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MBLEDIIJE E KREREVE TE BOTES KAPITALISTE
Në ishullin e Guadelupës (në detin e Karaibeve), një
departament kolonial francez i përtejdetit, u mbajt një
konferencë e nivelit më të lartë midis udhëheqësve kryesorë të disa vendeve anëtare të bllokut agresiv të NATO-s: presidentit amerikan Karter, kryeministrit britanik
Kallagan, presidentit francez Zhiskar d'Estën dhe kancelarit të Gjermanisë Perëndimore Shmid.
Siç kanë njoftuar agjencitë e lajmeve, ata biseduan
për një varg problemesh që i shqetësojnë së tepërmi qeveritë e tyre, si: gjendja e krijuar nga kryengritja dhe
revolucioni i popullit iranian kundër regjimit monarkik të
shahut Pahlevi dhe imperialistëve amerikanë, gjendja në
pellgun e naftës (Lindja e Mesme), gara e armëve bërthamore e, në mënyrë të veçantë, kontradiktat që ekzistojnë
e që po thellohen në marrëdhëniet midis vendeve të tyre.
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KINA — NE DAREN E SKLLAVERIMIT KAPITALIST
Disfatat e njëpasnjëshme politike të Kinës e bëjnë
këtë si ariun e përrallës që futet në një dyqan me qelqurina dhe patjetër, në çdo hap që bën, thyen dhe shkatërron.
Kina e Mao Ce Dunit, e Çu En Lait, e Ten Hsiao Pinit dhe e Hua Kuo Fenit sa e madhe është, aq gabime të
mëdha ka bërë dhe vazhdon të bëjë. Kjo për shkak të
mendjemadhësisë të udhëheqjes, bile mund të themi të
marrëzisë së saj.
Politika e udhëheqjes kineze e çoi vendin në pozita
të vështira, të brendshme dhe të jashtme. Jashtë, për të
mos thënë se Kina e ka humbur krejt besimin dhe respektin, më e vogla gjë që mund të thuhet është se s'beson
më njeri në politikën e saj. Politika e Kinës ka qenë një
politikë zhiruetë, që dridhej e përdridhej nga frynte era.
Kjo ishte një politikë oportuniste, pragmatiste, që Kinës
do t'i kushtonte shumë. Kina, pas vdekjes së Mao Ce Dunit dhe të Çu En Lait, me një vijë pragmatiste, antimarksiste, si në politikën e jashtme, ashtu edhe në të brendshmen, në zhvillimin ekonomik, politik, kulturor, të përpunuar nga vetë Maoja dhe Çuja, do të shkonte në një kaos
akoma më të madh. Dhe kjo nuk vonoi të ndodhte. Këtë e
kishte predikuar Maoja, si me thënë, jo si një profet, por
si një lojtar bixhozi, që luan poker dhe, sipas situatave
dhe mendjes së tij, vë mbi tavolinë më shumë ose më
pak të holla.
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Mao Ce Duni, pra, në mendime dhe në veprime ishte
një oportunist, një filozof eklektik i paqëndrueshëm, një
autokrat, që luante politikën e balancës. Themi luante
këië politikë, sepse me të vërtetë ai sillte në fuqi një palë,
punonte me ta, i udhëhiqte, i udhëzonte, pastaj i rrëzonte dhe sillte një palë tjetër e kështu me radhë. Derisa
vdiq, ai predikonte se një situatë e tillë në Kinë do të
vazhdonte me dhjetëra mijë vjet, se në çdo 7 vjet të
majtët do të merrnin fuqinë nga të djathtët, se pas 7
vjetëve ishin të djathtët ata që do të merrnin fuqinë nga
të majtët. Ky predikim zbatohej në kohën e Maos dhe
vazhdon të zbatohet edhe pas vdekjes së këtij e të Çu En
Lait, të cilët e lanë Kinën në një situatë të paqëndrueshme, të pakonsoliduar nga ana organizative e politike, në
një rrëmujë, që ka marrë përpjesëtime të mëdha. Në Kinë nuk ekzistonte një ideologji e qartë që të udhëhiqte
masat, qoftë edhe në një rrugë borgjezo-demokratike përparimtare.
Pas vdekjes së Maos dhe të Çusë në Kinë filloi lufta
për pushtet. E ashtuquajtura katërshe donte të mbetej në
fuqi, të mbetej në pushtet si në kohën e Mao Ce Dunit,
pse në kohën e tij ajo në fakt ishte në pushtet dhe Mao
Ce Duni e mbështeste atë. Çu En Lai, i cili ishte një lake
i Maos dhe i saj, e mbështeste gjithashtu. Ai i përngjiste
Talejranit, i cili ia shiste këmishën çdo mbreti, çdo qeverie, çdo duke dhe çdo arqiduke. Çu En Lai ishte i të
gjitha rrymave e i të gjitha regjimeve. Prandaj, pas vdekjes së tyre, Hua Kuo Feni u bashkua me «katërshen»,
duke menduar se do të përballonte rrymën tjetër, rrymën
e Liu Shao Çisë, të Çu En Lait e të Ten Hsiao Pinit. Por
ngjau që kjo e fundit kishte më shumë fuqi, sepse Mao Ce
Duni nuk ishte marksist, nuk bënte luftë klase kundër
borgjezisë dhe kapitalizmit brenda në Kinë e në gjirin e
partisë. Ky kapitalizëm, aristokracia që ndodhej e gjallë dhe e fuqishme, në shtet dhe në parti, ngriti krye,
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kështu që Hua Kuo Feni «harroi• aleancën që kishte
bërë me «katërshen», «harroi» që ishte «caktuar» nga Mao
Ce Duni, rehabilitoi Ten Hsiao Pinin, goditi «katërshen»,
dhe u bë edhe kryetar i partisë duke qenë kryeministër.
Mirëpo në këtë periudhë, natyrisht, u fuqizua edhe
krahu i Tenit. Çfarë shkaktoi një gjë e tillë? Ajo çoi në
gabime të tjera të mëdha politike, ekonomike dhe ushtarake si brenda dhe jashtë Kinës. Brenda vendit u krijua
një kaos i madh, dhe që gjendja «të stabilizohet» do të duhet shumë kohë. Ky «stabilizim» do të bëhet sipas skemës që ka përcaktuar Mao Ce Duni, domethënë, nëpërmjet një lufte joparimore për pushtet, ik njëri, eja tjetri.
Dhe në fakt, megjithëse kanë kaluar një e dy vjet dhe
do të kalojnë edhe vite të tjera, kjo luftë do të vazhdojë.
Ajo do të shkojë duke u ashpërsuar dhe situata në. Kinë
mund të pësojë një disfatë akoma më të madhe nga ajo
që pësoi gjatë kohës së Mao Ce Dunit. Të marrim, për
shembull, anën ekonomike: edhe pse kishte mundësi e
pasuri të mëdha, forcë të madhe krahu dhe dispononte
aftësi mendore, të gjitha këto udhëheqësit e saj nuk ditën
t'i shfrytëzonin si duhet, kështu Kina mbeti një vend relativisht borgjez dhe shumë i prapambetur, ajo nuk bëri
hapa përpara.
Aktualisht Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini mendojnë se situatën do ta çojnë përpara, jo disi, por synojnë
ta bëjnë Kinën një superfuqi të industrializuar, një shtet
imperialist me një ekonomi të përparuar, me teknologji
të lartë dhe me një ushtri të madhe të armatosur deri në
dhëmbë me mjetet më moderne. Dhe këtë, mendojnë ata,
do ta arrijnë me ndihmën e imperializmit botëror, të atij
japonez, amerikan, francez, anglez, gjermanoperëndimor
etj., domethënë në aleancë politike, ekonomike, ideologjike dhe ushtarake me gjithë reaksionin botëror, natyrisht,
kundër socializmit dhe kundër revolucioneve çlirimtare e
proletare botërore.
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Këtë do ta shohim, por rruga që ka marrë Kina është
e qartë. Ajo është rruga e disfatave, jo vetëm pse Kina
është nën ndikimin e nën mëshirën e imperializmit, por
sepse tendenca e ecjes drejt një superfuqie imperialiste do
të çojë në disfata të njëpasnjëshme, pse vetë imperializmi
shkon drejt kalbëzimit dhe kalbëzimi i tij me plagët e
pashërueshme që ka, do të influencojë edhe në plagët e
mëdha aktuale të Kinës.
Sigurisht kjo vijë e çoroditur kapitaliste nuk mund të

mos pasqyrohet në politikën e jashtme prej skllavi dhe
nuk mund të mos e ulë përtokë prestigjin e Kinës edhe
për arsye se udhëheqësit e saj aktualë mendojnë se janë
kërthiza e botës, njerëzit më të zgjuar, që mund ta vërtitin
politikën nga të duan, mund të shkaktojnë përplasjen e
njërit dhe të tjetrit sipas dëshirave dhe nevojave të tyre.
Kjo është pikëpamja e udhëheqjes kineze dhe kjo ka qenë
pikëpamja edhe e Mao Ce Dunit, gjë që e vërtetojnë strategjitë e taktikat e tij. Këtë e vërteton aktualisht gjithë
politika e Hua Kuo Fenit dhe e grupit të Ten Hsiao Pinit
në Kinë.
Ne shohim që hapja e Kinës në botë ka nxitur një
oreks të madh tek imperialistët e ndryshëm. Por ajo ka
krijuar gjithashtu edhe dyshime, mosbesime dhe fërkime në mes imperialistëve. Kusarët kërkojnë të vjedhin
sa të jetë e mundur më shumë nga një burim i ri, prandaj
përpiqen ose t'i presin duart njëri-tjetrit, ose t'i koordinojnë veprimet e tyre për shfrytëzimin e përbashkët të
pasurive të Kinës, të popullit të saj, Këndej lindin fërkime të mëdha që duken edhe aktualisht, por që më vonë
do të duken akoma më shumë.
Mbledhja e Guadelupës, që u mbajt tash së fundi
në mes Karterit, d'Estënit, Shmidit dhe Kallaganit, tregon preokupacionin e tyre për çështjen kineze, në radhë
të parë si do të ndahet tregu kinez, kush duhet të përfitojë
më shumë e kush më pak, pra çështja është që të akordo-

8

hen mirë «pirunët e lugët» dhe «gjella» të ndahet një
çikë më mirë. Por, përveç kësaj, kjo ndarje, kjo grabitje,
ka edhe anën e saj politike. Disave u intereson aleanca
dhe tregtia sa më e madhe me Kinën, sidomos tregtia e
armëve, disave kjo nuk u intereson. Disa, pikërisht Franca,
Gjermania Perëndimore dhe Anglia, kanë frikë nga Bashkimi Sovjetik, pse e kanë afër, i tremben atij dhe dyshojnë se, në rast të një sulmi, të një lufte të mundshme nga
Bashkimi Sovjetik kundër Evropës, nga eksperienca e
dinë se ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu si në luftën kundër Gjermanisë, përsëri mund t'u vijnë
në ndihmë pas orës 12. Shtetet e Bashkuara mund të përfitojnë nga aleanca me Kinën dhe me Japoninë dhe në
rast të një lufte kino-japoneze kundër Bashkimit Sovjetik, ndihma e atyre do t'u vijë në orën 4! Kështu ata korrin fitoren, dhe jo ndërluftuesit Kinë-Japoni me Bashkimin Sovjetik.
Kështu që, në këtë platformë të përgjithshme evro-

piane, Kina duket sikur po krijon një situatë pozitive për
vete. Në realitet nuk është kështu, për arsye se politika
e saj është një politikë e skllavërimit nga kapitalizmi botëror, i cili e përdor atë për shfrytëzimin maksimal të
pasurive të Kinës dhe armatimi i kësaj nga ana e tyre
bëhet për t'i shërbyer interesit të kapitalit botëror kundër
rrezikut të socialimperializmit sovjetik.
Përveç kësaj, politika e Kinës, e aleancës me imperializmin dhe me kapitalizmin botëror në arenën ndërkombëtare, ka bërë:
E para, të hyjë në armiqësi me proletariatin dhe me
popujt e botës që kërkojnë çlirimin e tyre kombëtar.
E dyta, shumë popuj të botës, që kanë pasur simpati
për •shtetin socialist kinez», po pësojnë deziluzione. Ata
shohin se shteti kinez nuk i mbështet për t'u çliruar nga
kapitalizmi, përkundrazi mbështet klikat kapitaliste skllavëruese të imperialistëve.
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E treta, ndihmat materiale që Kina u jep shteteve
në të vërtetë janë ndihma që shkojnë në favor të udhëheqjes së këtyre shteteve. Popujt e shohin se edhe ajo
ndihmë e paktë që. jep Kina, i shërben fuqizimit të klikave në fuqi.
Për sa u përket marrëdhënieve me vendin tonë Kina
u bë shkaktare e prishjes së këtyre marrëdhënieve. Arsyet për këtë veprim ne i njohim, por kjo pati jehonë të
madhe në botë, veçanërisht te popujt dhe te proletarët.

E DIEL
7 JANAR 1979

DISFATA TE KINrS REVIZIONISTE
Siç kam shkruar edhe më parë, çështja vietnameze
është një çështje e krijuar nga Kina, e cila në programin
e saj, të një fuqie të madhe, donte ta kishte Vietnamin
nën drejtimin e saj poritiko-ideologjik, ashtu siç kishte
në planin e vet që edhe Shqipëria të ishte nën drejtimin
politiko-ideologjik të Kinës, me qëllim që të zbatonte direktivat e saj për të krijuar një aleancë me Jugosllavinë
titiste dhe me Rumaninë revizioniste kundër Bashkimit
Sovjetik, dhe kështu të krijonte një plasdarm për t'i vënë
zjarrin Evropës. Kësaj ajo nuk ia arriti.
Me vietnamezët Kina i ka filluar mosmarrëveshjet që
në kohën e luftës. Plani politik i Mao Ce Dunit dhe i Çu

En Lait për afrimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
synonte pushimin c luftës në Vietnam, pra shpëtimin e
imperializmit amerikan nga një disfatë e plotë. Për këtë
ndërhyrja kineze në çështjet vietnameze, në çështjet e
luftës së saj, ka qenë e madhe dhe presionet që janë bërë
kanë pasur karakter politik, ekonomik dhe ushtarak nëpërmjet furnizimit me armë e me ushqime.
Ne dimë, dhe kështu është, se nga Kina janë dhënë
edhe arrp,ë e ushqime, por janë dhënë, ashtu siç na janë
dhënë edhe neve kreditë, me një mijë bela. Kur Mao Ce
Duni dhe Çu En Lai vendosën të afroheshin me Niksonin,
domethënë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mosmarrëveshjet në mes Pekinit dhe Hanoit u shtuan. Kina kër10
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konte t'i impononte Vietnamit vullnetin e vet. Vietnami
ka kundërshtuar dhe ky kundërshtim është parë në praktikën -diplomatike. Udhëheqësit vietnamezë disa herë kanë thënë se nuk i lejojnë asnjë shteti të përzihet në çështjen e Vietnamit. Ata hynë vetë në bisedime me amerikanët, por kjo ishte tjetër çështje dhe ne e kemi dhënë mendimin tonë për këtë. Tash qëndrojmë në marrëdhëniet
kino-vietnameze.
Natyrisht, gjatë luftës vietnamezët kanë pasur edhe
ndihmën e sovjetikëve. Ne e dimë se ndihma e tyre, këtë
e kemi thënë dhe besojmë se kështu është, ka qenë shumë
e paktë. Por në udhëheqjen vietnameze tendencat pro
revizionistëve sovjetikë kanë qenë më të theksuara. Për
shkak të frikës nga Kina, udhëheqja vietnameze, që në
përgjithësi nuk ka qëndruar në pozita të forta marksiste-leniniste, te veprimet e Mao Ce Dunit dhe të Çu En Lait
ka parë një politikë djallëzore, të cilën ka kërkuar ta
kundërbalancojë me një politikë më të afruar me revizionistët sovjetikë, por brenda disa caqeve e disa kushteve, pse Bashkimi Sovjetik nuk ishte as në gjendje, as
nuk donte që të futej për Vietnamin në armiqësi ose në
luftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai fliste, propagandonte, por nga krahu tjetër merrej vesh, bënte allishverishe të mëdha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Prandaj Vietnami, pavarësisht se në fund filloi bisedimet, i mundi, si me thënë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por u gjend në vështirësi nga të dyja anët. Natyrisht, faza e pasçlirimit udhëheqjes së Vietnamit i shkaktoi vështirësi të mëdha, politike dhe ekonomike. Çështja
kryesore ishte ajo e bashkimit të të dyja pjesëve të Vietnamit. Kjo u arrit, por ende nuk ishte e stabilizuar, pse
në Vietnamin e Jugut ka qenë regjimi i Thieut, ishte ushtria amerikane prej gjysmë milioni njerëzish, ekzistonin
korrupsioni, tregu i zi, spiunët, agjentët, sabotatorët e çdo
gjë tjetër e keqe. Të gjithëve këtyre u duhej vënë fre. Na12

tyrisht ky fre do të mund t'u vihej kur të forcoheshin
disi pozitat e pasluftës në Vietnam e në radhë të parë pozitat politiko-ideologjike dhe pastaj ato ekonomike.
Vietnami, i dalë nga një luftë kaq e gjatë, ekonomikisht ishte dhe është akoma në gjendje të vajtueshme,
kështu që me siguri ka kërkuar ndihma edhe nga Kina,
edhe nga Bashkimi Sovjetik. Të dy këto shtete superimperialiste menduan se erdhi koha që secili për interesat e
llogaritë e veta të bënte presion mbi këtë vend. Natyrisht
presioni më i madh ishte nga ana e Kinës, pse ishte më
afër. Përveç kësaj, brenda në Vietnam kishte miliona kinezë.
Reformat që qeveria vietnameze zbatoi ndaj një pjese
të emigrantëve kinezë, të cilët përfaqësonin tregun e zi
dhe ishin majmur në kurrizin e popullit vietnamez, qeveria kineze i përdori për të ngritur një fushatë të madhe
antivietnameze dhe i konsideroi si persekutim i madh i
kinezëve dhe kështu filluan incidentet kufitare.
Udhëheqja kineze i nxiti kinezët që banonin në Vietnam të ngrinin krye, të sabotonin, të kërkonin me leje e
pa leje të iknin nga Vietnami me grupe të mëdha. Kështu
që situata u komplikua. Kjo situatë, mendoj unë, është vepër djallëzore e kinezëve. Tok me këtë nga ana e kinezëve u krijua incidenti i madh kufitar midis Kamboxhias
dhe Vietnamit.
Në mes Kamboxhias dhe Vietnamit ka pasur mosmarrëveshje kufitare. Njëri dhe tjetri kishin pretendime të
lëna nga kolonializmi i vjetër francez. Këto mosmarrëveshje në mes dy shteteve që quhen komuniste duhej të
zgjidheshin në mënyrë paqësore e vëllazërore, por kjo nuk
ngjau dhe për këtë ka shumë arsye.
Për sa i përket Kamboxhias, ajo luftoi kundër amerikanëve dhe u çlirua. Lufta e kamboxhianëve u ndihmua
nga lufta e vietnamezëve. Ky është fakt dhe kush e mohon
këtë, gabon. Natyrisht edhe kamboxhianët u dhanë leh13

tësi vietnamezëve në luftën e tyre. Rruga «Ho Shi Min»,
që i furnizonte forcat e Vietnamit të Jugut nga Veriu,
kalonte nëpër xhungla në tokën kamboxhiane. Populli
kamboxhian i juglindjes ushtrinë e çlirimit të Vietnamit
e ndihmonte me oriz. Por duhet thënë edhe se në Kamboxhia erdhi në fuqi një grup udhëheqësish që quheshin
komunistë dhe që ne mendonim se ishin të tillë, por në
faia ishin njerëzit e kinezëve dhe mendonin më keq se
kinezët, vepruan më keq se kinezët jo vetëm në lidhje me
vietnamezët, por edhe në lidhje me popullin e tyre.
Kamboxhia u quajt një vend socialist. Në krye të këtij vendi •socialist» thuhej se ishte në fuqi «një parti komuniste», e cila udhëhiqej nga dy persona kryesorë, njëfarë Pol Poti dhe Jeng Sari. Ishte në këtë udhëheqje edhe
Kieu Samfani. Por kryesorët ishin dy të parët.
Pol Potin as e njohëm ndonjëherë dhe as ia kishim
dëgjuar emrin. Ai mbahej i fshehtë, kurse Jeng Sarin e
takuam personalisht disa herë dhe përshtypja jonë për të
nuk ishte e mirë. Ai nuk ishte marksist. Shumë qëndrime
të tij ishin jo vetëm të cekëta, por edhe të gabuara. Megjithatë për luftën e popullit të Kamboxhias në radhë të
parë dhe për komunistët e Kamboxhias ne ruanim një
mendim të mirë. Për këtë ne niseshim nga parimi se eksperienca fitohet, nuk lind askush me eksperiencë të përsosur. Përshtypje të mirë na bëri Kieu Samfani. Ai ishte
komandant i përgjithshëm i ushtrisë, njeri i thjeshtë, i
matur, i hapët, i çiltër. Por pastaj konstatuam se për të
nuk kishin konsideratë të madhe dy personat kryesorë.
Njeriu më i zgjuar i Kamboxhias, për fat të keq, të
revolucionit e të socializmit në këtë vend, ishte një princ,
Sihanuku. Ai ishte politikan dhe e mbrojti deri në fund
atdheun e tij, Kamboxhian, kundër imperializmit amerikan dhe qëndroi i patundur ndaj tij. Nuk e dëgjuam të
fliste keq për komunistët, sido që komunistët ai nuk
i donte. Kurdoherë që patëm kontakt me të, ai na
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lë ata të vendosin vetë regjimin
thoshte se «unë do
komunist në Kamboxhia». Në fakt kështu bëri, ose e detyruan të bënte kështu. Sihanukun, siç tha në intervistën
e fundit që mbajti në Pekin tash që iku nga Kamboxhia,
gaii e kishin burgosur, domethënë e mbanin në arrest
shtëpie dhe nuk e lanë as të bënte telegram ngushëllimi
për vdekjen e Mao Ce Dunit.
Por ç'ishte vepra e klikës së Pol Potit dhe e Jeng
rit që mbështetej nga Mao Ce Duni, nga Çu En Lai, nga
gruaja e Çu En Lait dhe nga e gjithë udhëheqja aktuale
edhe e mëparshme e Kinës? Këta ishin dy fashistë. Ata
bënë kërdinë kur hynë në Pnom-Pen. Thuhet se vranë me
qindra mijë njerëz, për të mos thënë më shumë, zbrazën
të gjitha qytetet, të cilat mbetën krejt bosh, gjoja që banorët e tyre të venin në fshat, në orizoret, të nxirrnin bukën. Ky ishte një persekutim në masë, që nuk e ka bërë
asnjë diktator fashist. Këtë e bënë të ashtuquajturit komunistë të Kamboxhias, Pol Poti e Jeng Sari me shokët
e tyre. Në Pnom-Pen nuk kishte veçse ushtarë. Ambasadat e huaja rronin të rrethuara, mezi u jepnin njëfarë
ushqimi, nuk u jepnin asnjë aspirinë. Merre me mend se
ç'sjellje mbanin pastaj me popullin e tyre.
Kjo ishte e dënueshme, e padurueshme nga ana jonë
dhe tash së fundi ne u detyruam që ta tërheqim ambasadorin. Lamë vetëm dy veta sa për ta mbajtur ambasadën
hapur. Ndërkohë filloi konflikti në kufi, pam-pum, çak-bamb, gjoja për territore: ti ma shkele, unë s'ta shkela.
Komunikatat ishin të bujshme, sikur bëhej një luftë e
madhe. Gjoja 10 mijë veta vritnin në ditë kamboxhianët,
vietnamezët gjoja digjnin fshatra të tëra, dhe të gjitha
këto veprime të kamboxhianëve bëheshin në koordinim
me kinezët, në kohën që nga ana tjetër këta të fundit
vepronin vetë me emigracionin e tyre në Vietnam.
Pra dukej qartë që këta elementë antipopullorë, fashistë në Kamboxhia ishin miq dhe mbështeteshin nga
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Kina, e cila bënte çdo përpjekje që ta nënshtronte Kamboxhian, më vonë të nënshtronte Laosin, të nënshtronte
sidomos Vietnamin, nën pretekstin pse Vietnami mbështetej nga sovjetikët dhe këndej të kalonte në nënshtrimin e të gjitha vendeve të ASEAN-it. Kjo ishte vija politike antivietnameze e kinezëve.
Në këto situata të vështira brenda, të shkaktuara nga
tufta, nga emigracioni kinez dhe nga presionet kineze në
kufi, të shkaktuara nga klika e Pol Potit dhe e Jeng Sarit
me luftime në kufi, Vietnami u detyrua të nënshkruajë
traktatin e miqësisë me Bashkimin Sovjetik që t'i kundërvihej Traktatit Kino-Japonez.
Ne e dënuam këtë qëndrim të Vietnamit, pse nuk
ishte i drejtë. Dënuam gjithashtu edhe qëndrimin e Vietnamit për hyrjen e tij në KNER. Por, sipas logjikës vietnameze dhe asaj kapitalisto-imperialiste-revizioniste, Vietnami do ta bënte një gjë të tillë, pse Kina mund të
sulmonte Vietnamin dhe derisa Vietnami u lidh me Bashkimin Sovjetik, sulmi kinez evitohej. Në fakt, Kinës, po
të ndërmarrë një aventurë të madhe dhe të sulmojë Vietnamin, do t'i kushtojë shtrenjtë dhe do të pengohet në rrugën e saj të •katër modernizimeve», pse Bashkimi Sovjetik nuk do të rrijë i qetë nga veriu.

Kështu që edhe në këtë çështje udhëheqja kineze
pësoi disfatë të madhe. Humbi Vietnamin, humbi Kamboxhian, humbi miqësinë me Shqipërinë, humbi edhe
gjithë atë «nam» që kishte fituar dhe në vend të tyre
fitoi urrejtjen.
Tashti të vijmë përsëri në çështjen vietnameze dhe t'i
shohim çështjet më mirë. A duhej të arrinin vietnamezët
në këtë shkallë? Po ta gjykojmë se klika e Pol Potit dhe
e Jeng Sarit është shtyrë nga kinezët, dhe kështu është,
vietnamezët duhej t'i jepnin fund kësaj situate dhe ata i
dhanë fund duke ndërhyrë, pavarësisht se nuk e thonë.
Ata kanë ndërhyrë fuqimisht në Kamboxhia dhe për këtë
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ne jemi të bindur. Për këtë qëllim ata krijuan Frontin
e Bashkuar të Çlirimit Kombëtar. Ky Front mund të krijohej dhe u krijua shumë lehtë, për arsye të pakënaqësisë
së madhe që kishte shkaktuar në masë banda e Pol Potit
dhe e Jeng Sarit në Vietnam. Kështu që një ofensivë e
rrufeshme e divizioneve vietnameze, nën flamurin e Frontit të Bashkuar të Çlirimit Kombëtar, e likuidoi qeverinë
e Pol Potit, pushtoi Pnom-Penin dhe gjithë Kamboxhian.
Kina mbeti me gisht në gojë. Sihanuku, gjoja i dërguar
nga qeveria e Pol Potit, shkoi në Pekin dhe prej andej në
Kombet e Bashkuara.
Në Pekin princi u prit nga udhëheqja e re kineze me
të përqafuara e të shtrënguara të duarve. Me të mbërritur këtu, Sihanuku mbajti, për gazetarët e huaj në Pekin,
një konferencë shtypi prej 6 orësh. Ai tha: «Unë luftoj
për popullin dhe për atdheun tim, Vietnami na ka sulmuar dhe unë do ta sulmoj atë në Kombet e Bashkuara,
do të kërkoj që kjo Organizatë të ndërhyjë që ushtritë
vietnameze të tërhiqen nga atdheu im dhe Vietnami të
përjashtohet nga Kombet e Bashkuara si invador». Shtoi
se «Mua më dërgoi qeveria e Pol Potit, megjithatë po jua
them se nuk jam dakord me këtë qeveri».
E pyetën Sihanukun a ka vrarë njerëz qeveria e Pol
Potit?
Tha se kjo çështje është e tmerrshme dhe filloi të qarët.
— Unë nuk di gjë, sepse isha i burgoSur në shtëpinë
time dhe dëshiroj të them se nuk jam dakord me qeverinë
e Pol Potit.
— Ku është Pol Poti? — e pyetën.
•Nuk e di, por është mirë. Ata thonë, shtoi princi,
'se do të luftojnë me guerilje brenda dhe :se Kina do t'i
ndihmojë, jo duke sulmuar kufijtë e Vietnamit, por se si,
ky është një sekret që nuk e di». Vazhdoi duke thënë
se çdo gjë varet nga populli i Kamboxhias.
2-5
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-1\1ë rast se ky popull është i kënaqur me Frontin e
Bashkuar Kombëtar të Çlirimit që u krijua dhe vietnamezët largohen, atëherë është shumë mirë. Por unë më në
Kamboxhia nuk shkoj, do të kërkoj strehim, — tha Sihanuku, — ose në Kinë, ose në Francë. Në Kombet e Bashkuara unë .e kam për detyrë të mbroj atdheun tim dhe
të vete të flas për të bërë të njohur pikëpamjen time për
atdheun tim dhe atje do të sulmoj vietnamezët».
Kaq tha princi. Çfarë të thoshte më shumë? Ai do]i
më i zgjuari, më i fituari, më i respektuari.
Këtë çorbë e gatuan Mao Ce Duni, Çu En Lai, Pol
Poti, Jeng Sari dhe deri në njëfarë shkalle udhëheqja
vietnameze që nuk bëri përpjekje të merreshin vesh me
njëri-tjetrin dhe të rezervohej deri diku në lidhjet e saj
me Bashkimin Sovjetik; këto lidhje na i përdor me paturpësinë më të madhe Kina e Ten Hsiao Pinit, e cila është
kthyer në një vend të vërtetë e të pacipë kapitalist dhe
ka lidhur aleancë të ngushtë me imperialistët.
Vietnami ka deklaruar se nuk është për krijimin e
Indokinës si përpara, por për miqësinë ndërmjet vendeve
të Indokinës: Kamboxhia, Laos, Vietnam, duke ruajtur
pavarësinë, lirinë dhe sovranitetin secili prej këtyre shteteve. Aktualisht po, dhe më vonë nga vietnamezët do të
punohet që këto tri shtete të kenë një politikë të përbashkët për të ruajtur qoftë sovranitetin, lirinë e pavarësinë
e secilit, dhe të treve së bashku. Sigurisht këto shtete
cio ta kundërshtojnë çdo politikë agresive dhe kërcënuese
që mund t'u vijë nga Kina. Patjetër ata do të luftojnë,
gjithashtu, që Kina të mos arrijë të hedhë kanxhat e veta
edhe në Tajlandë. Edhe në këtë vend, ku politika e tyre do
të jetë e njëllojtë, kao tri shtete do të luftojnë që edhe
Tajlanda të mbajë anën e tyre. Kjo i prish planet
kineze dhe ndihmon planin sovjetik. Si do të veprojnë
këto dy superfuqi, do ta shohim. Por nuk duhen mbajtur
në konsideracion vetëm dy superfuqitë. Duhet mbajtur
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parasysh edhe vullneti i popujve dhe i qeverive të këtyre
vendeve, pse mendoj që vietnamezët kanë personalitetin
e tyre. Ata kanë luftuar vite e vite me radhë për lirinë,
pavarësinë dhe sovranitetin e vet. Tash vietnamezët janë
lidhur me sovjetikët, por kam mendimin se nuk do të
katandisen si bullgarët, si çekosllovakët, gjithashtu as kinezëve nuk do t'u përulen. Miqësinë me Bashkimin Sovjetik vietnamezët mendoj se do ta kufizojnë deri atje
ku e duan interesat e tyre. Më tej ata nuk do të lejojnë,
për arsye se kanë vuajtur dhe kanë luftuar shumë për
këië liri dhe për këtë pavarësi. Ky është mendimi im.
Koha do të tregojë nëse e kam drejt apo gabim.
Ne do të dëshironim që Vietnami, Kamboxhia dhe
Laosi të jenë shtete të lira, të pavarura, të qëndrojnë kundër imperializmit kinez, kundër imperializmit sovjetik,
kundër imperializmit amerikan, kundër kapitalizmit botëror dhe me forcat e veta, e në unitet midis tyre, të ndërtojnë vendet e veta, të ndërtojnë fuqinë mbrojtëse të
vendeve të tyre, të ndërtojnë socializmin në bazë të teorisë së Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Kjo është
dëshira jonë. Për çdo qëndrim tjetër që do të mbajnë, ne
nuk do ta mhyllim gojën.
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E MARTE
9 JANAR 1979

LAJME SHQETESUESE PËR POZITEN E PK
TE ITALISË (MARKSISTE-LENINISTE)
Nga Roma na vjen një lajm disi shqetësues, por që
tluhet vëzhguar e verifikuar. Ambasadori ynë na thotë se,
duke lexuar gazetën «Nuova unita», organ i Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), del se ka një kohë që ajo nuk shkruan kundër revizionizmit sovjetik. Persona me përgjegjësi të saj tregojnë
se mendimi i udhëheqjes së komunistëve italianë është se
«Bashkimi Sovjetik është dobësuar dhe se korrenti i
Brezhnjevit është një korrent i mirë». Këtë gjë e paska
thënë një botues, mik i tyre i ngushtë, ose komunist
marksist-leninist italian në Milano. Për ta verifikuar, nëse
ky person ishte i tillë, shokët tanë shkuan atje për ta
takuar atë dhe e takuan. Me të vërtetë në përgjithësi ai
shprehu pikëpamje të tilla.
Nga ana tjetër, një nga udhëheqësit e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) u ka thënë shokëve
tanë se në mbledhjen e Byrosë Politike të Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), që u mbajt ditët e fundit, është hequr portreti i
Mao Ce Dunit dhe i Enver Hoxhës. Por ajo çfarë ka
rëndësi është se Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) së shpejti do të nxjerrë një gazetë teorike me
titull «Ottobre». Është pak e dyshimtë çështja se ku i gjen
ajo të hollat për të botuar një gazetë të tillë, për arsye se
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Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) na...krkon
neve shuma të konsiderueshme për të nxjerrë gazetën
«Nuova unita».
Përveç kësaj, shokëve tanë u është thënë se në numrin e parë të gazetës «Ottobre» do të shkruajnë edhe disidentë të partisë komuniste revizioniste italiane, .ië .cilët
së shpejti, në mbledhjen e Komitetit Qendror të Partisë
së tyre, «do të bëjnë zhurmë dhe do të shkëputen». Pra,
përveç udhëzimeve që i ka dhënë bazës që të marrin kontakt me bazën e partisë revizioniste italiane, Dinuçi do
të marrë, ose ka marrë, kontakt edhe me elementë'të tillë
të udhëheqjes gjoja fraksionistë të partisë revizioniste
italiane. Udhëheqja e Partisë Komuniste të Italisë'(marksiste-leniniste) pretendon gjithashtu se i duhet të luftojë
eurokomunizmin. Pra, kjo është vija që do të mbajë partia e Dinuçit: luftë gjoja kundër Kinës, domethënë luftë
të fshehtë pro Brezhnjevit, luftë kundër eurokomunizmit
dhe në të njëjtën kohë të hiqet si autor i një përçarjeje
në partinë revizioniste italiane, ku Dinuçi as majën e gishtit të tij të vogël nuk mund të futë dot. Çëslitja tjetër
është se tek udhëheqja e kësaj partie ne shohim njëkoh&
sisht edhe shfaqje mendjemadhësie edhe mendjelehtësie.
Shohiin që delegatë të kësaj partie të diskutojnë "rië Lisbonë, të venë në Madrid e në Francë, të venë në Gjermaninë•Perëndimore, të venë edhe në Greqi. Bile ka të dhëna se kanë shkuar edhe në Gjermaninë Lindore dhe, sipas
këtyre të dhënave që duhet të verifikohen, kanë marrë
kontakt edhe me sovjetikët. Personi që u ka thënë për
këto punonjësve të ambasadës sonë ka deklaruar edhe se
Partia Komuniste e Dinuçit ka një korrespondent •Ië saj
në Moskë.
Të gjitha kgto, pra, janë disi të dyshimta dhe duhen
vëzhguar përpara se të përcaktojmë një mendim të saktë,
pse udhëheqësit komunistë italianë, natyrisht, këto gjëra
nuk besoj t'i bëjnë kaq hapur. Vetëm mendjelehtësia•dhe
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mendjemadhësia mund t'i shtyjnë ata në një udhë të
tilië. Në një udhë të tillë mund t'i shtyjnë, gjithashtu,
frika e gjendjes në Itali, kërcënimet që mund t'u kenë
bërë «brigadat e kuqe» e të tjera, në të cilat mund të
kenë gisht edhe karabinieria, edhe CIA, sido që unë mendoj se Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) nuk
është një rrezik shumë i madh për kapitalizmin në Itali.
Siç jemi në dijeni, partia atje është një divizë e shpëlarë.
Kontaktet tona me të janë vetëm në nivelin e udhëheqjes,
me Dinuçin, me Risalitin, me Butafavën e të tjerë.
Për sa i përket bazës, zgjerinlit të saj, gjithçka që
thuhet në këtë drejtim, është sipas thënieve të këtyre
personave. Në realitet ne nuk shohim në vend ndonjë manifestim të gjallë të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Kështu është e qartë se kapitalizmi italian
nuk preokupohet shumë edhe për mënyrën e metodën e
punës së kësaj partie. Ne mendojmë se sigurimi italian i
di të gjitha. Sidoqoftë, çdo gjë në këtë çështje duhet vërtetuar me kujdes.
Në situatat aktuale, shokëve italianë u kemi thënë
me kohë se duhet të mobilizohen edhe në çështjen financiare, e cila luan një rol të madh në forcimin e partisë,
të ndjenjës së sakrificës që bën anëtari i partisë për të
mbajtur në këmbë shtypin, apo elementët që orgnizojnë
punën revolucionare dhe që përballojnë vështirësitë e saj.
Këtë gjë ne ua kemi thënë shokëve italianë. Por, në qoftë
se partinë e tyre ata e kanë shumë të dobët dhe presin
subvencione nga ne, atëherë ka mundësi që të kërkojnë
burime të tjera.
Megjithatë pa i vërtetuar gjërat asgjë nuk mund të
themi me saktësi. Marksizëm-leninizmi na mëson se të
gjitha këto të dhëna duhet të verifikohen me kujdesin
më të madh dhe pastaj, në qoftë se nuk kanë bazë ose vetëm disa kanë baza, atëherë ne duhet t'ua shtrojmë shokëve
italianë dhe të diskutojmë me ta.
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E SIITUNE
13 JANAR 1979

KONFLIKTI KAMBOXHIANO-VIETNAMEZ DUHET
TË ZGJIDHET VETEM NGA POPUJT
KAMBOXHIANE E VIETNAMEZE
Shoku Ramiz Alia kërkoi mendimin tim për çështjen
e Kamboxhias, e cila mund të shtrohet edhe në Asamblee Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
I thashë ç'mendim kisha për këtë çështje. Janë marrë
masat qysh përpara që përfaqësuesi ynë në OKB të takohet. me Sihanukun e t'i thotë këtij që Qeveria Shqiptare
që në nëpërmjet gazetës «Zëri i ka shprehur mendimin e vet se çështja vietnamo-kamboxhiane
duhet të zgjidhet shoqërisht në mes Kamboxhias dhe
Vietnamit pa ndërhyrjen e të huajve, që dihen se janë
sovj,etikët dhe kinezët. T'i thotë gjithashtu se ne e dimë
që, në kohën e luftës, vietnamezët ju kanë nxjerrë, pengesa për dorëzimin e armëve q.ë ju vinin nga Kina, dimë
ed-he se ju i keni ndihmuar me oriz etj., si edhe atë që
rruga «Ho Shi Min» kalonte në mes Kamboxhias dhe
mbrohej edhe nga gueriljet e vendit tuaj. Të gjitha këto
i dimë, se i kemi biseduar së toku dhe nuk i mohojmë.
Por dimë një gjë që qeveria e Pol Potit nuk u soll mirë
me popullin. Pamë se Pnom-Peni e të gjitha qytetet ishin
zbrazur krejt. Ne hapëm ambasadë në vendin tuaj, por
ajo u rrethua me tela, megjithëse ishte arnbasadë e një
vendi mik. Punonjësve të ambasadës sonë nuk u dërgohej
asnjë doktor kur sëmureshin, nuk u jepej asnjë aspirinë,
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ata nuk lejoheshin të bënin asnjë hap jashtë ndërtesës ku
banonin. Këto qëndrime ishin të papranueshme nga ana
jonë dhe ne nuk i aprovuam. Ne duruam një kohë të
gjatë dhe më në fund e hoqëm ambasadën tonë, sepse
s'kishte ç'bënte më atje.
Në përgjithësi duhet mbajtur qëndrim i paanshëm,
duke theksuar se ne kemi mbajtur dhe vazhdojmë ta
mbajmë një qëndrim të tillë, për arsye se nuk dimë me
siguri se kush ka sulmuar e kush nuk ka sulmuar, diSa
thonë që ka• sulmuar Kamboxhia Vietnamin, të tjerë thonë që ka sulmuar Vietnami, nuk diinë arsyet e vërteta
të këtyre mosmarrëveshjeve, pse arsyet që thonë njëri
e tjetri janë•të ndryshme e në kundërshtim me njëra-tjetre'n, prandaj ne ngulim këmbë që kjo çështje të zgjidhet•
vetëm në mes kamboxhianëve dhe vietnamezëve, pa:
mferhyrjen e të tjerëve.
I thashë Ramizit që edhe në shtyp këtë qëndrim .
duhetëmbaj.NKsilneSgurmtUk:
bëjmë pjesë dhe nuk flasim, por, në qoftë se duhet që• në
Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të
themi ndonjë mendim, ne duhet të abstenojmë, ose të
mos martim pjesë. Po edhe në qoftë se abstenojmë, ky
qëndrim duhet shpjeguar dhe shpjegimi nga ne të bëhef
në mënyrën siç e theksova më lart, që të gjithë të kuP-L
tojnë se ne nuk jemi as me Vietnamin, as me Kamboxhian, por me të dy popujt, të Vietnamit dhe të Kamboxhias, të cilët duam që t'i zgjidhin çështjet në mes tyre
dlie ata që kanë ndërhyrë në këto çështje, sovjetikët dhe
kinezët, të dalin jashtë këtyre dy vendeve.
Fakt është se të gjithë janë kundër Vietnamit. Tërë
reaksioni botëror mbron Kinën dhe këtë e bën për arsye.
se ka frikë nga, sovjetikët, të cilët, sigurisht, intrigojnë
me anë:të: miqve dhe të Vietnamit, duke bërë çmos të
çajnë rrethimin e bllokadat që u bëjnë Kina, Japonia dhe
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Slitetei•e• Bashkuara të Amerikës në EVropë dhe në Azinë
Juglindote•që•ngaVietnaini dëri në Iran, në Gjirin Persik,
edhe në Azinë •e'v.001.
•
, Pra,•edhe Bashkimi Sovjetik''kërkon të çajë, kërkorr
W.'çajë.në Iran; në Afganistan, në Pakistan, në Indi.,' në
Oqeanin Indian, në Indokinë, në Singapur e gjetkë, ashtu
siç kërkojnë të bëjnë edhe Shtetet e Bashkuara, Kina,
Japonia dhe gjithë reaksioni botëror, prandaj të gjith•
janë kundër Vietnamit. Që Vietnami ka futur në Kamboxhia forcat e tij, ne për këtë jemi të bindur, se fitorja
në Kamboxhia nuk mund të arrihej nga gueriljet e frontit. Por çështja qëndron këtu: Ç'do të bëjë më vonë Vietnami, do të ndërtojë konfederatën apo do të tërheqë trupat, pasi të vendoset mirë qeveria e Frontif të Bashkuar
Kombëtar dhe të likuidohen mbeturinat e gueriljeve?
Pra nuk dimë se ç'do të bëhet në këtë drejtim. Sidoqoftë
fakt është se të gjithë janë kundër Vietnamit. Këtë
mbrojnë jo vetëm Bashkimi Sovjetik, por edhe vendet e
ish-demokracisë popullore, satelite të Bashkimit Sovjetik, e mbron edhe Titoja, për arsye se ky trembet nga
një sulm nga ana e tyre (domethënë nga ana e Bashkimit Sovjetik dhe e satelitëve të tij). Gjithashtu Vietnamin embrojnë edhe rumunët, se edhe këta tremben nga një
sulm i tillë. Por Titoja është edhe pro amerikanëve e pro
kinezëve, siç janë edhe rumunët. Kështu që këta nuk e
djegin jorganin për një plesht. Interesat e tyre e duan që
të mbajnë qëndrime, të cilat ne i kemi të qarta se janë
qëndrime revizioniste, jo të drejta, qëndrime që anojnë
vetëm nga interesat e tyre kombëtarë dhe s'ka asgjë internacionaliste në këtë mes. Kurse ne e kemi për detyrë
të vëzhgojmë si do të zhvillohen situatat dhe në bazë të
këtyre situatave do të përcaktojmë edhe qëndrimet e tjera
të mëvonshme, që kurdoherë do të bazohen në parimet e
drejta marksiste-Ieniniste.

Ne do. të Ittftoimë kundër padrejtësisë, pcmc është fakt
se qeveria. e Pol Potit ishte një qeverl weaksiostaxe„ fashiste dhe plotësisht nën diktatin e kinezëve,, të cilët kërkonin ta bënin Karnboxbian një kolonl të vet;ën, për të
mbytur Vietriamin. Në këtë drejtim Vietnami u mbrojt.

E DIEL
14 JANAR 1979*

LAVDI POPULLIT IRANIAN!
Populli i Persisël është një popull me tradita të lashta përparimtare, me kulturë të madhe, me një filozofi
të gjerë idealiste. Nga gjiri i tij kanë dalë ahkrimtarë,
poetë, filozofë e shkencëtarë që kanë habitur botën. Veprat e tyre edhe sot janë me autoritet në thesarin e madh
kulturor botëror.
Historia e popullit persian dhe e njerëzve të shquar
të dalë nga gjiri i tij është një nga pjesët më të lavdishme të historisë botërore. Shumë nga këta njerëz të mëdhenj, filozofë, poetë, si: Sadiu, Firdusiu, Omar Khajami
e të tjerë, e të tjerë, kanë qenë njerëz të thjeshtë të popuMt dhe shkrimet e tyre e kanë burimin te populli, pavarësisht se përkraheshin nga shahët e perandorive të
ndryshme. Tradita e kësaj diturie, e kësaj shkence, ka
kaluar brez pas brezi.
Në kohët moderne Irani u bë pre e imperializmit, sidomos e imperializmit anglez, i cili ishte i pari që zbuloi
vajgurin në këtë vend, nga mori prej shahëve e princërve
të Persisë koncesione të mëdha për «Ang1O-Persian Oil
Kompani» dhe këto i mori për 5 grosh. Më vonë, kur e pa
që dolën thesarë të mëdhenj, Admiraliati i flotës angleze e
mori këtë pasuri nën drejtimin e vet, pse pa këtë Anglia
1 Në vitin 1935 shahu Reza Pahlevi e ndryshoi emrin e
Persisë në Iran.
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nuk mund të kishte një flotë që të dominonte oqeanet
dhe nuk mund të zhvillonte një industri të përparuar në
metropolin e vet.
Prandaj «Anglo-Persian Oil Kompani» i zgjeroi shumë në favor të vet territoret e shfrytëzimit të naftës•
rreth Abadanit në Gjirin Persik e më tej dhe e mbushi
vendin me puse prej nga thithte «floririn e zi» dhe ndërtoi
atje rafineri të mëdha. Që këtej, me vaporë të ndërtuar
posaçërisht për këtë qëllim, me cisterna; transportonte
naftën në metropole e gjetkë, të cilën këtë herë e shiste
me flori të•verdhë. E gjithë kjo i shërbente strategjisë së
imperializmit në synimin për të dominuar botën.
Më vonë, në nxjerrjen, në përpunimin dhe në trans;portimin e ndtës çdo gjë u perfeksionua, me qëllim që
fitimet të ishiri sa më të mëdha për kolonizatorët dhe
mjerimi i popullit iranian të shtohej sa më tepër.
Në Iran IëVonin thërrimet që binin nga sofra e madhe e Perandorisë Angleze dhe këto thërrime i ndanin në
mes . tyre . shahët, të cilët u jepnin diçka edhe princërve
të tjerë në 'krhina të ndryshme të Persisë, që ishin p1oi
me fusha naftëmbajtëse. Përfaqësuesit e dinastisë së
xharëve dhe pas tyre ajo e Pahlevëve u bënë pasanikët
më të mëdhenj• të Persisë e jo vetëm të kësaj, por edhe
të botës, sepse Persia arriti të zinte vendin e dytë në
glob për nxjerrjen e naftës.
Atje, siç. e dimë, kanë ndodhur turbullira e konflikte
popullore, të cilat e kanë pasur burimin edhe në rezistencën e popullit kundër shahut dhe shahinave që bënin një
jetë përrallore, por edhe kundër imperializmit anglez që.
shlrytëzonte pa mëshirë popullin, i cili s'kishte bukë të
hante, s'kishte këpucë në këmbë e s'kishte rroba në trup,
në qytete, por sidomos në fshatra.
Të mos.• flasim për shumë nga këto, po për konfliktin në mes partisë «Tudeh» të bashkuar me borgjezinë
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latifondiste demokrate të Musadekut, nga njëra 'anë, dhe
Ferandorisë Angleze të përfaqësuar nga koncesioni i madh
i petrolit anglez, nga ana tjetër. Si rezultat i'ketij konflikti dhe i kësaj kryengritjeje, Musadeku, në fillim të vitit
1951, futi në .dorë pushtetin. Qeveria e krijuar .prej tij
shtetëzoi naftën, kështu që Perandoria Angleze dhe perandoritë e tjera që merrnin naftë nga Persia rrezikoheshin të mbeteshin me gisht në gojë, pse pjesa •më e madhe dërrmuese e të ardhurave të naftës do. t'i shkonte
popullit iranian, me fjalë të tjera, situata do të ndryshohej
përsëri në disfavor të shahut Pahlevi. Fitoi-ja e kryengritjes së forcave që përfaqësonte Musadeku dhe të partisë
«Tudeh», parti e cila kishte një frymëzim, si me thënë,
komunist, e "detyroi shahun të largohej me' shpejtësi me
avion për në Romë, por ndërhyri CIA, ë ci1a, në bashkëpunim me gjeneralët e shahut dhe me dernagogji, mashtroi llumin e Teheranit dhe e nxori atë në .rrugë gjoja
për të mbrojtur Musadekun, por, në fakt, rrethoi pallatin
ku gjendeshin anëtarët e qeverisë, të cilët i arrestoi bashkë me Musadekun, shpartalloi pa mëshirë partinë «Tudeh», vrau e burgosi anëtarët e saj dhe e mbyti në gjak
këtë kryengritje demokratike të popullit. Qendra e kësaj
revolte, e cila nuk pati një zhvillim të madh rië të gjithë
Iranin, ishte .Teherani.
Me ndërhyrjen e amerikanëve, natyrisht, pjesa e
në
vajguri iu dha Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
nit
të cilat luajtën rolin vendimtar për shtypjen e kryengritjes popullore. Pjesa tjetër më e vogël i mbeti Anglisë
dhe, në radhë .të tretë, çka mbetej, e kjo që mbetej ishte
përsëri shumë, se aq e madhe qe pasuria e naftes, iu dha
shahut Muhamed Reza Pahlevi. Kështu, ky u bë një
monark i fuqishëm, një megaloman i madh, një perandor
që e nxirrte origjinën e tij nga lashtësia e largët që nga
koha e asirianëve. Bile edhe 2 500-vjetorin e themelimit
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të shtetit të parë persian e festoi në shkretëtirë, ku ngriti
tenda të mënclafshta elhe thirri të gjithë kryetarët e qeverive të botës, që nga Titoja deri te kinezët, të cilët
shkuan dhie bënë aheng, duke e ngritur në qiell famën e
shahut të Iranit, të këtij njeriu barbar, feudal mesjetar, që
thithte gjakun e popullit iranian, i cili vuante në mjerimin të madh në varfëri, në injorancë.
Shahu u bë vale i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Këto ishin padroni që sundonte, që thithte pjesën më të
madhe të vajgurit dhe bënte ligjin në Iran. Të ardhurat
që merrte, .shahu i investonte jashtë vendit në emrin e tij
e të farni4jes. Ai investonte në shoqëritë e mëdha të çelikut në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara e gjetkë, blinte
rrugë të tëra plot me pallate dhe me hotele në vendet
kryesore të botës, depozitonte flori e gurë të çmuar në
bankat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Evropës, për t'i pasur si pasuri të tij vetjake për kohë të këqija. Brenda në vend ai kishte krijuar SAVAK-un, një armë
mizore, që vriste e priste cilindo që kundërshtonte, ose
që thoshte qoftë edhe një fjalë kundër këtij gjakpirësi.
Këtë herë jo vetëm nafta, por tërë vendi si territor,
politikisht dhe ushtarakisht, ishte shitur tek amerikanët.
Shahu, për t'u mbrojtur nga populli, kishte blerë nga
Shtetet e Bashkuara një sasi të madhe armatimesh nga
më modernet që kanë shitur këto jashtë, kishte krijuar
nj ushtri prej qindra mijë vetash, me të gjitha llojet e
armëve, me avionë, me tanke, me mitraloza, me raketa
nga më modernet, kishte ndërtuar shumë aerodrome. Të
gjitha këto bëheshin për të mbrojtur pasuritë e amerikanëve në Iran dhe pasuritë e shahut, si dhe për ta
mbajtur popullin në mjerim.
Natyrisht, një gjendje e tillë nuk mund të vazhdonte
tërë jetën, megjithëse ndihma materiale ushtarake e politike shahut i vinin nga të katër anët e botës. Përveç
të tjerëve, edhe perandoria e re kineze i hodhi trëndafi]a
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shahut. Vetë Hua Kuo Feni shkoi në Irant dhe me përzemërsinë më të madhe bisedoi për një miqësi
madhe
e të shëndoshë» mc shahun e Persisë dhe i uroi jetë të
gjatë këtij furnizuesi të fuqishërn me naftë të miqve të
mëdhenj të Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
kapitalizmit botëror.
Hua Kuo Feni u nda si miku më i mirë i shahut të
Iranit, por duhet thënë se këto lidhje të Kinës me perandorin e Pahlevëve ishin vendosur edhe para ardhjes së
Hua Kuo Fenit dhe të. Ten Hsiao Pinit në fuqi. Mao Ce
Duni dhe Çu En Lai ishin bërë miq të ngushtë me shahun
e Iranit, ku udhëheqës kryesorë kinezë, si Li Hsien Nieni
e të tjerë venin e vinin sa herë të donin. Edhe në Pekin
pritej me madhështi motra e shahut, një nga pasaniket
më të mëdha të Iranit. këshilltare e vëllait të saj në planet për robërimin dhe për shtypjen e popujve dhe një
intrigante me !nam. Kjo ishte princesha Ashraf, që pritej
me nderime të mëdha nga Mao Ce Duni dhe nga Çu En
Lai.
1VIegjithëse forcat e reaksionit, të imperializmit, të revizionizmit, të kapitalizmit botëror vepronin së bashku,
nuk mundën ta shtypnin popullin heroik të Iranit. Ndjenja e lirisë dhe e pavarësisë po ziente tek ai si një vullkan i madh. mëria po shtohej, urrejtja dhe zemërimi po
rriteshin gjithnjë e më tepër, derisa më në fund populli
shpërtheu. Ka tre muaj që gjithë populli i Iranit, proletariati iranian, gjithë punëtorët e naftës u ngritën në revolta të hapëta. Me mijëra, me qindra mijë njerëz, ditë
e natë mbushnin rrugët e të gjitha qyteteve të Iranit duke
bërtitur: Vdekje shahut! Poshtë shahu! Jashtë shahu! Jashtë imperializmi amerikan! Të shtënat e mitralozave, të
urdhëruara nga shahu, gjëmonin nëpër rrugë ku vriteshin me qindra njerëz të popullit e megjithatë përsëri me
1 Më 29 gusht 1978.
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qindra mijë të tjerë dilnin të nesërmen me trupat e të
vdekurve në krahë, me grushtet përpjetë, duke protestuar
pa pushim, ditë e natë. As ushtria, as tanket, asgjë nuk
e trembi këtë popull heroik.
Ishte krijuar një gjendje e tillë revoltuese në popullin iranian sa nuk mund të kishte as tank:amerikan, as
tank kinez, as tank sovjetik, as tank anglez që të ndalonin shpërthimin e tij dhe sulmin kundër perandorisë
mesjetare barbare, shfrytëzuese, skllavëruese të shahut
Muhamed Reza Pahlevi, shërbëtor i imperializmit dhe i
kapitalizmit botëror..
Kjo tregon se kushtet objektive në Iran ishin pjekur.
Një kryengritje e tillë e popullit me një.forcë kaq të madhe, sigurisht udbëhiqej nga një moment subjektiv. Kush
ishte ky moment subjektiv? Duan të thonë se ishte ndjenja e islamizmit, ishte Ajatollah Khomeini, .1 banon
në Paris dhe që andej u jep udhëzime të revoltuarve.
Fakt është, dhe duhet njohur, se ky person dhe sekti i tij
shiit aktualisht luajnë një rol, si faktor subjektiv, në revoltën e popullit iranian, por në asnjë mënyrë nuk janë
vetëm ky dhe sekti i tij forca vendimtare. Në udhëheqje
të këtij revolucioni, mund të themi me tipare demokratiko-borgjeze, antiimperialist në Iran, parulla e të cilit
është «Vdekje shahut!-, është edhe borgjezia përparimtare, bile dhe afetare, si dhe komunistë e patriotë të vërteteë iranianë. Me muaj të tërë, ditë e natë, pa frikë e me
një guxim shembullor, si një •rouleau compresseur
kryengritësit çajnë barrikadat e armikut pa u trembur
aspak nga plumbat e ushtrisë së shahut, pa u trembur nga
vdekja. Froni i Pahlevisë është lëkundur dhe nga dita në
ditë pritet të bjerë. Shahu i Iranit në mos sot, nesër me
siguri do të qërohet prej andej. Ai ka deklaruar se do
të largohet për një kohë gjoja për pushime, por, në fakt,
do të largohet për të mos u kthyer më. Shahu po ikën
me lezet, por s'ka punë lezeti këtu. Janë forca, rezistenca,
32

kryengritja e popullit që e detyrojnë atë ose të vritet, ose
të kapet i gjallë nga populli, ose të marrë avionin e të
shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zaten atje i
ka dërguar të gjithë njerëzit e familjes, kurse ai vetë po
qëndron një çikë më vonë, derisa të krijojë njëfarë modus vivendi, një qeveri gjoja që të pranohet dhe një regjencë, domethënë të quhet sikur shahu nuk ka dhënë dorëheqjen e që më vonë biri i tij të ketë pretendime për
fronin dhe për këtë qëllim ai ka caktuar një person, të
cilin e ka mohuar partia e vet, partia e Ajatollah Khomeinit.
Kryesorja është se revolta e madhe e popullit heroik
iranian kundër imperializmit botëror, kundër shahut, kundër armëve të panumërta e moderne. kundër asaj kuçedre
që dukej e pamposhtur, fitoi. Populli, ndonëse i paarmatosur, me forcën e madhe të vullnetit të tij, që e manifestonte çdo ditë përballë forcave të armatosura të shahut,
tregoi se është i pamposhtur, gjë që i tronditi Shtetet e
Bashkuara dhe detyroi të largohen nga Irani me dhjetëra
mijë specialistë të huaj. Aeroplanmbajtëse të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës janë afruar në ujërat e Iranit,
por pa shpresë. Kështu kësaj radhe CIA e humbi davanë
në Iran. nuk fitoi dot si në kryengritjen e Musadekut,
sepse këtë herë kryengritja ka marrë përpjesëtime të mëdha. Nafta e Iranit nuk kullon më në sulinat e cisternave
anglezc, amerikane, kineze etj., etj.
Kjo tregon se ç'forcë e madhe është populli. Populli iranian rrëzoi perandorinë dhe e detyroi të dështojë
forcën e madhe ushtarake e politike të imperializmit amerikan, të imperializmit botëror. Ky është një fakt me shumë rëndësi, që shërben si një shembull i madh për popujt e tjerë të botës, të cilët duhet të nxjerrin konkluzione
nga kryengritja e këtij populli heroik...
Pra, siç e theksova, të gjitha ato që ndodhën në Iran,
janë shembull i forcës së popullit dhe tregojnë se fak-

torët objektivë e subjektivë të revolucionit janë krijuar.
Vetëm duhet kuptuar që në këto ngjarje faktori subjektiv nuk është vetëm dhe thjesht Partia Komuniste marksiste-leniniste e Iranit, pse atje ka të tjera forca progresiste demokratike, borgjeze, antifeudale, antiimperialiste
që veprojnë. Që këtej Partia Komuniste marksiste-leniniste e Iranit duhet të nxjerrë mësime dhe të futet
brenda në popull, të jetë në ballë të situatës, të krijojë
lidhjet me popullin, me proletariatin, t'i tregojë ç'fitore
të madhe korri ai dhe të dijë të ndërtojë aleancat me
ata elementë, me ato shtresa demokratike që morën pjesë
aktive në kryengritje dhe tok me ato të shkojë përpara
nga etapa në etapë.
Popujt, partitë marksiste-leniniste dhe elementët përparimtarë duhet të nxjerrin konkluzione të drejta nga
kryengritja e Iranit. Imperializmi amerikan dhe kryesisht
ai sovjetik, që janë në rivalitet për zona influence, zakonisht akuzojnë njëri-tjetrin për organizim kryengritjesh
e revoltash në ato vende, popujt e të cilave luftojnë për
çlirimin e tyre kombëtar e shoqëror. Këtë e bëjnë me
qëllim që t'i denigrojnë këto kryengritje e revolta, t'ua
ulin vlerën e vërtetë e t'i sabotojnë më lehtë. Kjo taktikë
po zbatohet prej tyre edhe për revoltën e madhe të popuIlit iranian kundër shahut e imperializmit. Kjo nuk është
e vërtetë. Ata, po, kanë gisht në këtë revoltë, por në një
drejtim tjetër dhe konkretisht: Imperializmi amerikan
kërkon të ruajë privilegjet që ka pasur në Iran dhe bëri
e bën çmos që t'i ruajë këto privilegje. Imperializmi
sovjetik përpiqet të përfitojë nga rasti për të siguruar privilegje për vete. Për këtë qëllim Karteri foli dy-tri herë
në mbështetje të shahut të Iranit, po ashtu nuk mbeti
pas as Bashkimi Sovjetik, duke deklaruar se nuk do të
lejonte ndërhyrjen e shteteve të tjera në Iran.
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Fakt është se në Iran imperializmi amerikan pësoi
një disfatë politike, ushtarake dhe ekonomike, u godit aleanca e tij me shahun. Por a i lau duart imperializmi amerikan nga Irani? Është gabim të mendohet e të thuhet se
i ka larë krejtësisht duart. Jo, ai do të përdorë taktika të
reja, taktika në forma e në mënyra gjoja demokratike,
do të përpiqet të hyjë në marrëveshje, në ujdi, natyrisht
më pak të favorshme sesa në kohën e shahut, me atë
pushtet demokratiko-borgjez që do të vendoset në Iran
pas largimit të shahut.
Edhe imperializmi sovjetik ka në Iran elementët e
tij, me të cilët vepron për interesat e vet në kundërshtim me ata të imperializmit amerikan. Imperializmi sovjetik nuk ka luftuar shumë kundër shahut, përkundrazi e
ka përkëdhelur atë. Bashkimi Sovjetik në Iran ka influencë në kurdët, azerbajxhanasit, por edhe në partinë «Tudeh», të cilën e përdor dhe do ta përdorë për qëllimet e
tij. Ai do ta ushtrojë influencën e vet edhe pas krijimit
të një qeverie tjetër demokratike, borgjeze, siç predikoi se
do të vendoset Ajatollah Khomeini në intervistën që dha
në Paris.
Është deklaruar se, pas rënies ose heqjes së shahut
dhe me shpalljen e republikës, sipas fjalës së Ajatollah
Khomeinit, do të bëhen disa reforma për popullin: do të
likuidoliet SAVAK-u, e tmerrshmja polici e shahut, që
shtypte popullin, ose do të likuidohet ushtria e madhe iraniane, do të nxirren disa njerëz në gjyq, gjë që s'ka dyshim, dhe do të konfiskohet pasuria e disa njerëzve që
kanë abuzuar më tepër e që çështja e tyre është bërë
skandaloze.
Aktualisht konstatojmë se shahu, para se të ikë, siç
po njoftojnë agjencitë e lajmeve, ka krijuar këshillin e re35.

gjencës, ku bën pjesë kryeministri, shefi i shtabit të përgjithshëm e të tjerë. Ky kryeministër, Shapur Baftjari,
është njeriu i shahut, pra i amerikanëve. A do të mundë
ai ta marrë fuqinë, ose të bëjë një grusht shteti? Këtë
do ta shohim, por aktualisht atë e mohojnë dhe nuk e
pranojnë as masat e popullit, as Ajatollah Khomeini në
Paris, i cili ka deklaruar se do të formojë një qeveri të
tijën, që do të qëndrojë e paanshme, as me Bashkimin Sovjetik, as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nga sa po duket dy superfuqitë imperialiste po bëjnë
pazarllëqe në kurriz të popullit iranian, në kurriz të gjakut që u derdh, ndonëse, siç duket, Ajatollah Khomeinit
akoma nuk ia kanë marrë krahët as amerikanët, as sovjetikët. Në qoftë se amerikanët arrijnë t'ua marrin krahët Khomeinit dhe pasuesve të tij, atëherë patjetër në
Iran do të ngjasë gjakderdhje dhe kryengritja e popullit
do të shtypet. Ç'do të bëjnë sovjetikët, këtë do ta shohim. Këta mbase do të përpiqen t'i gjejnë anën Ajatollah
Khomeinit, duke bërë që ky të krijojë një qeveri që të
shikojë edhe interesat e Bashkimit Sovjetik, ashtu si edhe
interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo do të
jetë një rrugë e mesme, dhe nëse do të arrihet kjo rrugë,
këtë do ta shikojmë. Sidoqoftë, do të vazhdohet të luhet
në kurriz të popullit, pse regjimi demokratik që do të vendoset pas ikjes së shahut, do të jetë një regjim si të
gjitha regjimet e tjera të pellgut të naftës, të pellgut të
Lindjes Mesme.
Do të luhen shumë intriga që ky revolucion të mos
bëjë reforma të thella. Në këtë vend strategjik me rëndësi të madhe do të duhet akoma një kohë e gjatë që popuIli të bëhet edhe më i ndërgjegjshëm për forcën e tij të
thadhe që ka dhe kjo ndërgjegje duhet të krijohet nga
një parti marksiste-leniniste e vërtetë. Aktualisht kjo parti
pothuajse nuk ekziston, ose është një forcë shumë e vogël, influenca e së cilës akoma nuk ndihet, ose ndihet
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shumë pak. Influenca sovjetike mund që të ndihet nëpërmjet qeverisë që do të vendoset në këtë vend, por kjo do
të ndihet patjetër për interesat e Bashkimit Sovjetik imperialist dhe gjoja në format e një demokracie për popullin. Bashkimi Sovjetik do të futë këmbët në Gjirin Persik, ashtu siç përpiqet t'i futë edhe në Irak.
Prandaj në këtë zonë kaq të rëndësishme për tërë
botën, si nga ana ekonomike, ashtu edhe strategjike, do
të luhen taktika dhe strategji të shumta, të cilat duhet t'i
vëzhgojmë, pse kanë rëndësi të madhe, kanë rëndësi për
të ardhmen e botës, në kuptimin që ky rajon mund të
jetë shkëndija e një lufte botërore, por mund të jetë njëkohësisht edhe shkëndija e revolucioneve zinxhir, revolucione demokratiko-borgjeze, që mund të kalojnë në revolucione të vërteta...
Lindja e Mesme është në zjarr e në flakë. Irani tash
është në pararojë, kurse vendet e tjera të kësaj zone gjenden në rrëmujë, në intriga të panumërta. Populli i këtyre
vendeve është i topitur, është nën zgjedhën e kapitalistëve vendës të lidhur me kapitalistë të ndryshëm të huaj.
Një gjë i lidh këto vende me njëri-tjetrin: lufta gjoja
kundër Izraelit, kurse lidhjet e tjera janë të dukshme me
njërin ose me tjetrin imperialist, të cilët veprojnë shumë
më lehtë sesa veprojnë aktualisht në Iran.
Në ditët e sotme këtu populli është në lëvizje dhe
është bërë një forcë e madhe. Por si dhe ku, në ç'drejtime
do të kanalizohet, konkretisht çfarë do të dalë nga kjo
lëvizje e madhe popullore, këtë do ta shohim. Pozitiv
është fakti që për herë të dytë në Iran populli po ngrihet
kundër monarkisë, kundër feudalizmit në një luftë antiimperialiste dhe për një demokraci borgjeze popullore
progresiste.
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E HEN£
15 JANAR 1979

PK E ITALISE (MARKSISTE-LENINISTE) BIE NE
KURTHET REVIZIONISTE DHE NE INTRIGAT
E BORGJEZISË
Ambasadori ynë në Romë na konfirmon çështjet që
dalin në Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste),
në bazë të bisedës së drejtpërdrejtë që bëri me Dinuçin.
Çfarë i shtroi ky?
1) Kërkon që ne ta vazhdojmë ndihmën materiale
për shtypin e kësaj partie.
2) Ka kërkuar që ne të botojmë në një edicion të
bukur librin «Imperializmi dhe revolucioni» (nën pretekstin
se ne i shtypim bukur librat) dhe t'ia dërgojmë atij që t'i
shesë dhe të mbajë të ardhurat. «Ose na dërgoni, — thotë
ai, — përkthimin dhe ta shtypim ne në shtypshkronjën
tonë».
Kjo, e dyta, është njëra rrugë. Ne t'i dërgojmë një numër kopjesh, kurse për restin të gjejmë një librari që të
na i shesë.
3) Konfirmoi daljen e një gazete teorike me titullin
«Ottobre». Iniciativën për botimin e saj gjoja e kanë marrë «këshillat punëtorë» të disa fabrikave të mëdha. Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) do të vërë
në dispozicion shtypshkronjën e saj. Kjo do të jetë një
gazetë ku do të shkruajnë edhe «nga baza, edhe nga koka»
e partisë revizioniste italiane. Këta janë gjoja disidentë,
bile edhe «stalinistë»!
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Dinuçi shpjegoi se sfiokëve italianë u duhet të punojnë me «stalinistët» e të gjitha partive revizioniste dhe
veçanërisht të asaj sovjetike, pse në kontaktet që kanë
pasë ata në portet italiane me marinarë sovjetikë kanë
parë se këta «simpatizojnë Stalinin».

Kështu ata gjoja shtrojnë parimin, por do të bien, në
mos kanë rënë, kokë e këmbë brenda. Kjo parti e dobët po bie në kurthet revizioniste dhe në intrigat e mëdha që kurdis borgjezia. Ata s'janë të sigurt për anëtarët
e partisë dhe për njerëzit e udhëheqjes së tyre.

Tendenca të theksuara tek ata janë: naiviteti, fanfaronada dhe mendjemadhësia.
Dinuçi shprehu pikëpamjet se «Bashkimi Sovjetik
është dobësuar, se mund të pëlcasë lufta në mes vendeve
socialiste». (Cilat na qenkan vende socialiste?!) Ai shtoi,
gjithashtu, se reaksioni po bën shumë zhurmë për luftën
kamboxhiano-vietnamëze (kjo është e natyrshme e pastaj?), se borgjezia dhe revizionistët me këtë rast kanë krijuar telashe për punën e marksistë-leninistëve. (Pse vetëm
tash? Këta s'janë në këtë botë); se raporti i forcave në
botë ndryshoi, sepse Kina u bashkua me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. (Po pastaj? Mos na tha ndonjë gjë
të re, apo mos do që ta zbutim edhe ne me Bashkimin
Sovjetik për të ruajtur ekuilibrin?) Pikërisht këtu e ka
qëllimin Dinuçi kur thotë se duhet të ndihmojmë «disidentët stalinistë» në partitë revizioniste në Evropë. Kamuflim i dyshimtë i rrëshqitjes, duke u mbështetur gjoja
në një çështje të drejtë parimore!!
Dinuçi foli edhe për një artikull të njëfarë Gejmonati, i cili, jo «iu ra si bombë•, jo «do ta përgënjeshtrojnë»
etj. Kjo gjë neve as që na intereson fare. Le të bëjnë detyrën e tyre.
Atasheu i shtypit të ambasadës sonë ka bërë gabim
duke u angazhuar që të bëjë një përgënjeshtrim në gazetën e tyre «Nuova unita», për një falsifikim që ka bërë
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njëfarë fletushke, «Lotta continua», duke botuar një letër
urimi gjoja nga ana ime. Pse do të rrimë ne të përgënjeshtrojmë dhe ku, në «Nuova unita», sa falsifikime që
mund të bëjë shtypi italian?! Dimë vetë çfarë duhet dhe
çfarë nuk duhet të përgënjeshtrojmë dhe për këtë ne

pozoi shtytjen, pse nuk ishte oportune një mbledhje e
tillë.
Këto i bisedova më gjerë me shokun Ramiz me qëllim.
që të vërë në korent ambasadorin tonë në Romë e ky të
bisedojë me takt me Dinuçin.

kemi organet tona.
Mendoj se duhet të jemi të matur me ta:
— T'u themi ç'mendojmë për gjendjen botërore; të
kenë mendjen nga kurthet e armiqve; të mos u besojnë
lehtë marinarëve sovjetikë; materiale po, le t'u japin; të
ruhen nga gjoja disidentët stalinistë revizionistë italianë,
të ruajnë të pastër, të fortë e të konsoliduar partinë dhe

të mos jenë as sektarë dhe as liberalë në «fronte e në
-gazeta të përbashkëta»; të ruajnë personalitetin e partisë
dhe të jenë realistë për gjendjen shumë të turbullt të
Italisë.
Ndihma në dollarë s'mund t'u japim, pse situatat
për ne janë të vështira. Këtë gjë ua kemi thënë. Sa kemi
mundur, ne i kemi ndihmuar. Partia atje duhet të luftojë. Anëtarët e partisë dhe punëtorët italianë duhet të
bëjnë sakrifica. Tash është koha që të tregohet vendosmëria në luftë. Shoqërisht t'u thonë se koniunkturat ndërkombëtare duhet të shikohen me vëmendje dhe duhet
të studiohen. Duhen mbajtur qëndrime të drejta marksiste-leniniste, por pa pasur pretendime megalomane. Në
ndryshimin imediat të raportit të forcave në botë duhet
të hidhen hapa të kujdesshëm, të guximshëm dhe që të
arrihen rezultate.
T'u thuhet shoqërisht që ne kemi mendimin se Partia Komuniste e Gjermanisë (marksiste-leniniste) është
një parti e mirë, me organizim të shëndoshë dhe u bë
mirë që «nuk u bë mbledhja e partive komuniste (marksiste-leniniste), që tha Dinuçi. Edhe Partia Komuniste e
Spanjës (marksiste-leniniste) bëri mirë për ne, që e pro-
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E MARTË
16 JANAR 1979*

SHAHU U SHPORR NGA IRANI. FITORE E MADHE
HISTORIKE MBI MONARKINE
Agjencitë e lajmeve njoftuan se shahu Muhamed Reza
Pahlevi u shporr nga Irani. Froni i monarkut feudal, i
agjentit të imperializmit amerikan, u shemb nga kryengritja e madhe popullore e popullit iranian dhe e proletariatit të tij të naftës. Kjo është një fitore e madhe historike.
Me këtë rast, shokut Ramiz Alia i dhashë tezat për
një artikulli në gazetën «Zëri i popullit», ku të vihen pikat
mbi i, të tregohet forca e popullit, forca e proletariatit në
luftën kundër monarkisë, kundër feudalizmit e imperializmit dhe për fitoren e demokracisë, fitore e cila duhet
të shkojë deri në fund. Populli, të theksohet, duhet të
vazhdojë me këmbëngulje luftën, që, nëpërmjet reformave të thella, të arrijë fitore akoma më të mëdha. Natyrisht, që të arrihen këto do të duhet kohë, por lufta duhet
të vazhdohet.
Pavarësisht se kush e udhëhoqi këtë kryengritje popullore, duhet thënë se ata janë elementë progresistë të
borgjezisë që janë hedhur në luftë kundër monarkisë feudale brenda dhe kundër imperializmit amerikan, kundër
kapitalizmit shfrytëzues të popullit iranian dhe se kjo

kryengritje ka në bazë popullin dhe proletariatin. Në
këto ngjarje partia marksiste-leniniste nuk është faktor
subjektiv, por, sigurisht, ka pjesën e vet, ndonëse akoma
të dobët.
Populli dhe proletariati duhet ta vazhdojnë luftën
për reforma të gjera e të thella demokratike dhe për një
vigjilencë të madhe kundër imperialistëve të ndryshëm,
të cilët nuk do të heqin dorë nga planet e tyre djallëzore
kundrejt Iranit dhe me gjithfarë intrigash e njerëz të
ndryshëm ata do të përpiqen të manovrojnë me forma të
reja për ta mbajtur kurdoherë nën zgjedhë këtë vend e
për ta shfrytëzuar përsëri atë dhe pasuritë e tij.
Proletariati dhe populli iranian duhet të jenë vigjilentë si ndaj imperializmit amerikan, anglez, francez,
ashtu edhe ndaj socialimperializmit sovjetik, sepse atje
partia «Tudeh», sigurisht, do të gjallërohet dhe do ta
mbështetë Bashkimin Sovjetik në infiltrimin e Influencës
së tij në Iran. Shtetet e Bashkuara po ashtu do të kthejnë
fletë dhe do të përpiqen të gjejnë në Iran në mos Baftjarin, një tjetër si ky që të vijë në fuqi me një qeveri «demokratike».

1 «Fitore e madhe historike e popullit iranian», «Zëri i
popullit». 19 janar 1979.
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E ENJTE

E PREMTE

18 JANAR 1979

19 JANAR 1979

FITORE E MADHE HISTORIKE
E POPULLIT IRANIAN

i popullit» nesër do të botohet artiNë gazetën
kulli me titull: «Fitore e madhe historike e popullit iranian», me të cilin ne përshëndetim largimin e shahut nga
Irani si rezultat i kryengritjes së popullit iranian kundër
monarkisë feudale të Pahlevëve.
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PERSERI MBI ÇESHT.IEN E PARTISE KOMUNISTE
TE ITALISE (MARKSISTE-LENINISTE)

Agjencitë e shtypit italian vënë në dukje se Gejmonat, anëtar i Byrosë Politike të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), mbajti një konferencë shtypi,
ku asistonin 100 korrespondentë të gazetave e të agjencive
të lajmeve. Gjithashtu ishin ftuar në këtë konferencë
dhe atashetë e shtypit të të gjitha ambasadave, edhe yni,
me përjashtim të atasheut të zyrës së shtypit kinez.
Ky farë Gejmonati, i cili është djali i një anëtari të
Komitetit Qendror të partisë revizioniste italiane, do të
jetë drejtori i gazetës së re teorike me emrin «Ottobre•,
që do të nxjerrë Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste). Për daljen e kësaj gazete na kanë njoftuar ambasadori ynë në Romë, si dhe Dinuçi.
Siç e kam shënuar, Dinuçi u kishte thënë shokëve
tanë këtu se do të botonin një gazetë teorike, vetëm kaq,
por se si do ta kishte emrin, se ç'tirazh e ç'formë do të
kishte, nuk kishte thënë gjë dhe shokët tanë as që e kishin pyetur. Me fjalë të tjera, botimi i kësaj gazete doli
si papandehur dhe u bë me bujë të madhe nga ana e tyre.
Në konferencën e tij. Gejmonati tha se në këtë gazetë
do të lejohen të shkruajnë edhe ata që nuk janë dakord
me partinë revizioniste italiane.
Siç e dimë, se na ka raportuar ambasadori ynë, para
kësaj konference Dinuçi kishte vajtur dhe i kishte thënë
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këtij që këtë gazetë do ta nxjerrim me iniciativën e «këshillave të punëtorëve» (që gjoja janë nën drejtimin e kësaj
partie), se ata paguajnë për nxjerrjen e kësaj gazete dhe
ne vëmë në dispozicion shtypshkronjën.
Për'sa i përket shtypshkronjës, shokët e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), na kanë kërkuar
një sasi të hollash, por një nga korrespondentët e gazetave borgjeze italiane, që bën një artikull për këtë gazetë,
thotë se shtypshkronja ku do të shtypet kjo gazetë qenka
pronë e një tregtari të madh, i cili ia kishte falur dhëndrit të tij me shpresë që këtij t'i vinte mendja në vend.
Pra për këtë shtypshkronjë ka diçka që nuk është shumë
ortodokse, si me thënë.
Përveç të tjerave, Dinuçi i tha ambasadorit tonë se
në kongresin e ardhshëm të partisë revizioniste italiane do
të ketë shisione dhe elementët që do të bëjnë pjesë në
to do të bashkohen me partinë marksiste-leniniste italiane
dhe ka nga ata, që janë edhe persona të njohur, që do të
shkëptiten nga partia e Berlinguerit dhe do të shkruajnë
në gazetën «Ottobre». Gjithashtu i kishte thënë se neve
(italianëve) na vihet si detyrë të punojmë edhe me udhëheqjen e partisë revizioniste sovjetike, por edhe me marinarët sovjetikë, të cilët kanë kontakte me njerëzit tanë
nëpër porte dhe simpatizojnë Stalinin. Këto kishte thënë
Dinuçi.
Në këtë çështje ka disa të panjohura që janë të
dyshimta. E para e punës, Dinuçi ka kërkuar nga ne një
subvencion dollarësh deri në vitin 1981, për ta bërë të
përditshme gazetën «Nuova unita». Ne i thamë se nuk
kemi mundësi, pra organi «Nuova unita» nuk • po del
përditshëm, ai mbetet i përjavshëm dhe dihet që kjo
është gazeta kryesore, kurse Gejmonati në konferencën e
shtypit tha se gazeta e re «Ottobre» do të ketë 12 faqe,
afërsisht sa gazeta jonë «Drita» dhe do të shtypet çdo
ditë me tirazh 35 mijë kopje. Bëhet pyetja: Ku i gjetën
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këto të holla shokët, e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), për të nxjerrë një organ të tillë teorik
me një tirazh kaq të madh, me kaq fletë, kur ata kërkuan nga ne subvencion që ta bënin «Nuova unitanë»
të përditshme? Kjo është një pyetje.
Pyetja e dytë të lind për çka thonë ata në lidhje me
marinarët sovjetikë. Ne s'kemi asnjë dyshim për këtë
çështje, pra se ka marinarë sovjetikë dhe jo një, po me.
dhjetëra mijë, që e duan Stalinin, e që, natyrisht, nuk
flasin; por një ose dy nga këta marrin kontakt me shokë
marksistë-leninistë. Edhe kjo është e drejtë, por duhet
të mos harrojmë se Partia jonë është sliumë më e vjetër
nga Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) e
megjithatë te ne s'ka ardhur asnjë marinar sovjetik që të.
këiicojë kontakt me ne e të thotë që unë jam kundër regjimit, kurse tek italianët paskan vajtur. Kjo na çudit
p ak. Pastaj një nga këta anëtarë të Partisë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste), jo Dinuçi, por një tjetër, më
duket se është ky Gejmonati, ka thënë se ne do të kemi
një korrespondent tonin .në Moskë. Gjithashtu ka thënë
që ne konstatojmë se aktualisht Bashkimi Sovjetik është
dobësuar, kurse imperializmi i Shteteve të Bashkuara ësh-të bërë më i fortë. Këtë pikëpamje ia . ka shprehur edhe•
Dinuçi ambasadorit tonë. Domethënë pikëpamja e Dinuçit
dhe e Komitetit Qendror të partisë së, tij është se Bash-kimi Sovjetik po dobësohet, kurse Gejmonati paska thënë,
gjë që e kemi marrë vesh indirekt, se Brezhnjevi është
një nga aia persona në. Bashkimin Sovjetik që mund të
bëjë një kthesë. • .
Të gjitha këto çështje, natyrisht, përveç atyre ç'na
ka thënë neve me gojën e tij Dinu9i, janë të pakontrolluara dhe të mohueshme, por sidoqoftë në këtë mes ka
disa gjëra të errëta. Cilat janë këto? 2shtë ajo që thashë
më parë, ku gjenden të hollat për të shtypur këtë gazetë, sepse «këshillat e punëtorëve» italianë nuk kanë
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mundësi të japin një ndihmë të tillë për ta nxjerrë gazetën. Këto të holla vijnë nga dikush dhe pra cili është ky
«dikush», kjo duhet parë.
Dinuçi dhe shokët e tij hiqen miq dhe dashamirë
ndaj nesh e në unitet me pikëpamjet e Partisë sonë të
Punës. Kjo kështu ka qenë vazhdimisht, kështu është
edhe tash.
Ata janë shprehur, dhe tash po e theksojnë, se me
gazetat e tyre e sidomos me gazetën e re që do të dalë,
do të shkaktojnë shisione, përçarje në partinë revizioniste italiane dhe do të heqin nga radhët e saj njerëz,
të cilëve do t'u japin mundësinë të shkruajnë në gazetën
«Ottobre». Të tillë njerëz do të ketë edhe nga baza, por
edhe nga udhëheqja e partisë revizioniste italiane. Kjo
deri diku është e rregullt, domethënë fakti që Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) duhet të përpiqet
edhe në bazë, por edhe në udhëheqje që ta përçajë partinë revizioniste të Italisë dhe t'i tërheqë elementët pozitivë të bazës rreth vetes në luftë kundër imperializmit
italian, borgjezisë kapitaliste italiane, partive të borgjezisë dhe partisë reviziohiste. Pra kjo është e drejtë, por
këtu duhet pasur kujdes, se në këtë mes mund të ketë
ndonjë manovër nga ana e sigurimit italian. Ka mundësi
që në Partinë Komuniste (marksiste-leniniste) të Dinuçit
të kenë hyrë njerëz të tillë, të cilët, të maskuar nën petkun e komunistëve, bëjnë punën e policisë italiane. Cila
është puna e kësaj policie, e demokristianëve dhe e të
gjitha partive të tjera të borgjezisë italiane? Të shpartallojnë ose të dobësojnë partinë revizioniste italiane, gjë
që po e bëjnë çdo ditë e me çdo mjet dhe ka mundësi
që një nga këto mjete në duart e tyre të jetë edhe Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste).
Këtu, në qoftë se supozojmë një gjë të tillë, kjo
tentativë është vetvetiu e maskuar dhe nuk zbulohet leh- të, për arsye se është një nga detyrat e partisë marksiste-

-leniniste që të luftojë kundër revizionizmit. Domethënë
një gjë e tillë i intereson kapitalit italian dhe mundet
që në partinë revizioniste të krijohen shisione. Unë mendoj se këto shisione të partisë revizioniste, sidomos në
udhëheqje, nuk mund të jenë kurrë në favor të marksizëm-leninizmit, sepse udhëheqësit e kësaj partie janë të
gjithë të komprometuar, janë antimarksistë; në bazë mund
të gjejmë elementë të shëndoshë, por në krye zor se gjej•
më. Këta që po përpiqen e që mund të krijojnë shisione
në kongresin e ardhshëm të partisë revizioniste do të jen&
sigurisht si ata elementët që ngritën krye në Partinë
Komuniste (revizioniste) të Francës kundër Marshesë dhe
që filluan të shkruanin në gazetën «Lë Mond» dhe në gazetat e tjera të borgjezisë, veçse këtu, në Itali, për këtë
qëllim po financohet një gazetë e re me emrin «Ottobre»,
së cilës po i japin bujë të madhe në emër të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Në këtë gazetë
shfaqin mendimin e tyre këta shisionistë, që, në fakt, janë revizionistë, por që fshihen nën petkun e antiberlingueristëve.
Por nuk është e thënë që këta shisionistë të partisë
revizioniste italiane të bashkohen vetëm me Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) për ta likuiduar
këtë, se mund të ketë edhe nga ata që të bashkohen me
grupe të tjera të majta, të ashtuquajtura ekstraparlamentare, që të bëjnë punën e policisë italiane dhe të hiqen
si të majtë. Terroristët dhe të gjitha grupimet që ekzistojnë në Itali e që një pjesë është pro Kinës, një pjesë
përbëhet nga «brigadat e kuqe» e shumë emërtime të tjera, të cilat gjoja luftojnë kundër pushtetit në Itali, por që
në të vërtetë lufta e tyre drejtohet kundër komunizmit,
policia italiane i përdor për të krijuar pasiguri në popull,
urrejtje kundër të gjitha organizatave me emrin «brigadat
e kuqe», «Fronte Unita Proletaria» etj., etj., të cilat hiqen
si komuniste e kundër pushtetit të borgjezisë. Në fakt të
4 -
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gjitha këto grupime janë nën drejtimin e borgjezisë italiane.
Këtu është rreziku që shokët italianë ka mundësi të
mos e kuptojnë dhe mendojnë se është një gjë e mirë e.
mundohen ta shfrytëzojnë. Pra ekziston mundësia që të
përdoren këta shokë ose që disa njerëz të depërtojnë e të
bëjnë punën e policisë italiane në këtë parti.
Një gjë që neve na ka rënë në sy është se partia e
Dinuçit është shumë pretencioze dhe harxhon mjaft të
holla, duke dërguar delegatë në të gjithë Evropën për të
marrë kontakt me partitë e tjera. Ka mundësi që t'i jetë
caktuar edhe një rol tjetër kësaj partie, nëpërmjet ndcnjë tjetri ose nëpërmjet Dinuçit, që e ha këtë, të shpartallojë këtë forcë marksiste-leniniste që po ngrihet dhe
sidomos, duke menduar se Partia Komuniste e Italisë
(marksiste-leniniste) është mike e Partisë së Punës të
Shqipërisë, të infiltrohet edhe në Partinë e Punës të Shqipërisë, por edhe në qoftë se nuk do të mund të
het, se s'ua hedh dot shqiptarëve, të paktën të bëjë një
punë sabotuese në radhët e partive të tjera të Evropës.
Tash kjo është një mundësi.
A mund të jetë ky njeriu i sovjetikëve? Mundet që
sovjetikët të kenë gisht edhe në Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) dhe kanë interes që nëpërmjet
tyre t'u bëjnë presion partive revizioniste të Evropës Perëndimore ose eurokomuniste që të mos mbajnë qëndrime
antisovjetike. Edhe kjo është një mundësi tjetër.
Kjo gjë lidhet vetëm me atë çështje që duket parimore, për të cilën Dinuçi tha se duhet të punojmë edhe
me partitë e tjera revizioniste, edhe me atë sovjetike, pse
edhe në partinë sovjetike ekzistojnë elementë kundërshtarë dhe që e duan Stalinin. Kjo në parim, që duhet të punojnë, është e drejtë, por na çudit çështja tjetër që situatat ndërkombëtare Dinuçi i gjykon se janë të disfavorshme për Bashkimin Sovjetik dhe këtej mund të dalë
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me konkluzionin që Bashkimi Sevjetik duhet të forcohet,
të kundërbalancojë gjoja peshën e imperializmit italian,
prandaj lufta që duhet të bëjë kjo parti, në ndihmë cë
Bashkimit Sovjetik, është që të godasë eurokomunistët që
nuk i binden Moskës. Edhe kjo është një gjë që mund të
shikohet, por e vërteta është se Bashkimi Sovjetik, me
gjithë kontradiktat që ka me partitë revizioniste të Evre;
pës Perëndimore, prapëseprapë mund ta gjejë fjalën me
to më mirë sesa me Andreotin e me Zhiskar d'Estënin.
Me këta Bashkimi Sovjetik, gjithashtu, do të jetë në mi-

qësi, por ai do njëkohësisht që revizionistët të futen në
qeverinë e Andreotit e të Zhiskar d'Estënit, të Kallaganit
etj., dhe atje të mund të punojnë, ashtu si të munden,
për interesat e tij, sepse të tërë një ngjyrë kanë këta, prd
për të dobësuar rezistencën e borgjezisë evropiane përbtllë socialimperializmit sovjetik. Ky është qëllimi kryesor
sovjetikëve, por nuk ekskludohet që edhe bishtrat, domtthënë grupimet e ndryshme, deri edhe «brigadat e kuqeBashkimi Sovjetik t'i përdorë për qëllimet e veta, pra të
ketë gisht ashtu siç ka edhe në kroatët, edhe në shqiptarët
e arratisur jashtë që veprojnë kundër nesh. Bashkimi Sovjetik revizionist po i luan të tëra kartat.
Me një fjalë ne akoma nuk mund të themi ndonjë gjë
të rëndë për Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) dhe për udhëheqjen e saj, por vetëm shohim disa
shfaqje që na krijojnë pikëpyetje. Do të shohim se si do të
zhvillohet situata. Ne duhet të mbajmë lidhje me ta dhe
të përpiqemi t'u shpjegojmë qëndrimet tona, po ashtu t'u
themi atyre të jenë vigjilentë, se partinë e tyre nuk e
kanë të fortë e të kalitur dhe nuk duhet të shkojnë nga
mendimi se në partinë e tyre, deri edhe në udhëheqje,
policia italiane nuk bën përpjekje e nuk ka mundur të
futë njerëzit e vet. Armiku ka arritur të veprojë edhe
brenda radhëve të Partisë sonë, bile deri në udhëheqje të
saj, që është një parti e vjetër, një parti e fortë, një parti
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që e zbaton me besnikëri marksizëm-leninizmin dhe që
është parti në fuqi.
Prandaj mund të ekzistojnë dy mundësi: këta të jenë
thyer, t'i ketë thyer paraja, ose mund t'i ketë thyer edhe
frika, frika e policisë. Të gjithë ose një pjesë e personave
me rëndësi në udhëheqje mund të jenë thyer nga «brigadat e kuqe• dhe nga grupimet e tjera terroriste, që u kanë imponuar të ndjekin një rrugë të tillë. Këtë rrugë deri
tashti e maskojnë me vijën e tyre që në vija të përgjithshme nuk ke ç'i thua. Që ata duhet ta përçajnë partinë
revizioniste, e theksova se është e drejtë, që bazën duhet
ta afrojnë, edhe kjo është e rregullt, por të jenë të kujdesshëm në futjen e këtyre elementëve në partinë marksiste-leniniste. Njerëz nga udhëheqja e partisë revizioniste duhet të shkëputin, por do të jetë një gabim i madh
po t'i futin këta brenda në partinë e tyre. Edhe ajo që
gazetën «Ottobre», të cilën e konsiderojnë gjoja si një
gazetë teorike të partisë ku mund të shkruajnë këta disidentë antimarksistë të vjetër, është përsëri një gabim dhe
një gjë që na lë të dyshojmë. Prandaj i thashë edhe shokut Ramiz se duhet t'i shkruajë ambasadorit, që ky të jetë
shumë prudent. Do të shohim ç'vijë do të ndiqet nga
shtypi i partisë marksiste-leniniste, që nga «Nuova unita»,
«Ottobre» dhe ç'do të na thonë neve për problemet ndërkombëtare. Çfarë mendimesh do të shprehin ata për evenimentet, si zhvillohen e qysh zhvillohen. Ne do t'u themi
mendimet tona dhe do të shohim nëpërmjet pikëpamjeve
të tyre nëse luhet ndonjë manovër këtu apo kemi të bëjmë
me njerëz megalomanë, me fanfaronë, me naivë, të cilët
mund të bien fare kollaj në kurthe, me njerëz të frikshem, që janë thyer dhe që kanë nevojë për të holla për
të jetuar në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër.

E MERKURE
24 JANAR 1979*

KINA HESHT PER NGJARJET NE IRAN
Në Iran vazhdon kryengritja. Masat e gjera të popullit po i zgjerojnë më tej demonstratat në rrugët e Teheranit e të qyteteve të tjera. Gjithashtu po vazhdon greva
në fushat e naftës.
Shahu u largua nga vendi, ose më mirë me thënë
iu vu fshesa. Ai shkoi në Egjipt, në Asuan, ku pati kontakte dhe bisedime të gjata, bile pesëditëshe me Sadatin.
Sadati ardhjen e shahut nuk e konsideroi si një ndërhyrje në punët e Iranit, sepse gjoja nuk e priti për të treguar se po e mbështeste, por si një mik personal, që
kishte marrë anën e tij në luftën që Egjipti bënte kundër Izraelit. Të gjitha këto janë përralla.
Si për çudi «qëlloi» që po në këtë kohë kur shahu
ndodhej në Egjipt, mbërriti atje edhe ish-presidenti i
Sliteteve të Bashkuara të Amerikës, Fordi, i cili gjoja
edhe ai s'paskësh ardhur për shahun. Po «meqë u ndodh»
atje u nis për në Asuan, dhe atje, në hotelin e madh rezidencial, ku ndodheshin Sadati dhe shahu, kokë më kokë,
biseduan dy-tri ditë me radhë. Fordi iku. Thuhej se
shahu, pas qëndrimit prej pesë ditësh në Egjipt, do të
kalonte në mbretërinë sherifiane të Marokut, si mik i
Hasanit II, dhe prej andej do të shkonte në Shtetet e
Bashkuara, ku do të kalonte gjoja pushimet e përkohshme.
Ardhja vërdallë e shahut në Egjipt, në rajonet afrikane, ndoshta më vonë vajtja edhe te mbreti i Jordanisë,
53

përmban në vetvete njëfarë rreziku, por në një përqindje
jo të madhe, për një ndërhyrje ose turbullirë brenda në
Iran.
Në Iran situata është e tillë: qeveria e Baftjarit vazhdon të qëndrojë në këmbë dhe të vetëquhet qeveri konstitucionale. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbrojtën
shahun me sa mundën: më shumë se një herë vetë Karteri foli në radio, por, kur pa se çdo gjë ishte e humbur
për sa i përket personit të shahut, atëherë ato menduan
se duhej të shpëtonin të ardhmen, dinastinë, që do ta kishin në shërbim të tyre. Prandaj Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, me presidentin e vet, e mbështetën fuqimisht e vazhdojnë ta mbështetin kryeministrin Baftjar.
Manovra amerikane dhe e përkrahësve të shahut ishte
që me ikjen e këtij të fundit, në Iran të krijohej regjenca,
që u krijua, e cila mundësisht të qetësonte gjakrat dhe
pas një kohe, pas disa ndryshimeve false, pas disa të drejtave false demokratike, që do të shpalleshin, të rikthehej
në fuqi jo shahu, por djali i tij. Me fjalë të tjera, Shtetet
e Bashkuara të Amerikës të riktheheshin të plotfuqishme
në Iran dhe të ruanin koncesionet e mëdha të naftëS.
Baftjari e ka pasur dhe e ka çdo ditë e më të vështirë situatën, pra edhe atij po i vjen fundi. Vala e madhe
kryengritëse e popullit e ka mbyllur atë në pallatin presidencial dhe që andej, nëpërmjet Radios së Teheranit, kërcënon opinionin iranian, popullin, që, në rast se nuk vendosen qetësia dhe rregulli, atëherë do të japë dorëheqjen
dhe do të njoftojë ushtrinë, e cila nuk është -më e lidhur
me betimin karshi pushtetit të regjencës dhe qeverisë që
ka dalë nga kjo regjencë. Me fjalë të tjera, kërcënon se
kasta ushtarake perandorake mund të bëjë një puç ushtarak në Iran. Në fakt, ky kërcënim që i bëhet popullit
iranian është një ekspedient për Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, të cilat tentuan shumë veprime, por nuk u dolën. Duhet të dimë se Shtetet e Bashkuara kanë në Iran
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një numër shumë të madh specialistësh e këshilltarësh
ushtarakë dhe njerëz të tjerë të maskuar me petkun e
specialistëve të naftës ose të organizatorëve të shoqërive
të ndryshme. Prandaj brenda në Iran ekziston një forcë
prej afro 40 mijë amerikanësh, pa sa për ato që thonë
gazetat amerikane, se gjoja ikën një mijë apo dy mijë
amerikanë, këto s'janë gjë.
Të vijmë tash te lideri mysliman i sektit shiit, Khomeini. Qëndrimi i këtij ka qenë dhe është kundër shahut
të Iranit. Ai ka deklaruar se është kundër imperializmit
amerikan dhe kundër çdo imperializmi tjetër, se ai të
premten që vjen, domethënë pasnesër, do të kthehet në
Iran dhe, me një konsensus të madh popullor, do të rrëzojë
qeverinë e Baftjarit dhe këshillin e regjencës dhe do të
deklarojë krijimin e një republike islamike.
Pra Ajatollah Khomeini duket se ka një mbështetje
të madhe në Iran. Në fakt ai ka edhe një organizatë.
Kjo do të thotë se borgjezia e madhe kapitaliste dhe
feudale, këtë herë e shkëputur nga regjimi i shahut, është
e organizuar në një front kombëtar, por me tendenca të
theksuara fetare. Khomeini, me anë të këtij organizimi,
që ne nuk e dimë konkretisht si është dhe sa i fortë
është-, ka arritur të eliminojë pushtetin e çoroditur të
shahut dhe të Baftjarit dhe, sipas lajmeve, janë krijuar
komitetet islamike, komitete të pushtetit, si me thënë, të
cilat kanë marrë rolin e drejtuesit të jetës së vendit dhe
të administratës, kurse ushtria qëndron akoma në pritje.
Çfarë do të bëjë ajo me ardhjen e Khomeinit në Iran?
Do të godasë, do të bëjë grusht shteti, apo do të vihet në
shërbim të Ajatollah Khomeinit e të organizatës së tij
islamike? Kjo duhet parë. Por ka mundësi që goditja të
evitohet. Përse? Për arsye se imperializmi amerikan ka
frikë nga një luftë civile në Iran. Një luftë civile në këtë
vend do të ishte në disfavorin e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës dhe të të gjitha -fuqive të tjera imperialiste.
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Ajo do të ishte një zjarr tjetër i madh në pellgun e Lindjes së Mesme.
Për këtë arsye, gjoja në mënyrë private, shkoi në
Francë ish-sekretari amerikan i Drejtësisë, Klark, i cili,
pas një bisedimi mjaft të gjatë me Khomeinin, u kthye
përnjëherë në Uashington. Pra Fordi në njërën anë, ish-sekretari i Drejtësisë në anën tjetër. Siç duket e siç mendoj unë, teza që ushtria e shahut t'i nënshtrohet Khomeinit do të ketë më tepër posibilitet. Shtetet e Bashkuara
do të vënë në lëvizje njerëzit e vet, agjenturën e tyre të
madhe në Iran dhe do të përpiqen të depërtojnë në organizimin shiit të Ajatollah Khomeinit; Shtetet e Bashkuara do të pranojnë, duke e këshilluar, çka do të vendosë Ajatollah Khomeini, i cili deklaroi që nga Parisi se
nuk do të formojë asnjë qeveri ku të marrin pjesë të majtët, komunistët, por vetëm elementë progresistë popullorë
që janë për reforma etj. Me fjalë të tjera, duket se Ajatollah Khomeini ka nën drejtimin e tij një parti mjaft të
fortë e të organizuar, në ilegalitet, por që tash ka dalë
në dritë dhe që mund të mos pranojë, sidomos në drejtimin e shtetit, elementët e partisë «Tudeh» që është nën
influencën e sovjetikëve.
Partia «Tudeh» doli edhe ajo me deklarata e me pankarta dhe gjatë demonstratave nëpër rrugë tregoi se pranonte pikat e programit të Ajatollah Khomeinit e se do
ta mbështeste atë në veprimtarinë e vet. Prandaj ka mundësi të kërkojë nga Ajatollah Khomeini që të marrë pjesë
eahe ajo në pushtet. Do ta pranojë a nuk do ta pranojë
Ajatollah Khomeini, natyrisht, këtë gjë do ta shikojmë më
vonë, në jetë.
Për sa u përket marksistk-leninistëve, domethënë
atyre që frymëzohen nga Partia Komuniste e Punëtorëve
dhe e Fshatarëve, që njihet edhe me emrin «Tufan», ose
grupe të tjera rreth kësaj partie marksiste-leniniste, siç
flasin agjencitë e lajmeve, dhe ata kanë dalë në demons56

trata nëpër rrugë dhe parullat e tyre janë të drejta. Ata e
mbështetin kryengritjen popullore dhe kërkojnë që kjo të
thellohet, që populli të luftojë për reforma të thella demokratike borgjeze, për likuidimin total, që nga themelitë,
të regjimit monarkik fashist të shahut dhe regjimi i ardhshëm të jetë një regjim me tipare të shëndosha demokratike.
Ndaj kësaj revolte kaq të fuqishme në Iran, e cila ka
pasur dhe ka një reperkusion të madh në botë, Kina e Hua
Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit qëndron memece, e ka
mbyllur plotësisht gojën. Ajo as ka ç'të flasë, as nuk di
ç'të flasë, sepse ka qenë haptazi në mbrojtje të shahinshahut të Iranit dhe kundër kryengritjes popullore. Ne e
dimë se Hua Kuo Feni, kur u kthye nga Beogradi, ndaloi
në Teheran, ku u takua, bisedoi e hëngri bukë me shahun e Iranit, në momentet kur në rrugët e Teheranit bëheshin demonstratat madhështore të popullit, kundër të
cilit lëshonin breshëri plumbash mitralozat e gardës perandorake të shahut.
Tash Kina e Hua Kuo Fenit përgatitet të dërgojë Ten
Hsiao Pinin në Uashington. Agjencitë e huaja dhe gazeta
-Nju-Jork Tajms• në artikujt e tyre kryesorë thonë se
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Karteri do t'i bëjnë
Ten Hsiao Pinit një pritje madhështore, po aq të madhe
sa ajo që i bënë Hrushovit. Do ta presin me lule dhe me
letra, që do të hidhen nga gratacielet. Prandaj Kina -s'ka
kohë» të flasë për luftën dhe për revoltën e popullit
iranian!
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FALSIFIKATORE TE TEORISE MARKSISTE
Gazetat kineze janë mbushur me formula dhe me teori revizioniste, pothuaj pa kurrfarë maske. Ato bile predikojnë ndërtimin e shtetit kapitalist dhe luftojnë haptazi
kundër tezave themelore të teorisë marksiste-leniniste për
ndërtimin e socializmit.
Për t'ia arritur ndërtimit të shtetit kapitalist, në Kinë po bëhet një propagandë e shfrenuar. Organet
sore teorike, që nga gazeta «Zhenminzhibao» e deri te revista «Flamuri i kuq», pretendojnë se lufta e klasave nuk
është forca kryesore lëvizëse që çon përpara shoqërinë
dhe që transformon shoqërinë borgjeze-kapitaliste në shoqëri socialiste; pra ata mohojnë luftën e klasave.
Këto organe teorike të revizionistëve kinezë shkruajnë se në socializëm zhvillohen tri lëvizje të mëdha: lufta
për prodhim, që, sipas tyre, duhet të jetë në plan të
parë, lufta e klasave dhe eksperimentimi shkencor. «Në
të kaluarën, thonë revizionistët e sotëm kinezë, propaganda përqendrohej mbi politikën, mbi luftën e klasave dhe
mbi luftën midis dy vijave. Tani ne duhet ta vëmë theksin
tek ekonomia dhe te katër modernizimet». Kështu, as më
shumë, as më pak, ata arsyetojnë se pas shtypjes s i rezistencës së kapitalistëve nga proletariati, forca lëvizëse
kryesore mbetet lufta për prodhimin.
Lufta e klasave, shkruhet në këto gazeta, nuk është
forcë lëvizëse e zhvillimit të shoqërisë socialiste. Ata spe58

kulojnë me k'onkluzionin e Marksit dhe të Engelsit se
prodhimi i të mirave materiale është bazë e shoqërisë .njerëzore. Duke folur për rëndësinë e madhe të prodhimit
material, Marksi dhe Engelsi nuk ia kanë kundërvënë atë
luftës së klasave, përkundrazi e kanë konsideruar luftën
e klasave forcën kryesore lëvizëse të zhvillimit shoqëror.
Në «Manifestin komunist», ata shkruanin se

«Historia e të gjitha shoqërive, që kanë ekzistuar deri më sot, është historia e luftës së klasave». 1 .
Ndarja e prodhimit nga lufta e klasave është një mashtrim i revizionistëve kinezë, është një shtrembërim i hapët i teorisë marksiste-leniniste me qëllim që të përligjin
politikën borgjeze të «rolit vendimtar të forcave prodhuese» të cilën e kanë kritikuar me kohë Marksi dhe Lenini.
Lufta e klasave, — siç thekson Lenini, — është baza e të
gjithë zhvillimit dhe forca e tij lëvizëse. Ajo përshkon
gjithë procesin e prodhimit dhe nga zhvillimi i saj varet
se kujt duhet t'i shërbejë lufta për prodhim: klasave
shfrytëzuese apo klasave të shtypura. Natyrisht kjo luftë
duhet t'u shërbejë klasave të shtypura. Marksi, Engelsi,
Lenini dhe Stalini kanë theksuar në të njëjtën kohë se
lufta e klasave vazhdon të jetë forcë lëvizëse kryesore
edhe pas likuidimit të klasave antagoniste, gjatë gjithë
periudhës së kalimit nga kapitalizmi në komunizëm. Kurse
revizionistët kinezë, duke shtrembëruar teorinë e Marksit, predikojnë se «pas shtypjes së rezistencës së kapitalistëve nga proletariati», dhe me këtë duan të thonë
se në Kinë është përmbysur borgjezia kapitaliste dhe
fuqinë e ka në dorë proletariati, atje sot nuk ekziston e
1 K. Marks e F. Engels. «Vepra të zgjedhura», vëll. I,
f. 20. Tiranë, 1975.
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nuk duhet të ekzistojë më lufta e klasave. Harruan ata që
deri dje kanë thënë se lufta e klasave dhe klasat do të
vazhdojnë të ekzistojnë për qindra e mijëra vjet dhe pa
të zhduken! Bile vetë Mao Ce Duni e ka thënë një gjë
të tillë.
Vetë jeta e sotme në Kinë tregon se lufta e klasave
atje jo vetëm nuk është zhdukur, por shkon duke u ashpërsuar. Pikërisht për ta mbajtur gjithnjë të shtypur klasën që shfrytëzohet aktualisht, për të shuar rezistencën
dhe për të mos lejuar revolucionin e të shtypurve kundër
kësaj klike revizioniste kapitaliste që ka marrë fuqinë
në Kinë, ata nxjerrin këtë teori antimarksiste dhe e veshin
me rroba gjoja marksiste, duke thënë se lufta e klasave nuk është faktori vendimtar i ecjes së shoqërisë përpara, dhe këtej dalin në konkluzionin antimarksist se në
shoqërinë socialiste lufta e klasave pushon së qeni forcë
lëvizëse.
Natyrisht, kjo nuk është kështu, përkundrazi realiteti
është i kundërt. Lufta e klasave ekziston edhe në shoqëri
rië socialiste. Ajo është një fenomen objektiv, një forcë
kryesore lëvizëse që çon përpara revolucionin dhe ndërtimin socialist. Këtë e dëshmon më së miri përvoja kombëtare dhe ndërkombëtare e luftës për ndërtimin e socializmit.
Kjo luftë zhvillohet kundër mbeturinave të ish-klasave sunduese, kundër rrethimit imperialisto-revizionist,
kundër njollave të shoqërisë së vjetër, kundër «së dreltës borgjeze» dhe kundër elementëve të rinj kapitalistë
e armiq që, për arsye të ndryshme, lindin edhe në shoqërinë socialiste. Në Kinë, siç e kanë pohuar vetë revizionistët e Pekinit, ekziston borgjezia si klasë. Gjithashtu
ekzistojnë klasat dhe lufta midis tyre brenda në parti.
Merret me mend se çfarë luftë klasash duhet të bëhet
jashtë partisë, derisa arenë e luftës së klasave është bërëvetë partia.
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Revizionistët kinezë me teorinë e tyre të «katër modernizimeve» kërkojnë t'i imponojnë popullit kinez pikëpamjet e tyre borgjeze, por, që t'ua imponojnë këto pikëpamje, ata, natyrisht, veshin një petk të rreckosur pseudomarksist dhe thonë se duhet të pushojë lufta e klasave;
kjo, me fjalë të tjera, do të thotë bëni kështu si kemi vendosur ne.
Pra, për revizionistët kinezë forca kryesore lëvizëse
në epokën aktuale të ndërtimit të socializmit është vetëm
çështja e zhvillimit të forcave prodhuese dhe jo lufta e
klasave. Me këtë ata duan t'u thonë proletariatit dhe të
revoltuarve: mos ngrini krye, ndryshe ju biem kokës.
Siç shkruajnë këto gazeta, sot në Kinë «katër modernizimet» janë motivi kryesor, «hallka kryesore» ku duhet
të përqendrohet «e gjithë vëmendja e partisë». Ata marrin, gjithashtu, disa fraza të Mao Ce Dunit për të vërtetuar se janë dishepujt e tij dhe konkretisht përdorin
frazën që ka thënë: «Forcat prodhuese janë faktori më
vendimtar për të shkuar në socializëm e në komunizëm»
dhe prej këtej revizionistët aktualë kinezë dalin me konkluzionin se Kina ka humbur shumë kohë duke u kapur,
siç thonë, pas revolucionit dhe duke lënë mënjanë prodhlmin. Natyrisht, këtu sulmohet «katërshja», Revolucioni
Kulturor etj. Kuptohet se, duke mohuar luftën e klasave
si forcë kryesore lëvizëse e duke konsideruar si të tillë
vetëm luftën për prodhim, ata kërkojnë të ndryshojnë teorinë e Marksit dhe ta zëvendësojnë këtë me «katër modernizimet» e Ten Hsiao Pinit. Një gjë e tillë është fare e
qartë.
Edhe shkrimet e tjera në shtypin kinez janë të mbushura me formula të tilla si: Revolucioni Kulturor ka marrë fund, gjithashtu ka marrë fund lufta kundër «katërshes» efj. Përfundimi i luftës kundër «katërshes» gjoja
vërtetoka se nuk duhet marrë më me revolucion, nuk
është më në rendin e ditës kritika kundër asaj udhëheqje61

je, ë cila paska adoptuar •<një taktikë dhe një strategji të
vërtetë revolucionare», që s'është tjetër, përbrenda veçse
një strategji skllavëruese për popullin, kurse përjashta
veçse një strategji për skllavërimin e popujve të tjerë nga
ana e Kinës, e lidhur ngushtë me imperializmin amerikan
dhe të ashtuquajturën botë e dytë kapitaliste në rrugën
që ka zgjedhur Kina për t'u bërë një fuqi e madhe socialimperialiste.
E gjithë kjo përbën bazën teorike të diktaturës fashiste në Kinë. Vendosja e një diktature të tillë nuk mund
të shprehet ndryshe, me fjalë më të thjeshta. Edhe Hitleri
e Musolini, kur vendosën diktaturën e tyre fashiste, natyrisht, u mbështetën në disa slogane politike, ekonomike
dhe ideologjike. Kurdoherë në këto slOgane veprimet e
tyre i paraqitnin si progresiste, në interes të masave të
gjera të popullit. Por realiteti ishte ndryshe, hitlerianët,
musolinianët ishin krijuesit e diktaturës fashiste, të armës më të egër të kapitalizmit në këto dy vende. Të nxitur nga kapitalizmi botëror ata përgatitën luftën për ta
shndërruar botën në një botë fashiste ku të dominonin
zotërinjtë, raca ariane. Kështu po veprojnë sot edhe revizionistët kinezë; ata i imponojnë popullit kinez një
pseudoteori të cilën e quajnë «marksiste-leniniste», me
qëllim që të forcojnë diktaturën fashiste të kapitalit dhe
me ndihmën e imperializmit amerikan, japonez dhe të kapitalizmit botëror, të krijojnë Perandorinë e tyre të madhe
të Mesit, t'i imponojnë botës pikëpamjet e tyre barbare.

Teoritë që shpalosen në Kinë, janë fare qartë fashiste.
Ne po vërejmë edhe pikëpamjet e revizionistëve të tjerë,
që janë të nuancave të ndryshme; ata, natyrisht, e atakojnë nga të katër anët marksizëm-leninizmin, por të tilla absurditete fashiste kaq pa cipë si ato të kinezëve, nuk
i gjen në teoritë dhe në shkrimet e revizionistëve të tjerë.
Revizionistët, qofshin sovjetikë, qofshin ata të Evropës Lindore, të Evropës Perëndimore ose cilëtdo revizio62

nistë në botë, përpiqen të formulojnë ideologjinë e tyre
antimarksiste, në mënyrë që të gënjejnë proletariatin
dhe ta bëjnë këtë të dyshojë në të ardhmen e ndritur të
socializmit e të komunizmit dhe në rrugët që duhet të
ndjekë me të vërtetë për të arritur në këtë stad shoqëror.
Revizionistët kinezë janë më pragmatistë nga të gjithë
revizionistët e tjerë dhe nuk bëhen shumë merak për të
mbuluar me frazeologji të stërholluar marksiste politikën
e tyre fashiste, kur shohin se kjo politikë dhe bashkëpunimi me Amerikën u shërben planeve të tyre për shndërrimin e Kinës në superfuqi, por flasin si t'u leverdisë më
mirë për dominimin e Kinës mbi shtetet dhe mbi popujt
e tjerë të botës, duke filluar nga Azia dhe duke dalë pastaj
edhe më tej.
Edhe kapitalizmi botëror çuditet me një dalje të tillë
të hapët të Kinës, me formulime të tilla. Bile bota kapitaliste që po e financon atë aktualisht e që po e nxit të
ecë në këtë rrugë, ka filluar të dyshojë nëse janë apo
s'janë të sigurta financimet që ajo bën, a ekziston apo nuk
ekziston stabiliteti në Kinë. Këto dyshime lindin e përforcohen në Kinë, ku, ndërsa nëpër gazeta pretendohet
se lufta e klasave nuk është faktor vendimtar, në realitet
shihet e kundërta; atje fraksionet po luftojnë me njëri-tjetrin, kush të fitojë epërsinë. Kjo vërtet është luftë politike në mes fraksioneve kapitaliste, por nuk do të thotë
në asnjë mënyrë që proletariati dhe revolucionarët kinezë
kanë lidhur duart dhe po e pranojnë një situatë të tillë,
që ajo të zhvillohet ashtu siç duan fashistët Ten Hsiao
Pin dhe Hua Kuo Fen.
Të gjithë marksistë-leniniStët dhe revolucionarët e
vërtetë e kanë të qartë se lufta e klasave është faktori
vendimtar i çuarjes përpara të revolucionit. Në Kinë as
ka filluar revolucioni proletar dhe as po bëhen përpjekje
që të fillohet. Por do të vijë koha që ai të fillojë, do të
piqen situatat, faktorët objektivë dhe subjektivë.
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Kapitalizmi botëror, i cili po e financon Kinën revizioniste ka shumë dyshim në «katër modernizimet», që
predikojnë kinezët, në rrugët që Kina ka përcaktuar për
kohën e mbarimit të këtyre «katër modernizimeve» dhe
në qëllimet imediate dhe të ardhshme të këtyre. Fati i
-katër modernizimeve» është në dorën e fashistëve kinezë, por është edhe në dorën e imperializmit botëror që
e financon Kinën për realizimin e tyre. Prandaj kjo shoqëri pseudosocialiste, që në fakt është kapitaliste, imperialiste, nuk do të gjejë atë zgjidhje të dëshiruar, të shpejtë dhe efikase, siç pretendojnë udhëheqësit revizionistë kinezë, Ten Hsiao Pin e Hua Kuo Fen. Në rrugën ku janë
futur, ata do të hasin pengesa kryesore, pengesa të brendshme dhe të jashtme. Dhe pengesat e brendshme kanë filluar e do të zhvillohen edhe më tej.
Por, me zhvillimin e kontradiktave të brendshme, dcmethënë me zhvillimin e luftës së klasave, edhe imperializmi i huaj që financon diktaturën në Kinë, do të hasë
në vështirësi të mëdha drejtpërdrejt me Kinën dhe si
konsekuencë e kësaj, edhe në arenën ndërkombëtare, do
të hasë në vështirësi në radhë të parë nga popujt e të gjitha vendeve. Nga ana tjetër, do të thellohen më tej edhe
kontradiktat që ekzistojnë në mes shteteve të ndryshme
imperialiste që e financojnë Kinën e që përpiqen kush
e kush më shumë ta sigurojë për vete tregun kinez. Prandaj këtyre shteteve nuk u intereson dhe janë kundër «katër modernizimeve» të Kinës. Të gjitha këto manipulime
të tmerrshme të superfuqive për dominimin e botës, s'bëjnë gjë tjetër veçse çojnë drejt një përleshjeje të përgjakshme ndërkombëtare, megjithëse edhe vetë ata kanë frikë
prej saj.
Kina po i bën presione të rënda Vietnamit, bile "ka
grumbulluar forca të mëaha në kufi me të. S'është çudi
që diçka mund të përgatitet. Dhe veprimet e Vietnamit në

:

•64

Kamboxhia kanë pasur, gjithashtu, për qëllim evitimin e
këtyre sulmeve kineze inbi Vietnamin. Vietnamezët kanë
gjetur një rrugë të gabuar, por rrethanat, mund të themi,
i kanë detyruar të zgjedhin këtë rrugë. Kamboxhia udh e- hiqej nga një qeveri fashiste, reaksionare, e vënë në shërbim të kinezëve, dhe e nxitur prej tyre për të rrethuar
Vietnamin, i cili, sido që ishte me pikëpamje revizioniste
në udhëheqje, luftonte për rimëkëmbjen e vendit, për
ruajtjen e indipendencës e të sovranitetit. Miqësinë që ai
kishte me Bashkimin Sovjetik e konkretizoi pikërisht në
këto situata 'Urcënuese me Traktatin Vietnamezo-Sovjetik dhe në këtë drejtim u krijua në Azinë Juglindore një
vatër e rrezikshme zjarri, ashtu siç është krijuar një vatër e tillë edhe në Lindjen e Mesme, siç mund të krijohet
nesër në Turqi e në vendet afrikane. Të gjitha këto janë,
sidomos, vepër e dy superfuqive, Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe e Bashkimit Sovjetik, si edhe e Kinës që
synon të bëhet superfuqi e tretë, në lidhje të ngushtë me
militarizmin japonez e me të gjithë imperialistët e tjerë,
të cilët janë fuqizuar dhe veprojnë bashkërisht për interesat e tyre të përbashkët, por edhe veçanërisht për interesat e tyre të veçantë. Kontradiktat vazhdimisht po
shtohen, shtohet edhe rrezikshmëria. prandaj duhet të
shtohet, gjithashtu, lufta revolucionare e popujve të botës
kundër armiqve të brendshëm dhe armiqve të jashtëm.
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ARTIKUJT ANTISHQIPTARË TE «BORBES»
NUK NA TREMBIN
Ka disa ditë që gazeta «Borba» ka botuar një artikull
për marrëdhëniet jugosllavo-shqiptare. Natyrisht, ky është
një artikull i poshtër, thelbi i të cilit është për të na thënë
neve që të pushojmë kritikat politike dhe ideologjike
kundër titizmit, kundër Titos, kundër regjimit vetadministrues antimarksist jugosllav, të bashkohemi me të, të bëjmë tregti dhe të zhvillojmë me të marrëdhënie kulturore
në një shkallë të gjerë. Artikulli e thotë këtë duke menduar se ne kemi mbetur në mes të rrugës, se, kur
themi që duam të kemi marrëdhënie normale me Jugosllavinë, nga ana e tyre, mendohet dhe na thuhet neve se,
për të pasur marrëdhënie normale, duhet të hiqet dorë
nga lufta politiko-ideologjike, gjë që ne nuk e bëjmë
kurrë.
Artikulli nxjerr në «dritë» se gjoja Jugosllavia e Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit janë në rrezik, natyrisht, nga Bashkimi Sovjetik, këtë nuk e thotë me emër,
por përmendet shprehja «nga armiku i përbashkët». Prandaj, sipas tyre, ka ardhur koha që ne të bashkohemi me
titistët në një kohë kur ata sulmojnë marksizëm-leninizmin, kur janë të shitur kokë e këmbë tek imperializmi
amerikan, kur portet e tyre janë mbushur me anije lufte
të Bashkimit Sovjetik, kur ky u jep atyre armatime moderne, avionë etj. Titistët mendojnë që na frikësojnë,
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duke lënë të kuptohet se ajo që kemi deklaruar ne se në
rast se Jugosllavia sulmohet nga ndonjë shtet tjetër, do t'i
vemi asaj në ndihmë, tash duhet të vihet në jetë. Këtë
situatë ata e nxjerrin sikur aktualisht është e pjekur, domethënë sikur Jugosllavia do të sulmohet nesër, gjë që ne
s'e hamë.
Nga ana tjetër, titistët kanë vënë një kosovar të
shitur... që «të na shpjegojë• situatën kaq kritike nëpër të
cilën kalon Jugosllavia, si rrjedhim edhe Shqipëria. Me
fjalë të tjera, ai thotë shqip që të bisedojmë kur të doni
ju dhe ku të doni ju, qoftë edhe në mënyrë të fshehtë.
Sa kemi parë ne si ky agjent i shitur te jugosllavët, nuk
numërohen. Ne nuk na gënjejnë dot as jugosllavët, as
krerët e shitur kosovarë.
Vetëm lufta e pamëshirshme kundër revizionizmit
jugosllav, kundër socialimperializmit sovjetik, kundër imperializmit amerikan dhe atij kinez është ajo forcë që
e mban gjallë dhe të fortë Shqipërinë socialiste. Ne s'na
trembin as artikujt e «Borbës», as ofertat e një titisti
shqiptar. Ky kujton se ka të bëjë me bakallë që bëjnë
tregti me parimet siç bën ai, kurse ne jemi të fortë si
malet tona dhe do të fitojmë.
Nga ana tjetër, personalitete të Ministrisë së Punëve
të Jashtme të Greq"1" i kanë thënë ambasadorit tonë se
Karamanlisit do të bëjë një turne në shumë kryeqytete të
Evropës, po nuk i kanë bërë asnjë sugjerim që ai të thirret edhe nga ne për vizitë në Shqipëri. I kanë theksuar
vetëm se kjo do të jetë një ngjarje me rëndësi për forcimin e situatave tona në Ballkan dhe kanë shtuar se e
mira është që në mes nesh të nënshkruhen disa marrëveshje kulturore tok edhe me marrëveshjet tregtare. Ne
mendojmë se marrëveshjet kulturore mund të nënshkruhen, edhe tregti me grekët po bëjmë, pse marrëveshje
1 Në atë kohë . kryeministën
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tregtare kemi nënshkruar e do të nënshkruajmë, po, për
sa i përket ardhjes së Karamanlisit në vendin tonë, është
akoma shpejt.
E para: zyrtarët e lartë grekë duhet të heqin më parë
klauzolën sipas së cilës «Greqia është në gjendje lufte me
Shqipërinë-.
E dyta: të ndërtohen piramidat në kufirin shqiptaro-grek, gjë që ka një rëndësi jo vetëm ushtarake, por edhe
politike, pse me këtë ata do të tregojnë se heqin dorë
një herë e mirë nga pretendimet vorio-epirote për Shqipërinë e Jugut, të cilën e ëndërrojnë, por asaj i marrshin
të keqen.
.Ne jo se do ta refuzojmë vizitën, por, meqenëse grekët nuk e thanë drejtpërdrejt një gjë të tillë, mendoj që
ne të bëjmë sikur e kemi injoruar, megjithatë, këtë gjë
do ta diskutoj me shokët.
Për sa i përket nënshkrimit të marrëveshjeve kulturore, këtë duhet ta bëjmë, pse është edhe në interesin
tonë. Grekët kërkojnë, gjithashtu, që Ansambli ynë i
Këngëve e i Valleve Popullore të shkojë përsëri atje, po
kësaj radhe në qytete të tilla si në Follorinë, në Kostur,
në Kozhan, me fjalë të tjera në ato rajone të Greqisë, që
bëjnë pjesë në Maqedoninë greke, pse kanë dyshime të
mëdha te qeveria jugosllave dhe ajo bullgare, të cilat kanë pretendime mbi Maqedoninë e Egjeut, ashtu siç kanë
vetë grekët pretendime për aVorio-Epirin». Por çështjen
e aVorio-Epirit» tash ata e kanë lënë në gjumë, siç kanë
lënë jugosllavët çështjen e Maqedonisë së Egjeut, megjithëse pretendimet i kanë dhe i kanë shfaqur për të, Do
ashtu edhe bullgarët.
Udhëheqësit grekë, siç shihet, kërkojnë të forcojnë
miqësinë me ne dhe ne jemi dakord që kjo miqësi të forcohet, po nga ana jonë do t'i ruajmë, bile shumë fort, parimet tona, se e dimë kush janë, ç'qëllime kanë dhe pse
i bëjnë ata këto oferta dhe propozime. Kurrë ne nuk do
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të gënjehemi nga buzëqeshjet e armiqve, por qëndrojmë
korrektë dhe çdo gjë e shohim në prizmin e revolucionit,
në prizmin e marksizëm-leninizmit dhe jo në prizmin e
koniunkturave që krijohen për njërin ose për tjetrin shtet.
Duhet të gjykojmë kur duhet ecur në një drejtim, sa duhet
ecur dhe ku nuk duhet ecur.
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te likuiduar këtë forcë ekonomike dhe politike, armike të
revolucionit, kjo do të thotë se Revolucioni Kulturor, me
gjithë gabimet e mëdha që ka pasur, të cilat ne i kemi

dënuar, në këtë çështje kishte vepruar mirë duke shpronësuar të pasurit, duke i larguar këta nga pushteti poli,
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EDHE KJO DO TE NGJANTE NE KINE
Ulanfu, anëtar i Byrosë Politike të KQ të Partisë Komuniste të Kinës, përpara 200 elementëve të borgjezisë e
të kapitalistëve kinezë njoftoi për vendimin që ka marrë
Komiteti Qendror, sipas të cilit duhet t'u kthehen të gjitha pasuritë e luaj tshme e të paluajtshme kapitalistëve kinezë që, siç thuhet në vendim, u ishin konfiskuar gjatë
Revolucionit Kulturor.
Natyrisht edhe kjo do të ngjante në Kinë. U vërtetua katërcipërisht pikëpamja e Partisë sonë se atje nuk
ndërtohej socializmi, se në Kinë proletariati nuk ka qenë
ndonjëherë e nuk është në fuqi, se atje nuk ka ekzistuar
diktatura e proletariatit.
S'ka dyshim se tok me rehabilitimin politik të kapitalistëve duheshin rehabilituar edhe të drejtat e tyre ekonomike, të viheshin ata edhe në funksionet që kanë pasur
përpara. Kështu tash të gjithë kapitalistët kinezë do t'i
kenë përsëri shtëpitë, fabrikat, ndërmarrjet, rrogat e larta, si dhe titujt që ata kanë pasur. Me fjalë të tjera,

rehabilitimi i fuqisë ekonomike të kapitalistëve kinezë
vjen pas rehabilitimit politik të tyre. Këta elementë borgjezë, kapitalistë, armiq të socializmit, nëpërmjet vendimeve të Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit, u rikthyen në pozitat e tyre të mëparshme.
Por duhet thënë që në rast se pranojmë që Revolucioni Kulturor i kishte goditur këta borgjezë dhe e kish70

tik dhe duke i vënë në punë që të punonin e të fitonin
vetë bukën.
Nga ana tjetër, kjo vërteton edhe çështjen se borgjezia në Kinë ishte në fuqi që para vitit 1966. Pra, këta

elementë të kapitalit borgjez bënin pjesë në pushtetin që
udhëhiqte Mao Ce Duni dhe që e quante pushteti i proletariatit. Ky ishte një falsitet. Domethënë qysh atëherë
fshatarësia, punëtorët, intelektualët dhe borgjezia kombëtare ishin në unitet për të ndërtuai një Kinë ala Mao Ce
Dun, që do të thotë: borgjezia kapitaliste duhet të ruajë
pasuritë e pronat e veta. Në fakt borgjezët e kapitalistët
nuk ishin shpronësuarl, bile ata merrnin renta të mëdha
nga pasuria e tyre dhe jo vetëm kaq, por ata ishin në
funksione drejtuese, në mos drejtorë, të paktën zëvendësdrejtorë të fabrikave të tyre.
Siç e theksova më lart, në qoftë se gjatë Revolucionit
Kulturor janë marrë masa goditjeje kundër kapitalistëve
e borgjezisë, është bërë shumë mirë, kurse tani edhe për
një masë të tillë, e cila konsiderohet e gabuar, Revolucioni
Kulturor dënohet. Pra, sipas udhëheqjes kineze, nuk duhej prekur borgjezia, nuk duheshin prekur pasuritë e saj.

Nga gjithçka që shihet e vërtetOhet në Kinë dalim
në po atë konkluzion se revolucioni atje nuk ka qenë një
revolucion socialist, nuk ka qenë një revolucion proletar,
partia kineze nuk ka qenë një parti marksiste-leniniste
1 Kjo e ka burimin në tezën antimarksiste të Mao Ce
Dunit, sipas të cilit: «...në këtë republikë nuk do të konf1skohet prona private kapitaliste...», «Do të lejohet gjithashtu në
fshat edhe ekzistenca e ekonomive të kulakëve» (Mao Ce Dun.
«Vepra të zgjedhura», vëll. 3, f. 183, 164).
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dhe Mao Ce Duni nuk ka qenë një marksist-leninist. Ai
ka qenë një nepman e asgjë tjetër dhe si nepman e filloi
veprimtarinë e tij e si i tillë vdiq, duke lënë pas të gjallë,
të fortë, të paprekur borgjezinë dhe kapitalizmin, që tash
kanë marrë fuqinë dhe kanë rivendosur pushtetin e vet.
Me të drejtë agjencia Tanjug duke e komentuar vendimin për rehabilitimin politik dhe ekonomik të borgjezisë
në Kinë, e quan atë si të pangjashëm me asnjë vend
tjetër socialist. 2shtë me të vërtetë special ky vendim
kinez, është një kthim 180 gradë pas, ose, po të shprehe ,mi më mirë, çdo gjë që thuhej kundër borgjezisë dhe
kapitalizmit, ishte blof dhe çdo masë që ishte marrë kundër tyre, ishte një masë e përkohshme, që u rrëzua
si një kështjellë prej karte. Mao Ce Duni është i pari përgjegjës dhe faktori i dënueshëm antimarksist për këtë gjendje katastrofike, që në asnjë nga vendet revizioniste
nuk ka ngjarë.
Edhe në vendet e tjera revizioniste është krijuar e
është pasuruar borgjezia e re. Në Jugosllavi tani janë të
shumtë pasanikët e mëdhenj, milionerë, si me thënë, në
Bashkimin Sovjetik po ashtu, në vendet ish-socialiste të
Evropës Lindore, gjithashtu, mbretëron borgjezia e re, por
kjo borgjezi e re nuk i jep asgjë borgjezisë së vjetër, të
cilën e ka likuiduar e pasuritë e së cilës i ka marrë për
vete. Kurse në Kinë puna paraqitet ndryshe, atje reha-

tradhtia e madhe revizioniste kineze e Mao Ce Dunit,
maocedunideja. Mao Ce Duni ëndërronte e tirrte fraza,
edhe vepronte, por vepronte në interes të borgjezisë, në
interes të kapitalizmit dhe jo në interes të proletariatit.

bilitohet politikisht dhe ekonomikisht borgjezia e vjetër,
domethënë vjen në fuqi dhe bashkohet e bashkëpunon
tok me borgjezinë e re, me borgjezinë revizioniste, e cila
e ka ndarë pushtetin me të vjetrën. Dhe, derisa ka ndarë
pushtetin, do t'i ndante edhe pasuritë, edhe fitimet. Të
gjitha këto në dëm të kujt? Në dëm të proletariatit, në
dëm të popullit, sepse të gjitha pasuritë e borgjezisë së
vjetër ose të re mbajnë vulën e gjakut, të djersës, të mundit e të vuajtjeve të proletariatit e të popullit fukara.
Prandaj duhet demaskuar • me forcë e pa mëshirë
72

73

E SHTUNE
27 JANAR 1979*

NE IRAN GJENDJA ESIITE E KOMPLIKUAR
Në Iran gjendja vazhdon të jetë e turbullt dhe nuk
po gjen akoma stabilitet. Ajatollah Khomeini, i cili deklaroi se të premten do të ndodhej medoemos në Iran,
nuk e realizoi dot këtë vendim të tij, për arsye se qeveria e Baftjarit i mbylli të gjitha aerodromet e vendit dhe
deklaroi se të paktën për tri ditë Ajatollah Khomeini
nuk mund të kthehet në Iran. Pra, atje aerodromet kudo
janë zaptuar nga ushtria dhe gjatë kësaj kohe, natyrisht,
po bëhen kombinacione në mes qeverisë së Baftjarit dhe
shahut, i cili vjen rrotull në parqet e mbretit të Marokut
e thuhet se do të rikthehet në Egjipt te miku i tij Sadat.
Sekretari i Departamentit të Shtetit Amerikan, siç
njoftojnë agjencitë e lajmeve, është kthyer në Uashington. Të gjitha të dhënat tregojnë se veprimet e qeverisë së
Baftjarit komandohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Baftjari deklaroi se brenda katër muajsh do të bëjë
zgjedhjet legjislative për Asamblenë Kushtetuese dhe nga
këto zgjedhje do të dalë nëse populli do të zgjedhë regjimin republikan apo monarkinë kushtetuese. Natyrisht,
— thotë Baftjari, — atëherë do të vendoset nëse mund
të falet e mund të vijë, ose mund të mos lejohet të vijë
edhe Khomeini. Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe do të
luhen një mijë e një intriga.
Për sa i përket Ajatollah Khomeinit, ky ka dekla74

ruar që nesër, të dielën, do të niset me avion për në Teheran. Si mund të zbresë ai atje kur aerodromet e Iranit
janë të mbushura me tanke? Duhet të pëlcasë lufta civile, domethënë përleshja në mes forcave ushtarake dhe
popullit, sepse që t'i zaptojë aerodromet, populli duhet të
mposhtë ushtrinë e Baftjarit. Vetëm kështu mund të
kthehet Ajatollah Khomeini. Mbetet një rrugë tjetër, ajo
ilegale që është edhe e mundshme, por edhe e pamundshme. Nga ana e Arabisë Saudite Ajatollah Khomeini nuk
mund të shkojë, sepse kjo nuk e lejon, mbasi është pro
shahut dhe sepse sa më shumë të vonohet vënia në lëvizje e puseve dhe e rafinerive të Abadanit, aq më mirë
është për të. Edhe për Irakun, po ashtu. Mbetet rruga
sovjetike, por Ajatollah Khomeini ka deklaruar se s'është
as me sovjetikët, as me amerikanët, prandaj vajtja në
mënyrë ilegale e Ajatollah Khomeinit në Iran do të jetë
shenja e fillimit të një lufte civile. Në qoftë se Khomeini
është i vendosur ta bëjë këtë, nuk do të veprojë keq, veç
kjo nuk duhet bërë me anë të sovjetikëve. Sidoqoftë revolucioni duhet të ecë përpara dhe ta mposhtë gardën e armatosur ku mbështetet borgjezia imperiale e shahut dhe
CIA...
Çështja është mjaft e komplikuar. Eshtë fakt se gjatë
këtyre kohëve populli vazhdon të dalë nëpër rrugë e të
demonstrojë kundër regjimit të shahut, kundër qeverisë së
Baftjarit, kundër shtetrrethimit, kundër ushtrisë dhe po
vritet. Çdo natë ka me dhjetëra të vrarë, lëvizje të mëdha
ka në studentët e punëtorët, të cilët janë në grevë. Tash
se si do të zhvillohet situata, do ta shohim, pse zhvillimi
dhe rruga që do të marrin ngjarjet në Iran kanë një
rëndësi të jashtëzakonshme në situatën aktuale ndërkombëtare.

-
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NJE VENDIM REAKSIONAR
Analiza e drejtë e Partisë sonë për gjendjen në Kinë
vërtetohet nga faktet. Këto fakte janë zyrtare, siç është,
për shembull, «Vendimi i Komitetit Qendror të Partisë

Komuniste të Kinës i 29 janarit mbi heqjen e përeaktimeve të çifligarëve dhe fshatarëve të pasur dhe mbi
gjendjen klasore të fëmijëve të tyre» 1.
Qëndrimi ndaj kësaj çështjeje është me rëndësi parimore. Grupi revizionisto-fashist i Ten Hsiao Pinit po re-

habiliton plotësisht reaksionin dhe mbështetet te reaksioni. Rehabilitimi i tij politik u pasua nga rehabilitimi
ekonomik dhe ideologjik.
Në këtë vendim, siç njofton agjencia HSINHUA, midis të tjerave, thuhet se «Kina ka vendosur t'i heqë përcaktimet e mëparshme për çifligarët, fshatarët e pasur,
kundërrevolucionarët dhe elementët e këqij që janë riedukuar dhe t'i trajtojë ata si anëtarë të rregullt të kOmunave
1 Ky vendim ka shumë pika, ndër të cilat më kryesoret janë:
U kthehen kapitalistëve kinezë pronat që u ishin konfiskuar gjatë
Revolucionit Kulturor: bankat, ari, argjendi, shtëpitë private etj.;
pagat e larta që ishin ulur rikthehen përsëri duke ripaguar ed1 .1
shumat e reduktuara; specialistët borgjezë që ishin bërë punëtorë të thjeshtë fitojnë përsëri titujt profesionalë që kanë pasur,
si inxhinierë, teknikë, drejtues etj.; fëmijët e kapitalistëve do
të gjykohen jo nga prejardhja familjare por nga qëndrimi i tyre
politik etj.
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popullore». Siç pohon agjencia «në këtë vendim përfshihet pjesa më e madhe e çifligarëve, e fshatarëve të pasur,
e kundërrevolucionarëve dhe e elementëve të këqij».
Pra, është e qartë se Revolucioni Kulturor në Kinë,
me gjithë të metat e mëdha që ka pasur e që janë vërtetuar, të cilat ne i kemi vënë në dukje, i paska goditur çifligarët e kundërrevolucionarët. Por, kur thuhet se ky
revolucion i goditi çifligarët, fshatarët e pasur e kundërrevolucionarët në vitin 1966 e deri në ardhjen në fuqi të
grupit revizionisto-fashist të Ten Hsiao Pinit, kjo nënkuptohet se këta elementë deri atëherë kanë qenë në fuqi,
kanë qenë të lirë, kanë gëzuar të gjitha të drejtat.
Pra, revolucioni gjoja proletar i Mao Ce Dunit nuk
ka qenë një revolucion i tillë, por ka qenë një revolucion
demokratiko-borgjez. Në Kinë, edhe pse thuhej se ndërtohej socializmi dhe udhëhiqte një parti gjoja marksiste-leniniste, borgjezia e madhe dhe çifligarët, bile edhe kundërrevolucionarët, bashkëjetonin. E tërë kështjella e sajuar nga revizionistët kinezë u shemb. Ajo ka qenë vetëm
një blof dhe këtë Partia jonë e ka vërtetuar në materialet e shumta që janë shkruar për këtë çështje.
Në një ndër pikat e atij vendimi shkruhet: «Të gjithë
atyre çifligarëve, fshatarëve të pasur, kundërrevolueionarëve dhe elementëve të këqij, që për vite me radhë kanë
zbatuar ligjet dhe dekretet e qeverisë, kanë punuar në
rregull dhe nuk kanë kryer punë armiqësore, pasi të diskutohen dhe të merret edhe mendimi i masave, nga Komiteti Revolucionar i provincës do t'u hiqen përcaktimet
e bëra. Ata do të trajtohen si anëtarë të komunave popullore».
Në njoftim thuhet se edhe «Ministria e Sigurimit Publik ka nxjerrë një qarkore, në të cilën theksohet nevoja
e zbatimit në mënyrë sa më realiste të vendimit të Komitetit Qendror».
Është e qartë, pra, se rehabilitimi i elementëve reak77

sionarë dhe i fëmijëve të tyre është bërë me kohë. Kështu
Kina, që nuk ka qenë ndonjëherë një vend socialist, aktualisht kthehet në një vend kapitalist, reaksionar, socialimperialist e fashist.
Tani është e kuptueshme për të gjithë, dhe për ne
ka qenë e kuptueshme qysh më parë, që Mao Ce Duni

është arkitekti i këtij zhvillimi regresiv të Kinës dhe
pengesë për ecjen përpara të revolucionit demokratiko-borgjez. Të 10 luftërat, që ai pretendon se ka bërë, nuk
kanë qenë tjetër veçse luftëra fraksioniste për pushtet, në
radhë të parë të grupit të tij borgjezo-kapitalist, e pastaj
të grupit të Liu Shao Çisë e të Ten Hsiao Pinit me shokë.
Gjithë lufta e zhvilluar nga Mao Ce Duni kundër grupeve të ndryshme, deri te grupi i Liu Shao Çisë dhe i
Tenit, nuk ka qenë luftë parimore për socializmin dhe
për komunizmin, por, siç e theksova, luftë për pushtet,
luftë pikëpamjesh borgjezo-kapitaliste e me një synim të
përbashkët: të tëra këto grupe kanë dashur që Kina të
zhvillohej në rrugën kapitaliste, ku është futur sot.
Natyrisht, duke u mbështetur në kapitalizmin e
brendshëm dhe në atë të jashtmin, këto grupe kanë punuar në atë mënyrë që jo vetëm të pengonin revolucionin
brenda në Kinë, por të dëmtonin edhe kauzën e revolucionit në botë. Aktualisht lufta kundër revolucionit në
Kinë, kundër socializmit dhe kundër revolucionit botëror
nga ana e revizionistëve kinezë, po bëhet pa dorashka.
Ten Hsiao Pini po vepron si një Hitler i dytë. Ashtu siç

e konkretizon atë që thashë më parë. Ai, para se të shkon-

te; dha një intervistë në gazetën «Tajms» të Nju-Jorkut,
ku konkretisht thotë se «Bota është përpara humnerës
e këtë humnerë po e shkakton dhe po e përgatit socialimperializmi sovjetik, prandaj aleanca në mes Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, Kinës, Japonisë dhe të gjitha
vendeve të tjera të botës duhet të jetë ajo që do të shpëtojë paqen». Kjo, me fjalë të tjera, do të thotë që të likuidohet socialimperializmi sovjetik dhe, në vend të tij të
bëhet hegjemon socialimperializmi kinez.
Tanimë është e kuptueshme se me fjalën hegjemonizëm Ten Hsiao Pini nënkupton Bashkimin Sovjetik, por
nënteksti i kësaj është ky: ai predikon hegjemoninë e kapitalit botëror kundër një kapitali tjetër botëror, pra,
predikon luftën botërore, ashtu siç bënte Hitleri në kohën
e tij. Dhe lufta që po përgatitin imperializmi amerikan,
imperializmi kinez, militarizmi japonez dhe imperializmi
sovjetik do të jetë lufta më e tmerrshme që do të ketë
parë njerëzimi.

shkruante Hitleri haptazi me librin e tij «të famshëm»
«Main Kampf» dhe siç derdhte lumë fjalësh në birrarinë
e Munihut, edhe Ten Hsiao Pini e pasuesit e tij flasin
për armatimin e Kinës, për përgatitjen e luftës dhe për
krijimin e një aleance të madhe botërore në mes imperialistëve dhe kapitalizmit botëror, kundër një superfuqie
tjetër, që është Bashkimi Sovjetik.
Vajtja e Tenit në Shtetet e Bashkuara
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SHKURTABIQI I VERDHE NË SHTEPINE E BARDHE
Që prej datës 28 janar, Ten Hsiao Pini ndodhet në
SHBA për vizitë zyrtare. Të hënën ai u prit me ceremoni
të mëdha nga presidenti Karter në Shtëpinë e Bardhë.
Agjencitë e lajmeve, shtypi dhe televizioni i botës
kapitalisto-revizioniste po bëjnë zhurmë të madhe e shurdhuese në favor të kësaj vizite. Teni nga ana e tij jep
intervista, bën deklarata dhe shpreh gëzimin që ndodhet
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qeveritarët amerikanë i bënë Tenit një pritje pompoze dhe, siç njoftojnë sot agjencitë e lajmeve, ai ka një
program të ngjeshur. Brenda 24 orëve ai ka bërë tri takime vetëm me Karterin. Televizioni italian tha se Karteri dy herë -gaboi» duke e quajtur Ten Hsiao Pinin
kryetar të këshillit të shtetit, në vend që ta cilësonte si
zëvendëskryetar të këshillit të shtetit. Por ky nuk është
një «gabim» i Karterit. Përkundrazi, tregon se ai të gjitha
shpresat i ka vënë te Ten Hsiao Pini, i cili për Karterin
është siguria, se Kina do të jetë masha e f uqishme e im-

perializmit amerikan për të dominuar botën.
Ç'i tha Karteri në darkën zyrtare Ten Hsiao Pinit?
«Vizita juaj shënon një etapë të rëndësishme në
zhvillimin e marrëdhënieve miqësore midis Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe republikës së Kinës. Sot,
shtoi Karteri, — për herë të parë që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, qeveritë e të dy vendeve tona
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kanë filluar diskutimet në nivelin më të lartë. Diskutimet
tona janë të frytshme dhe konstruktive, pasi ne që të dy
e dimë mirë se ajo që po bëjmë tani do të krijojë raste
për bashkëpunim paqësor në të ardhmen». «Ne, — theksoi Karteri, — nuk kemi hyrë në këto marrëdhënie të reja
për fitime me afat të shkurtër. Ne kemi një angazhim
me afat të gjatë ndaj një komuniteti botëror të vendeve
të ndryshme dhe të pavarura-.
Me këtë Karteri i lë të kuptojë Ten Hsiao Pinit që
në fiMm se ka një «konsideratë të madhe» për Kinën (që
në fakt nuk e ka fare) dhe që të dy së toku mund të sjeIlin, me fjalë të tjera, lumturinë e botës! Pra, sipas Karterit, që ky komunitet botëror të rrojë i pavarur, duhet
të varet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nga Kina, dhe Karteri e siguron Ten Hsiao Pinin se ka besim
te Kina e fortë, e cila do të luajë një rol të rëndësishëm
në këtë komunitet. Sigurisht Karteri me këtë rol të rëndësishëm ka parasysh barazhin që Kina duhet t'u vërë
lakmive të Bashkimit Sovjetik ndaj imperializmit amerikan dhe këtë ai e quan sigurim «për paqen e stabilitetin
në rajonin e Azisë dhe të Paqësorit». Ai nuk guxon të
thotë «të rajonit botëror» ose të rajonit ku influenca e
imperializmit amerikan është e madhe dhe është në
rrezik.
Karteri foli edhe për historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e quajti të ri revolucionin për
liri në Amerikë. «Shtetet e Bashkuara të Amerikës, — tha
ai,
janë vend i ri me një histori pavarësie prej vetëm
200 vjetësh... kurse qytetërimi kinez (dhe këtu ai hodhi
lule) me një histori prej 4 mijë vjetësh, është një nga
kulturat më të vjetra në botë» — në këtë kohë me siguri
shkurtabiqi i verdhë u rrit ndonjë metër me shtat, por
përsëri u tkurr prapë se Karteri shtoi: «Kina si vend modern është i ri•, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës
janë një vend modern prej kohësh. Prandaj, — vazhdoi
—
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'Karteri. — «ne mund të mësojmë shumë nga njëri-tjetri».
• Karteri s'mungoi të flasë, gjithashtu, edhe për origjinën e tij «proletare», duke thënë: «Ashtu si edhe ju, zoti
zëvendëskryetar, unë jam bujk dhe ashtu si edhe ju, unë
jam një ish-ushtarak», kështu që mund të merremi vesh
shumë mirë edhe nga origjina, edhe nga ideologjia.
Karteri e mburri vijën e «katër modernizimeve» që
po ndjek Ten Hsiao Pini, &pse i intereson kjo vijë. Ajo
është vija e përgatitjes së luftës, e përgatitjes së terrenit
për vendosjen plotësisht të kapitalizmit dhe i tha se «Është shumë më mirë të zbatojmë përparimet shkencore
dhe teknike për nevojat tona, të mësojmë t'i kontrollojmë ato, të sigurojmë fitime nga ato, krahas minimizimit
të efekteve të tyre të kundërta potenciale», — përfundoi
Karteri.

Po ashtu edhe Ten Hsiao Pini nga ana e vet nuk i
kurseu fjalët e mira dhe urimet. Ai shfaqi besim dhe
shpresë për mbështetjen tek imperializmi amerikan, gjithashtu shprehu gëzimin e madh të tij që u prit me kaq
nxehtësi nga amerikanët, me të cilët ai po kuptohet shumë mirë, dhe tha se po ndjek me besnikëri vijën e Mao
Ce Dunit dhe të Çu En Lait.
Ai theksoi se «për 30 vjet me radhë, të dy kombet
tona ishin armiq dhe kundër njëri-tjetrit. Kjo gjendje
anormale më në fund mori fund një herë e përgjithmonë
dhe shpresoj, shtoi Ten Hsiao Pini, dhe e theksoi këtë,
se çdo gjë do të kalojë mirë. Ne, — tha ai, — kemi besim
se bashkëpunimi miqësor midis popujve kinezë dhe amerikanë është jo vetëm në interes të zhvillimit të të dy vendeve tona, por do të bëhet edhe një faktor i fortë për
ruajtjen e paqes botërore për të çuar më tej përparimin
e njerëzimit». Kjo, me fjalë të tjera, do të thotë të çosh
më përpara përgatitjen e• luftës dhe të skllavërimit të
popujve.
Këto, siç njoftojnë agjencitë e huaja, janë rezultatet
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e para të takimeve dhe të bisedimeve të Ten Hsiao Pinit
me presidentin amerikan. Ky i fundit nuk mungoi ta
mbronte Ten Hsiao Pinin për zgjerimin e lidhjeve kulturore, tregtare dhe diplomatike me vendet e tjera. Ne
e përshëndetim këtë hapje, tha Karteri.

Presidenti Karter i tha Tenit se «i keni të hapura
dyert e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dërgoni studentë e dijetarë të marrin kontakt me tanët, me kulturën
tonë, me jetën tonë, me tregtinë tonë, me teknologjinë e
me shkencën etj. Çdo gjë që dëshiron Kina ne jemi gati
t'ia japim», u tregua i gatshëm ai, dhe konkludoi duke
i thënë se populli amerikan ka ndjenja të ngrohta për kinezët.
Ç'gënjeshtër, ç'hipokrizi, asnjëri nuk i beson tjetrit,
por të dy janë dakord për shkatërrimin e revolucionit e
për shtypjen e shfrytëzimin e popujve të botës.
Teni vijën e bashkëpunimit me imperializmin amerikan e përcaktoi kështu: «Ne do të bashkëpunojmë në
fushat politike, ekonomike, shkencore, teknologjike dhe
kulturore» (e sidomos ushtarake, shtoj unë, sepse çështjet
ushtarake do të jenë kryesoret në bisedimet e Karterit
dhe të Ten Hsiao Pinit). Teni tha: «Bota sot është larg
qetësisë. Jo vetëm që rrezikohet paqja, por faktorët e luftës po shtohen». Me fjalë të tjera, sipas Tenit, Bashkimi
Sovjetik na kërcënon, prandaj të bashkohemi së toku,
të krijojmë boshtin Kinë-Japoni-Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (që na kujton boshtin tripalësh Gjermani-Itali-Japoni) dhe këtë gjë ai e përcaktoi si një mision historik. «Marrëdhëniet kino-amerikane, — tha ai, — kanë
arritur në një fillim të ri dhe situata në botë ka arritur
një kthesë të re. Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vende të mëdha dhe popujt kinezë e amerikanë janë dy popuj të mëdhenj». Me fjalë të tjera, nënteksti i fjalëve që i tha Teni Karterit ishte ky: popujt e
botës duhet të na binden neve.
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Karteri, natyrisht, siç e pamë edhe në televizion,
ishte plot gëzim e plot buzëqeshje. Ata i shtrënguan dorën njëri-tjetrit në baLlkonin e Shtëpisë së Bardhë, përpara një grumbulli njerëzish që ishin mbledhur atje për
t'i duartrokitur, dhe «Karteri i mori dorën Ten Hsiao
Pinit dhe të dy i ngritën duart, sikur të ishin në një ring»,
— tha komentatori italian. Pra dy «boksierët», nga më të
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mëdhenjtë e botës, bashkojnë forcat dhe pikëpamjet e
tyre, armatosen kundër revolucionit e për një luftë të
madhe botërore. Prandaj papujt e botës duhet të bëhen

MANOVRA TE ZONJËS THEÇER

të ndërgjegjshëm, t'i kuptojnë qëllimet e tyre, t'ua prishin planet sa nuk është vonë, sepse plane të tilla nuk
mund veçse të thellojnë kontradiktat në botë e të sjellin
luftën. Lufta mposhtet me luftë. Nuk duhen lejuar klikat
gjakatare që sundojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Bashkimin Sovjetik, në Kinë, në Japoni dhe në
vendet e tjera kapitaliste të industrializuara të veprojnë
si të duan, të përgatiten për luftë, të përdorin popujt si
mish për top. Vetëm duke ngritur krye, vetëm duke bërë
revolucion, vetëm duke goditur politikisht, ideologjikisht
e duke u përleshur bile edhe me armë, mund dhe duhet
të shkatërrohen planet e tyre luftënxitëse. Rruga e imperialistëve është e qartë, vetëm ata që nuk duan ta shohin mund të bëjnë sikur nuk e shohin. Njerëzit me mend,
me sy, me veshë e me zemër e kuptojnë se cilët janë këta
imperialistë, ç'qëllime kanë dhe si përgatiten për t'i realizuar qëllimet e tyre barbare.
Është e qartë se po krijohet një trekëndësh i ri: Uashington-Pekin-Tokio, që po bëhet shumë i rrezikshëm
për paqen botërore. Midis tri superfuqive të tmerrshme
.fashiste: Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit
Sovjetik dhe Kinës po bëhen thirrje për luftë e po krijohen aleanca të reja.

Një gjë e çuditshme ka ardhur në adresë të Qeverisë
sonë dhe të Partisë së Punës të Shqipërisë: një çek «o portër»i i firmosur nga Margaret Theçer, kryetare e Partisë
Konservatore të Anglisë. Ai kap shumën prej 8 000 000
sterlinash dhe mund të tërhiqet.
Kjo shumë përfaqëson pikërisht arin tonë të grabitur nga forcat nazifashiste gjermane e të bllokuar nga
qeveria angleze.
Pas luftës, komisioni tripalësh Francë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Angli, pas shumë kërkesave tona dhe
pas ekspertizave që bëri me persona të ndryshëm kompetentë, midis të cilëve një specialist zviceran, vendosi që
ky ar i përket Shqipërisë dhe duhet t'i kthehet menjëherë
asaj, por Anglia nuk na e ktheu. Me pretekstin e incidentit të Korfuzit ajo padrejtësisht e bllokoi këtë sasi ari,
sepse gjyqi i Hagës nuk i jep të drejtë kurrkujt që të
bllokojë pasuritë e tjetrit, aq më tepër që kjo pasuri nuk
ishte në duart e qeverisë angleze, por në duart e komisionit tripalësh.
Tash Anglia po përdor një rrugë të tërthortë. Kryetai-Ja e Partisë Konservatore, e kësaj partie që nuk është
në fuqi, bën këtë manovër, duke u nisur nga mendimi
1 Frëngjisht — chëque au porteur: çek pa emër të mbajtësie
të saj.
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sipas të cilit në qoftë se ne e pranojmë një gjë të tillë,
mbyllet çështja dhe del që qeveria angleze s'ka bërë asnjë
veprim, domethënë s'ka mbajtur asnjë monedhë ari nga
tonat. Ata mendojnë se Shqipërisë i mjafton të marrë
sterlinat. Por ne këtë gjë nuk mund ta pranojmë, prandaj
ne vendosëm që çekun «o portër», që ka dërguar ajo,
t'ia kthejmë bankës që e dërgoi me anën e bankës e të
PTT-së sonë, duke shënuar mbi çek fjalën «I papranueshëm».
Por sot, pasi kishim vendosur siç e theksova më lart,
më lajmërojnë se banka angleze, me të cilën :ne kemi
marrëdhënie tregtare, pa bërë fjalë për këtë çek, ose për
këta milionë sterlina, apo 8, ku ta di unë se sa janë, që
duhet të jenë të depozituar në kasafortat e saj, i ka dërguar një teleks bankës sonë, me anën e së cilës thotë
se nga muaji prill dëshiron të dërgojë dy personalitete
të saj që të merren vesh për çështje tregtare. Sigurisht
ata vijnë për këtë tratativë. Nisur nga ky hap i ri në këtë
çështje ne vendosëm që zarfi me gjithë çekun e papranueshëm t'i kthehet Theçerit dhe pas një jave t'i bëhet
një telegram ose një teleks bankës në fjalë, ku t'i thuhet
që ne jemi gati t'i presim të dërguarit e saj për çështje
tregtare.
Në qoftë se ata e hapin këtë çështje, kur të vijnë,
duke na thënë se në bankën e tyre janë depozituar kaq
milionë sterlina që përfaqësojnë arin tonë të grabitur prej
gjermanëve, por të bllokuar prej qeverisë angleze, atëherë
ne do t'u themi: ju vini për tratativa, po në emër të kujt?
Në qoftë se do të thonë në emër të Theçerit, ne do t'u
themi se nuk e pranojmë këtë bisedim. Në qoftë se thonë
në emër të qeverisë britanike, atëherë do t'u themi se jemi dakord. Në këtë rast do t'ua bëjmë të qartë mendimin
tonë: kaq ar që është ari ynë duhet të depozitohet në
bankën tuaj dhe duhet të na dorëzohet në. metal tingëIlues me gjithë përqindjet që prej kohës kur u bllokua.
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Ai duhet, gjithashtu, të shoqërohet me një letër të shkurtër nga qeveria angleze, e cila të thotë që i kthen Shqipërisë arin që ia kishte grabitur Gjermania hitleriane e
që na e kishte bllokuar ajo, e që, sipas vendimit të komisionit tripalësh, i përket Shqipërisë. Dhe ne, kur të marrim këtë letër dhe arin, atëherë do t'i japim, si me thënë,
dëftesën që e morëm këtë sasi ari dhe mund të biem
dakord, meqenëse këtë do qeveria angleze, që të mos
e bëjmë bujë këtë .çështje. Si duket kjo është çështje
nderi për qeverinë angleze dhe ajo nuk do që të. merret
vesh se tani vendosi të na e kthejë arin e të shkelë pretendimet e dikurshme se Shqipëria duhet t'i paguajë reparacione Anglisë për anijet e saj që u futën në ujërat
territoriale të Shqipërisë dhe u hodhën në erë nga minat.
Kjo është zgjidhja më e drejtë. Ne në asnjë mënyrë
nuk duhet të pranojmë marrëveshje e tratativa me
kërrkënd tjetër në Angli përveçse me qeverinë angleze dhe
këto tratativa duhet të përfundojnë në dorëzimin e arit
deri në santimin e fundit me dokument nga qeveria angleze ose nga komisioni tripalësh dhe t'u kthejmë dëftesën që u përket, ku të thuhet se e morëm arin në
dorëzim. Për këtë kështu morëm vendim dhe kështu do
të veprohet.
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PERSERI MBI ÇESHTJEN E PARTISE KOMUNISTE
TE ITALISE (MARKSISTE-LENINISTE)
Njerëz të kësaj partie kanë vajtur dhe kanë biseduar
me shokët e ambasadës sonë në Romë. Njëri prej tyre,
ësfitë njëfarë Fragomeno Xuketi, i cili ka qenë anëtar i
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) të kryesuar nga por është përjashtuar si përkrahës i teorisë së «tri botëve» të Mao Ce
Dunit. Ai ka qenë edhe në kryesi të shoqatës së miqësisë
Itali-Shqipëri, po edhe që këtej është hequr. Ky person
duke qarë i tha ambasadorit tonë se në partinë e tyre
po bëhet përçarja, baza nuk e kupton vijën antimarksiste
që ndjek udhëheqja. Ai ka thënë se gjoja i venë telegrame e letra «ku e pyesin ç'është kjo që po ngjet». Unë,
— ka shtruar ai, — i kam kërkuar Dinuçit të vete në
Firence, të piqem me të, të kërkoj shpjegime dhe të kërkoj edhe mbledhjen e Komitetit Qendror për ta diskutuar këtë problem.
Ambasadori ynë, nuk ka marrë mundimin që të theilohej në këtë problem, t'i kërkonte shpjegime ku dhe
përse udhëheqja ka devijuar, që të mundim pastaj edhe
ne këtu të gjykojmë nëse kjo është një çështje serioze,
apo diçka e krijuar apostafat për ta përçarë Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Ishte e nevojshme që të bëhej një gjë e tillë, prandaj dhashë porosi që
ambasadori ynë në raste të tilla duhet të kërkojë shpje88

gime që ta sqarojnë, dhe, po të vejë Dinuçi, ta dëgjojë.
me kujdes, bile, në qoftë se e gjen të arsyeshme, duhet
t'i bëjë edhe disa pyetje.
Por këtu ka diçka që nuk ecën, që nuk është në
rrugë të drejtë. Gazeta «Ottobre», që e nxjerr Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste), shkruan vetëm
se është organ komunist dhe kaq. Ne kemi marrë numrin
e parë të kësaj gazete të përditshme. Aty shkruhet se
në programin e saj është vetëm lufta kundër revizionizmit
në përgjithësi, e në veçanti lufta kundër berlingueristëve,
lufta kundër revizionistëve kinezë dhe lufta për mbrojtjen e leninizmit, lufta kundër imperializmit amerikan,
por nuk shkruhet gjë as për Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), as për Partinë e Punës të
Shqipërisë dhe as kundër socialimperializmit sovjetik.
Nga të gjitha këto kuptohet që kjo nuk është gazetë
fronti. Po të ishte e tillë, nuk duhej të kishte motivacionin
gazetë komuniste. Thuhet që është gazetë komuniste, po
e cilëve komunistë është kjo gazetë, kush e drejton atë?
Opinioni dëshiron ta dijë këtë gjë. Del se në Itali të
tërë quhen komunistë, që nga Berlingueri deri te prokinezët, pra edhe Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste), edhe «brigadat e kuqe», edhe «Fronti i kuq»,
edhe «Fronti i vijës së parë», edhe «brigadat e shokut
komunist», të tëra këto organizata qenkan komuniste.
Bëhet pyetja: organ i kujt është kjo gazetë që nuk
flet kundër Bashkimit Sovjetik, që nuk përmend Partinë
e Punës të Shqipërisë, nuk përmend Partinë Komuniste
të Italisë (marksiste-leniniste) dhe që i bën thirrje bazës
së partisë së Berlinguerit të bashkohet me komunistët
kundër udhëheqjes?
Pra ky është një dyshim i madh, i pari, dyshim i cili
ka një bazë.
Pyetja tjetër, që të lind e për të cilën kam shkruar
89,

më parë në këtë Ditar është: ku gjenden paratë për botimin e përditshëm të kësaj gazete?
Duke u bazuar në thëniet e tyre dhe në faktin që
në këtë gazetë nuk flitet për Bashkimin Sovjetik, ambasadori ynë mendon se duhet të jenë sovjetikët ata që financojnë këtë veprimtari të Partisë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste), domethënë se Dinuçi me shokë ka-.
në shkarë në prehrin e revizionizmit sovjetik, gjë që edhe
mund të jetë kështu, por mua më duket se kjo mund të
jetë edhe punë e policisë italiane.
.
Këtu policia italiane manovron. Ajo mund të ketë
komprometuar krejt udhëheqjen e Partisë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste), ose nëpërmjet disa elementëve ka depërtuar në udhëheqje të kësaj partie, të cilët po
e çojnë këtë në rrugën që të bëjë punën e policisë. Ky
organ në qoftë se është i policisë italiane, është organi
i «brigadave të kuqe» dhe i të gjitha organizatave të
tjera fashiste që fshihen nën këtë apelacion. «Brigadat e
kuqe» janë kundër berlingueristëve, janë kundër qeverisë.
aktuale të demokristianëve, gjithashtu gazeta «Ottobre»
shkruan se duhet luftuar kundër demokristianëve. Me
fjalë të tjera, ata duan të realizojnë qëllimet e tyre duke
përdorur këtë parti, pra, duan të vendosin diktaturën fashiste nën ngjyrën komuniste. Dhe krahu i djathtë i demokracisë kristiane që i financon dhe i mbron këta ekstremistë terroristë për të vendosur diktaturën fashiste,
nuk mërzitet pse një gazetë e quajtur «Ottobre» e shan
atë. Atë e shajnë të gjitha partitë e Italisë. Se mos e shajnë se janë më të mira ato. Ja kjo është e kurdisur, është
loja e tyre diplomatike dhe politike.
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DACIBAO «ME SPEC»
Këto ditë, ndërsa Ten Hsiao Pini shëtit në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, në «murin e demokracisë» 1, u
vu një dacibao në adresë të tij ose më mirë të regjimit të
tij. Fushata e dacibaove vazhdon, por kohët e fundit disa
nga këto dacibao, si me thënë, po bëhen me spec për Ten
Hsiao Pinin, për Hua Kuo Fenin dhe për klikën e tyre.
Në to demaskohet bashkëpunimi me imperializmin amerikan, të cilin, aktualisht, klika në fuqi e ka vënë në rendin e ditës dhe po e mbulon me lule.
Pra, në këtë dacibao të gjatë bëhet pyetja: «A është
Amerika një kopsht i lulëzuar?». Në të, mbasi flitet se
"kohët e fundit janë shtuar shumë dacibaot që i konsiderojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si «vend i zakonshëm» dhe Karterin si «ylli i shpëtimit», autori i saj
bën këto analiza:
E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderohen si vend i vrasjes së masave punonjëse, i shitblerjes
së zezakëve, vendi i yllit të gjakosur, që sulmoi Korenë.
1 Në Pekin është një mur nja 100 metra i gjatë, që është
quajtur «muri i demokracisë», ku viheshin me qindra dacibao.
Më 19 nëntor 1978 u vu e para dacibao, që demaskonte
kisht Mao Ce Dunin, në të cilën, midis të tjerash, thuhej:
«Maoja ka qenë burim i të gjitha të këqijave të Kinës...
Maoja i ka bërë popullsisë kineze më shumë të këqija sesa
të mira».
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ku u vranë miliona kinezë e koreanë. Më 1965 Shtetet e
Bashkuara të Amerikës sulmuan Vietnamin dhe përdorën
armët moderne për ta bërë atë koloni. Ato u bashkuan
me Çan Kai Shinë dhe e kthyen Tajvanin në një bazë
ushtarake kundër Kinës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vazhdon dacibaoj, përmbysën Alenden dhe vendosën në Kili regjimin më reaksionar në botë, me Pinoçetin
në krye, regjim me të cilin Kina ka lidhjet më të ngushta miqësore.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të lidhura me
regjimet më reaksionare në botë. Kudo ku ka revolta të
popullit punonjës (të gjitha këto që citoj janë fjalë të
dacibaos), aty është dora e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Më tej kjo dacibao flet për bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për sistemin kolonial e
për luftën e tyre për të rrëmbyer lirinë e pavarësinë e popujve, duke i kthyer shtetet në të dirigjuara dhe veten
e saj në një shtet dirigjent. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhpt në të, nuk i kanë humbur vetitë e cilësitë
e tyre si një fuqi imperialiste.
Pastaj flitet për demokracinë false, për borgjezinë që
shtyp të drejtat dhe mbyt popullin me kthetrat e shqiponjës. Herë pas here vihet pyetja: ku është demokracia
amerikane?
E dyta, më poshtë autori i drejtohet popullit, të cilit

i bën thirrje që të mos mbyllë sytë dhe veshët para kësaj
gjendjeje. Ne kemi derdhur vetë gjak, prandaj të mos bëjmë sehir për gjakun që derdhin të tjerët. Ka njerëz që
presin nga Xhimi Karteri liri dhe demokraci, kjo nuk
është një paqartësi politike, por një intrigë. Si mund të
pritet që imperializmi amerikan të kujdeset për popullin kinez? Afrimi kino-amerikan bëhet që amerikanët ta
përdorin Kinën kundër Bashkimit Sovjetik dhe të nxjerrin fitime për veten e vet. Mos vallë Kina dhe Shtetet
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e Bashkuara të Amerikës u miqësuan? — vazhdon dacibaoja. (Në një dacibao tjetër thuhet: «Ku po vemi? A u
bënë SHBA dhe Japonia vende socialiste, apo u bë Kina
vend kapitalist?».)
Çështja është se lufta e p,opullit kinez e udhëhequr
nga Partia Komuniste e Kinës ka marrë fund.

E treta, autori së fundi përpiqet t'i japë rrugëzgjidhje problemit: Revolucioni Kulturor bëri që Kina për
10 vjet të kalojë një fatkeqësi. Shumë shokë u bënë armiq
dhe ata që ishin armiq u bënë tash shokë, thuhet aty. Për
vendosjen e demokracisë dhe të ligjeve të reja duhet të
dimë të zgjedhim rrugën tonë. Duhet të dimë cili është
armiku ynë dhe cilët janë shokët tanë. Po nuk e zgjidhëm
këtë, do të kemi vetëm humbje. Përvojën historike të të
tjerëve duhet ta konsiderojmë ndihmë. Plani i Ten Hsiao
Pinit, thuhet me ironi në dacibao, ishte që të bënte sehir
Amerikën. Të gjithë kinezët duan miqësi me popullin
amerikan, por vendi im nuk duhet të devijojë nga rruga
socialiste. Sidoqoftë problemet e Kinës i zgjidh vetë populli kinez.
Populli kinez duhet të lëshojë rrënjët, të çelin lulet
e të marrim frutat. Më në fund në dacibao bëhet thirrje
që në murin e Sidaniti të vazhdojnë dacibaot, sepse «këtu
filloi lufta me dacibao kundër botës së

Siç duket, kjo dacibao është shkruar nga një njeri
ose nga një grup njerëzish, të cilët nuk janë miq, por

armiq të Ten Hsiao Pinit dhe të regjimit të tij fashist, ata
janë kundër miqësisë me imperializmin amerikan, kundër tratativave që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, të cilat bëhen në kurriz të lirisë dhe të pavarësisë së popullit kinez. Këtyre tratativave agjencitë e
lajmeve të botës kapitaliste po u japin një përkrahje të
madhe dhe po u bëjnë një propagandim të bujshëm.
Udhëtimi i Ten Hsiao Pinit në Shtetet e Bashkuara të
1 Kështu quhet vendi ku vendoseshin dacibaot.
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Amerikës në dacibao jo vetëm krahasohet me vizitën e
dikurshme të Hrushovit atje, por bile ky udhëtim ekzaltohet dhe konsiderohet edhe më «i shkëlqyeshëm» nga
ai i Hrushovit. E konsiderojnë kështu për arsye se Ten
Hsiao Pini u -‹<fitoi» zemrën Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, presidentit e senatorëve kapitalistë etj., pse foli
haptazi dhe bëri thirrje për luftë kundër socialimperializmit sovjetik. Ai bëri, gjithashtu, thirrje për «unitetin» e
të gjithë popujve e shteteve të botës me aleancën amerikano-kineze për të shpëtuar atë dhe paqen, ta merr mendja, nga hegjemonia sovjetike, sepse për Ten Hsiao Pinin
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina nuk janë as
njëra, as tjetra hegjemone, pale të dyja së toku, pale të
bashkojnë edhe Japoninë dhe të gjitha vendet e tjera kapitaliste të botës, të cilave ai u bën thirrje të bashkohen,
kurse popujve u bën thirrje t'u nënshtrohen klikave të
tyre imperialiste perëndimore.

në përshtypjen e jetës perëndimore amerikane, ose përshtypjen se ky burrë shteti na qenkej demokrat, ai përpara gazetarëve tha edhe fjalë të tilla pa moral, si «mos
doni të shikoni se ç'kam nën brekë, t'ju tregoj edhe organet seksuale?». Ai nxori edhe këpucën në OKB dhe i ra

Ten Hsiao Pini gjatë vizitës në SHBA u bë një karnaval i vërtetë. Ai asistoi edhe në shfaqje folklorike, sidomos në një shfaqje të kaubojve në Hjuston, ku vuri edhe
kapelën e bar-dhë të kaubojit e krekosej në televizion duke
qeshur. Bile hipi në një nga arabatë e vjetra të Far
Uestit, e ngjashme me ato të shekullit të 19-të, përshëndeste me dorën me të cilën mbante kapelën e bardhë,
bënte sehir, qeshte, duartrokiste kuajt e egër të kaubojve,
mbi të cilët bënin akrobaci kaubojtë amerikanë etj., etj.
Patjetër edhe në Kinë do të dalin lakenj të shumtë
kinezë që do ta përshkruajnë me ngjyra të bukura, me
dashuri e me zjarr këtë miqësi skllavëruese në mes fashistëve kinezë dhe fashistëve amerikanë, që kërcënojnë
botën me një luftë atomike.
Vetë Ten Hsiao Pini shkoi edhe më tej për t'u treguar
fashist demokrat. Ai bëri vizita e pati takime të shumta
me bankierët, me industrialistët e me senatorët. Agjencitë
e huaja thonë se Teni edhe senatin e bëri për vete, bile
edhe ata senatorë që mbronin Tajvanin tash u siguruan
se ky nuk preket nga Kina as ushtarakisht, nuk sulmohet
asnjë institucion i tij dhe s'ka pse preket, sepse s'është
Kina që e fitoi Tajvanin, por është ky që e fitoi Kinën.
Kina u bë kapitaliste si Tajvani, nuk u bë Tajvani komunist gjoja si Kina.

tavolinës! Të mos flasim pastaj për vajtjen e tij në Ajova,
për shakatë pa kripë që bëri atje, për kallirin e misrit që
solli prej andej dhe ia futi në gojë Ulbrihtit, kur u kthye

Pra, s'ka vend këtu të flitet për bashkimin e Tajvanit
me Kinën, të dyja palët aktualisht janë të qinosura nën
besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Karterit.

në Gjermani; po, po, një goxha kalli të madh ia futi në
gojë duke i thënë atij: haje këtë! Këtë skenë skandaloze
e tepër ofenduese e kemi edhe në fotografi. Këto ishin
disa nga sensacionet e vizitës së Hrushovit në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.

Ten Hsiao Pini u foli shumë gjëra të mira e të bukura bankierëve, industrialistëve, u kërkoi atyre ndihma
të mëdha. Thonë se 100 miliardë dollarë do të arrijë vlera
e këtyre ndihmave, hëpërhë, në radhë të parë nga imperializmi amerikan në sektorë të ndryshëm, sidomos në
armatime, pastaj edhe për zhvillimin e mëtejshërri të industrisë, për ndërtimin e hoteleve, për turizmin, për teatrot, për mënyrën e jetesës amerikane etj.

Kur vajti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Hrushovi la mbresa të çuditshme, bile skandaloze. Për të dhë-

Kur vajti Brezhnjevi në SHBA, ai doli shëtitje në
parkun e vilës së Niksonit i veshur me xhaketën e presidentit, me stemën e shqiponjës së egër amerikane.
94
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Nga këto del qartë se muaji i mjaltit midis Kinës dhe
Amerikës do të vazhdojë. Me siguri do të vazhdojë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa të mëdhenj, pa
lëre ç'thonë se lidhjet me Kinën nuk bëhen në dëm të
Bashkimit Sovjetik. Interesat e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës janë që qenin kinez ta mbajnë të lidhur me
zinxhir pas vetes, ta ushqejnë mirë e mirë e pastaj ta
ndërsejnë e ta lëshojnë në ato drejtime ku do t'i duhet
presidentit amerikan, cilido që të jetë ky president, Karteri ose ai që do të vijë pas tij, sepse s'ka rëndësi presidenti, por sistemi. Mao Ce Duni, Çu En Lai, Ten Hsiao Pi-

ni e Hua Kuo Feni i kanë filluar lidhjet me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës që në kohën e Rusveltit, në kohën e Xhonsonit, në kohën e Niksonit, tash me Karterin,
nesër me Xhonsonin tjetër ose me djallin e me të birin.
Pavarësisht se ç'flasin agjencitë dhe shtypi i huaj ose
gazetarët që përfaqësojnë rryma të ndryshme politike, e
që shumë herë nuk flasin me përgjegjësi, sepse mbrojnë
interesat e atyre kapitalistëve, të cilëve lidhjet e Kinës me
SHBA-në e me Japoninë u interesojnë, duhet ditur se gjithë opinioni botëror, edhe ai kapitalist, nuk e shohin aspak me sy të mirë këtë aleancë të madhe në mes këtyre
tri fuqive të mëdha imperialiste, Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, Kinës dhe Japonisë.
Fuqitë e tjera kapitaliste kanë filluar të kenë frikë,
të mendojnë e të gjykojnë një çikë më realisht për të ardhmen. Sigurisht kjo e ardhme as atyre nuk do t'u sjellë
shumë fitime, bile mund t'u sjellë jo vetëm gjëra të papëlqyera, por edhe katastrofa të padëshirueshme për ta.
Nga ana tjetër, popujt janë të zemëruar, janë të revoltuar
nga kjo aleancë e një shteti që gjoja quhet socialist me
një shtet imperialist të fuqishëm, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Libri «Imperializmi dhe revolucioni» sapo ka filluar
të, shpërndahet në Evropë e në vende të ndryshme të bo96
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tës; tash do të dërgohet edhe në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës e në Amerikën e Jugut. Por duhet thënë se në
ato vende ku është shpërndarë, brenda katër-pesë ditëve
shumë diplomatë, shumë ambasadorë të vendeve të ndryshme kapitaliste, e kanë marrë dhe i kanë hedhur një sy;
sigurisht, akoma nuk janë thelluar në të, por ata nuk kanë
munguar t'u shprehin mendimin ambasadorëve tanë në
këto vende se ky libër duhej, i shpjëgon gjërat ashtu siç
janë dhe jep zgjidhjen e këtyre problemeve. Të gjithë
thonë se ky libër do të ndihmojë që njerëzit të kuptojnë
ç'po ngjet në botë, në skenë dhe në prapaskenë.
Disa thonë se, pavarësisht nga pikëpamjet ideologjike
të këtij libri, me të cilat ne nuk pajtohemi, shtrimi i këtyre problemeve, zhvillimi dhe paraqitja e tyre, si dhe
masat që propozohen, ne i gjejmë të forta, të padiskutueshme ose të zorshme të kundërshtohen, pse janë të mbështetura në realitetin objektiv.
Prandaj ky libër besoj se do t'i ndihmojë disi jo vetëm komunistët marksistë-leninistë, por edhe elementët
borgjezë përparimtarë që luftojnë në botë për një jetë
,më të mirë, më të lirë e më sovrane, për një botë ku të
ecin përpara zhvillimi, mirëqenia, duke u shkëputur nga
zgjedha dhe nga robëria e kapitalizmit shtypës.

-katër vjetëve të ardhshëm do të rriten ritmet e prodhimeve bujqësore, gjithashtu do të rritet edhe eksporti i këtyre prodhimeve e i drithërave, ku Kina do të zërë vendin.
e parë.
E SHTUNE
3 SHKURT 1879

MBURRJA — ZAKON I TE GJITHE REVIZIONISTEVE
Të gjithë revizionistët kanë të njëjtat huqe, e kanë
zakon të mburren përpara partnerëve të ty. re më të
dhenj e më të fuqishëm. Këto ndjenja ata i shfaqin në
mënyrën më të paturpshme për të gënjyer jo vetëm popujt e tyre, por edhe partnerët. Kështu Hrushovi u mburr
me të madhe botërisht, duke e ngritur zërin në qiell, se
brenda një kohe shumë të shkurtër do t'i arrinte dhe do
t'i kalonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës në prodhimet
bujqësore. Mburrej Hrushovi, mburrej për këtë edhe ministri i Bujqësisë, Poljanski, në mitingje, në fjalime, në
intervista që u jepnin gazetarëve në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës e në Bashkimin Sovjetik. Ç'pësuan? Një
fiasko të madhe, sepse jo vetëm nuk e arritën dot e nuk
e tejkaluan prodhimin e drithërave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ata edhe sot vazhdojnë të importojnë çdo vit miliona tonë drithë, ndryshe nuk kanë të
hanë.
Të njëjtën gjë po bën Ten Hsiao Pini, i cili, duke folur në Hjuston, deklaroi se ekzistojnë prova të mëdha që
vërtetojnë se Kina është e pasur në naftë dhe pretendoi
se së shpejti prodhimi i saj në Kinë do ta tejkalojë prodhimin e vendeve të tjera prodhuese të naftës, domethënë
të Arabisë Saudite, të Iranit etj. •Prandaj, — u thotë ai
amerikanëve, — kini besim, se nafta te ne do të rrjedhë
si ujë». Pastaj ai lëshoi parullën tjetër që brenda tre-
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Natyrisht ndaj këtyre mburrjeve të revizionistëve kinezë, imperialistët amerikanë reagojnë duke buzëqeshur,
këta hiqen sikur i besojnë ato Ilafe, por s'e kanë vështirë
t'i vënë në lëvizje makinat e tyre elektronike dhe satelitët
për t'i llogaritur shumë bukur të gjitha pallavrat e Ten
Hsiao Pinit. Dihet që këto pallavra ky i bën për të zhvatur kredi të shumta por, natyrisht, nuk do të gjejë atë
dashamirësi dhe atë naivitet që mendon të krijojë gjoja
me gjallërinë e me dinamizmin e tij që e shfaq nëpër sheshet publike e nëpër diskuret që mban në tfashington,
në Luluston ose në sallat e kaubojve.
Revizionizmi është një rrymë e kapitalizmit, është
një mjet në duart e kapitalit, që përpiqet të gënjejë pcpullin e vendit të tij, në radhë të parë, por të gënjejë gjithashtu edhe partnerët. Mirëpo partnerët kapitalistë i kanë sytë hapur kundër njëri-tjetrit, ashtu si, bashkë me
revizionistët, kanë sytë hapur edhe kundër revolucionit
e popujve.
Me zhurmën që po bën, Ten Hsiao Pini, natyrisht, ka
për qëllim të frikësojë edhe aleatët e tij. Më 3 shkurt
agjencia franceze e lajmeve jepte nga Tokioja një lajm
sipas të cilit burimet qeveritare japoneze kanë bërë të
ditur se nuk kanë ndër mend ta pranojnë krijimin e një
aleance kino-japoneze të drejtuar kundër Bashkimit Sovjetik, në qoftë se asaj i bëhet një propozim i tillë gjatë
vizitës javën e ardhshme të zëvendëskryetarit kinez në
Japoni, Ten Hsiao Pinit.
Në qoftë se është kështu, pse e thonë japonezët këtë?
Mos vallë Karteri me Ten Hsiao Pinin kanë firmuar midis
tyre ndonjë aleancë ushtarake të fshehtë? Të gjitha janë
të mundura. Mundet që pas një marrëveshjeje të tillë Ten
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Hsiao Pini të njëjtin propozim do t'i bëjë edhe Japonisë.
Por, siç janë shprehur zyrtarët japonezë, forcimi i marrëdhënieve midis Tokios dhe Pekinit do të kontribuojë vetëm për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Paqësorit. Ajo
nuk tregon se Japonia do të integrohet në strategjinë botërore të Kinës.
Këto mund të jenë fjalë qetësuese për Bashkimin Suvjetik..Të tilla fjalë qetësuese lëshon edhe Karteri. Por
me siguri Bashkimi Sovjetik revizionist nuk rri të bëjë
sehir, ai i ka sytë hapur dhe me siguri vepron e do të veprojë kundër tyre.
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E SHTUNE
3 SHKURT 1979

UDHEHEQJA E PK TE ITALISE (MARKSISTE-LENINISTE) PO DEVIJON
Shokët e ambasadës sonë në Romë na dërgojnë lajme
jo të mira për Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), të udhëhequr nga Fosko Dinuçi. Del se kjo parti
po devijon nga rruga marksiste-leniniste dhe është në
shkatërrim e sipër. Siç duket, provat që e vërtetojnë një
gjendje të tillë, po shtohen. Shokëve tanë të ambasadës u
dërgojnë letra njerëz nga shumë qytete të Italisë, me
emër dhe pa emër, ku vihet në dukje se Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) po devijon nga marksizëm-leninizmi. Në Novara, thonë, gjithë organizata, së
bashku me komitetin e partisë dhe me një anëtar të Komitetit Qendror, janë ngritur kundër vijës revizioniste të
udhëheqjes së Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Kështu ndodh edhe në Padova e në Komo, në
Firence e në Parma. Nga informimet që kemi, marrim
vesh se ka shumë anëtarë të bazës që janë kundër, por
ka edhe të tjerë që lëkunden. Në Milano gjendja është
kaotike, ka anëtarë që janë kundër, ka të tjerë që janë
të paqartë, por ka gjithashtu edhe nga ata që propagandojnë me zell vijën e tanishme të paqartë e të turbullt
revizioniste të udhëheqjes italiane.
Shumë nga anëtarët e kësaj partie, që kanë pasë
ardhur edhe në Shqipëri,. tani janë bashkuar dhe punojnë
aktivisht në të famshmen gazetë «Ottobre», duke pro-
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paganduar e duke përhapur vijën revizioniste dhe pikëpamjet antishqiptare.
Si përhapen këto pikëpamje antishqiptare? Një pjesë,
që punon për gazetën «Ottobre», thotë se Shqipëria është
shumë sektare, se Shqipëria nuk i sheh në gjerësinë e
tyre problemet, se Shqipëria nuk e kupton që Bashkimi
Sovjetik është dobësuar; ose shprehin pikëpamje të tilla
si Bashkimi Sovjetik ecën drejt një ndryshimi rrënjësor
të prirë nga ana e komunizmit të vërtetë. Gazeta «Nuova
unita» e Dinuçit, për ta mbështetur këtë thënie, aktivizon
që të shkruajnë njerëzit e vet, të cilët kanë qenë në
Shqipëri, që gjoja fjalët e tyre t'i bindin ata që i lexojnë. Por, nga ana tjetër, manovra e Dinuçit është e ti11ë
që në gazetën «Nuova unita», e cila del një herë në
javë, e jo në gazetën «Ottobre» që del çdo ditë, boton
ndonjë artikull proshqiptar, pro Partisë së Punës të
Shqipërisë, ose ndonjë artikull të marrë nga gazeta «Zëri
i popullit». Kjo bëhet me qëllim, për t'u lënë përshtypjen atyre që e kundërshtojnë devijimin e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), se gjoja udhëheqja. e saj është me Partinë e Punës të Shqipërisë. Kurse
në të vërtetë, nga ana tjetër, ajo na lufton.
Informatat që kemi na thonë se udhëheqja revizioniste. e partisë së Dinuçit i di reagimet e shokëve të bazës
dhe u bën bisht takimeve me ta. Ajo kërkon të fitojë
kohë. Komitetet e provincave si në Marinel, Konstandin,
dërgojnë anëtarë të partisë, edhe nga ata që kanë qenë
në Shqipëri, në ato organizata që kundërshtojnë këtë vijë
revizioniste të grupit tradhtar të Dinuçit, për t'i bindur
këta se gjoja kjo është një taktikë e partisë. Të lëkundurVe u thonë se me këtë vijë shokët shqiptarë janë dakord, ose arrijnë deri atje sa t'u thonë shpifje të tilla se
në Shqipëri ka një korrent të fortë filosovjetik, ose që
shqiptarët nuk marrin vesh nga politika.
Të tilla argumentime, natyrisht, bëhen nga armiqtë
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e komunizmit, nga armiqtë e Partisë sonë. Por armiku
vetëm për njëfarë kohe maskohet, sepse vjen një ditë që
i 6ie maska dhe, në qoftë se - devijimi i Partisë Komuniste -rë Italisë (marksiste-leniniste) vërtetohet, dhe besoj
se po vërtetohet, do t'i bjerë maska edhe grupit të Dinuçit.
Propagandistët e këtij grupi thonë se në Bashkimin
Sovjetik nuk kanë ndryshuar aspak inarrëdhëniet socialiste në prodhim, se Bashkimi Sovjetik është kështjellë
e socializmit në botë, ashtu si ishte edhe në kohët e para.
Me fjalë të tjera, në partinë e Dinuçit ka një-devijim
të madh. Sikurse kanë thënë disa anëtarë të partisë në
Milano, udhëheqja e Partisë Komuniste të Italisë •(marksiste-leniniste) ka pasur një takim sekret me «autoritete»
të partisë revizioniste sovjetike dhe ky takim pritej me
padurim nga udhëheqja e kësaj partie, që prej dy vjetësh.
Më duket se në këtë takim ka qenë ai që drejton gazetën
«Ottobre», anëtar i Komitetit Qendror, dhe një anëtar tjetër i këtij komiteti. Takimi është bërë me kryeredaktorin
e gazetës sovjetike «Novosti». Thuhet që në këtë takim
italianët u siguruan nga sovjetikët se Bashkimi Sovjetik
na qenka socialist, se një pjesë e udhëheqjes . sovjetike
kohët e fundit nuk është dakord me Kongresin e 20-të të
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, se dënon Hrushovin, se vlerëson Stalinin e të tjera profka të ti11a.
Dhe në fakt ne shohim në numrat e parë të gazetës
së tyre «Ottobre», organ i «komunizmit pa kufi», se jo
vetëm flitet pak ose aspak kundër Bashkimit Sovjetik, por
mbrohet edhe teza se gjoja të gjitha .këto-vëShtirësi në
lëvizjen komuniste ndërkcimbëtare, këto ndryshime në
partitë ish-marksiste-leniniste, i solli vetëi .n. Kongresi i
20-të, pra Hrushovi, kurse Brezhnjevi për ta është burrë
imirë. Këtë, natyrisht; nuk e thonë në gazetë f por propagandistët e kësaj kthese revizioniste të partisë ita1iane
e thonë me gojë.
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Thuhet, gjithashtu, se sovjetikët i kanë premtuar
udhëheqjes së. kësaj partie që, për ta mbajtur gazetën
«Ottobre», do t'i japin rreth 500 milionë lireta në vit dhe
nuk është çucli që ta bëjnë këtë gjë. Disa gazeta italiane
e shprehin haptazi habinë se nga financohet botimi i një
gazete të tillë kaq të madhe. Shumë letra vijnë për këtë
çështje edhe në ambasadën tonë në Romë, por edhe vetë
atyre u shkruajnë letra, ku ua bëjnë një pyetje të tillë.
Kështu që drejtuesit e gazetës «Ottobre» të Dinuçit
janë të detyruar t'u përgjigjen këtyre pyetjeve dhe përpiqen të gjejnë ekspedientë, duke thënë se 200 milionë
lireta i paskan mbledhur nga punëtorët. Ata ankohen
duke thënë se «ne jemi në vështirësi të mëdha, mezi e
nxjerrim këtë gazetë, përpiqemi e kërkojmë nga militanUt
të pagtiajnë diçka» etj., etj. Të tëra këto janë profka, pse
qeveria italiane, policia italiane, e dinë fare mirë sa të
holla duhen për të nxjerrë një gazetë të tillë të përditshme, me aq shumë faqe. Kështu gjithë këto para nuk
dalin dot as nga militantët dhe as nga kursimet apo kuotizacionet e anëtarëvë të partisë së vogël të Dinuçit.
Pra, siç duket në sipërfaqe, gazeta «Ottobre» po merr
në mbrojtje sovjetikët dhe ndihmon shoqatën e miqësisë
Itali-Bashkimi Sovjetik për ta mbështetur udhëheqjen revizioniste të këtij vendi si një udhëheqje të revolucionit
botëror, të luftërave nacionalçlirimtare e të pavarësisë së
vendeve në botë. Shokët e bazës së Partisë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste) kërkojnë të ndihmohen nga
Partia e Punës e Shqipërisë dhe na thonë që Partia jonë
të mos e humbasë besimin te baza e partisë së tyre, e
cila është kundër udhëheqjes. Ata kërkojnë që ne t'i ndihmojmë indirekt me matëriale propagandistike të Partisë
sonë e me «Vepra të shokut Enver», të cilat, — thonë
ata, — «do të na shërbejnë për të luftuar mirë e si
duhet kundër pikëpamjeve revizioniste të udhëheqjes
sonë». «Ne, — thonë ata, — kemi nisur të propagandojmë
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pikëpamjet e Partisë së Punës të Shqipërisë, në radhë tëparë, për të demaskuar mënyrat tendencioze e shpifjet e
udhëheqjes kundër Shqipërisë dhe po shpërndajmë ma-.
teria/in• e. vërtetë të Partisë së Punës të Shqipërisë».
Natyrisht lufta jonë kundër armiqve vazhdon. Marksizëm-leninizmi ka armiq të hapët, po ka edhe armiq të
fshehtë. Kjo ka ndodhur në çdo kohë, por idetë e Marksit,
të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit kanë triumfuar e
do të triumfojnë vazhdimisht, duke ndriçuar mendjet e
zemrat e njerëzve, duke u shtuar atyre besimin dhe kurajën në luftë për të arritur rezultatet shumë të dëshiruara nga proletariati dhe nga popujt e botës.
Prandaj edhe- në gjithë këtë lëvizje të re marksiste-leniniste, që filloi të ngrihet si një kundërshtim i rrymës
moderne të revizionizrnit aktual, është e natyrshme që
do të ketë edhe fitore, edhe humbje, por fitoret do të jenë•
më të mëdha. Humbjet vërtet e dëmtojnë çështjen, por
ato bëhen mësim për të ardhmen dhe njerëzit, të cilët
për një kohë janë gënjyer, do të zgjohen edhe më mirë
e do të përveshin llërët për ta vazhduar më me vrull
e besim luftën për triumfin e socializmit dhe të komunizmit.
Gjatë rrugës së lavdishme për triumfin e plotë të
marksizëm-leninizmit kanë dalë edhe armiq, deviatorë të
doktrinës. sonë. Kështu, duke e filluar që nga titistët, revizionistët sovjetikë, dje Gripa, Kina, eurokomunistët,
pastaj dolën Zhyrkeja i Francës, Vilari i Portugalisë e të
tjerë, atëherë pse të mos dalë sot edhe Dinuçi i Italisë?
Kemi lajme se Partia Komuniste Greke, ajo që hiqet
me vijën tonë, u ka deklaruar shokëve tanë se është
në kundërshtim me Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), të cilën e konsideron si një parti deviaciontste revizioniste dhe ka thënë se do ta demaskojë atë botërisht. Mirë është që ajo ta bëjë një veprim të tillë,
sepse ky do të ndihmojë marksizëm-leninizmin dhe revo105

lucionin. Nga ana tjetër, kjo do të shërbejë edhe që Partia
Komuniste Greke të forcojë pozitat e saj marksiste-leniniste, të zhdukë nga radhët e saj ekuivoket.
Tani u bë e qartë, dhe kjo na binte në sy për shumë
arsyë, që i kam shënuar edhe në shkrime të tjera, përse
Dinuçi dhe shokët e tij kishin një vit ose dy vjet me radhë
që dërgonin emisarë të tyre në vende të ndryshme të
Evropës, të cilët gjoja merrnin kontakt me të ashtuquajturat parti marksiste-leniniste. Nën maskën e këtyre
takimeve ata merrnin kontakt edhe me partitë maoiste, me
të cilat aktualisht hiqen sikur gjoja nuk janë dakord për
çështjen e Kinës, por pavarësisht• nga kjo, punojnë në
të njëjtin drejtim, në drejtim të kundërt nga marksizëm-leninizmi, punojnë ose për socialimperializmin sovjetik,
ose për socialimperializmin kinez, ose për policinë e ventlit të tyre. Në rast se partia •e Dinuçit e ka tradhtuar
marksizëm-leninizmin, ka mundësi që ajo të jetë e subvencionuar nga sovjetikët, ashtu siç mund të jetë e subvencionuar nga policia italiane, e cila ka interesa të mëdhenj ta godasë me çdo mjet partinë revizioniste të
Berlinguerit. Çdo mënyrë e përdorur në këto drejtime,
për të fitim është se «brigadat e kuqe» dhe të gjitha grupimet e tjera të banditëve terroristë këtë punë po bëjnë,
për të restauruar një diktaturë fashiste. Në mes tyre ata
përdorin dhe Dinuçin, që hiqet si komunist, i cili me
organin e tij »Ottobre- vihet në shërbim të tyre. Në
këtë organ bëhet i njohur programi i partisë së tij që
është: lufta kundër partisë revizioniste italiane, natyrisht,
kundër eurokomunizmit, kundër imperializmit amerikan,
gjë që s'i prish punë qeverisë italiane, të mos flasë për
Bashkimin Sovjetik, dhe kjo i vjen pas midesë qeverisë
italiane, sepse kjo nuk e do luftën me Bashkimin Sovjetik,
e, nga ana tjetër, dëshiron të bëjë tregti me të, të• shesë
disa mallra, se me Kinën sigurisht që do, por do të jetë
e zorshme të konkurrojë me kapitalin e Shteteve .të
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Bashkuara të Amerikës, të Japonisë, të Gjermanisë Perëndimore, të Francës dhe të Anglisë që kanë vërshuar
atje si mizat. Përpara tyre kapitali italian në tregun kinez
do të jetë vrima e fundit e kavallit.
Prandaj policia italiane kërkon si e si të likuidojë
kundërshtarët e saj brenda dhe përdor çdo mjet për këtë
qëllim. Kështu, pavarësisht se Dinuçi në gazetën
bre» hiqet se është edhe kundër demokristianëve dhe i
shan këta punën ua bën. Qëllimi i këtyre është që të
shpartallohet «komunizmi» e me këtë kanë parasysh•partinë revizioniste të Berlinguerit, të cilën nuk duan ta
futin në qeveri, nuk duan ta ndajnë pushtetin me të .por
ta mbajnë vetë ata, demokristianët.
Prandaj nuk ekskludohet mundësia që partia e - Dinuçit të jetë një agjenturë e karabinierisë dhe e policisë
italiane, natyrisht, duke ruajtur maskat, që thamë më
sipër, duke u treguar turfanda shumë anëtarë të saj dhe
bile, me një mendjemadhësi të theksuar, duke pretenduar se do t'i kthejnë nga rruga dhe do t'i bashkojnë të
gjitha partitë maoiste me partitë e tjera që qëndrojnë në
pozita të forta marksiste-leniniste. Me fjalë të tjera do
të përpiqen t'i heqin nga rruga e vërtetë partitë marksiste-leniniste. I tillë është pretendimi megaloman i këtyre elementëve, ndaj të cilëve ne kishim dyshime, jopopor shihnim të manifestohej tek ata një mendjelehtësi, vinim re një sjellje prej lypësi, një qëndrim prej
lakeu, që ne nuk e honepsim kurrë.
Zhvillimin e tyre të mëtejshëm do ta ndjekim me
vëmendje. Do t'u dalë shpejt boja, do t'u çirret maska
dhe do të shohim deri në ç'shkallë do të vërtetohen ato që
thuhen, sa vend ka zënë veprimtaria deviacioniste e
kësaj partie, e nga kush varet, dhe baza e shëndoshë, në
qoftë se ekziston, do të revoltohet kundër kësaj tradhtie të udhëheqjes së saj revizioniste e do të ngjasë ajo që
ngjet: do të krijohen të tjera grupe marksiste-leniniste
në Itali.
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Natyrisht edhe kjo i intereson reaksionit, pra të
shpartallojë unitetin në partinë marksiste-leniniste dhe të
lejojë grupime të vogla, pavarësisht se këto grupime
mund të kenë ide të shëndosha sepse hëpërhë reaksionin
e një vendi, ose reaksionin botëror ato nuk e dëmtojnë.
Por ai nuk e kupton teorinë tonë marksiste-leniniste,
nuk e kupton që krijimi i këtyre grupeve dhe krijimi i
shumë partive me tendenca fë - ndryshme, të cilat kundërshtojnë me një mënyrë ose me një mënyrë tjetër, false
ose me të drejtë, regjimin në fuqi, krijojnë atë turbullirë, atë moment objektiv që e shtyn revoltën e popullit
përpara, krijon pengesa të panumërta për mbajtjen e
pushtetit nga borgjezia në fuqi, shtyn përpara revolucionin.

E SHTUNE
3 SHKURT 19'19

NJE TURNE PREJ POLITIKANI BATAKÇI
Titoja, 86 vjeç, ka marrë avionin dhe po bredh këtë
herë në vendet arabe të Lindjes së Mesme. Ai e filloi
vizitën e vet nga Kuvajti, ku u përqafua e u puth me
emirin e këtij vendi, mori prej tij edhe dekoratën më
të lartë. Sigurisht emirit ai i dha këshillat e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës që t'i ketë sytë hapur nga
Khomeini i Iranit, të ketë kujdes nga «uniteti» i Irakut
me Sirinë, unitet që akoma nuk është realizuar e nuk do
të realizohet kurrë, por që, siç komentohet, edhe në
qoftë se arrihet, ka tendenca gjoja prosovjetike. Në realitet arabët do të jetojnë kurdoherë të ndarë në kuptimin
që për një moment të caktuar iks shtet arab do t'i nderë
dorën një imperialisti, tjetri imperialistit tjetër, pastaj
do të kthejnë, do të ndërrojnë këmishë dhe do të bëjnë
shkëmbime të zakonshme, ashtu siç bën edhe Titoja.
Ky, siç njoftojnë agjencitë e lajmeve, është martuar
tash së fundi me një këngëtare 35-vjeçare të operës, të
cilën e mban në Brioni. Është e pesta grua, thonë agjencitë, që ai ka marrë zyrtarisht. Me këtë martesë Titoja
kërkon t'i thotë botës: ju prisni të vdes, po në vend që të
vdes, unë po martohem. Megjithëse ka vajtur në vende islamike ku marrin edhe nga 7 gra, Titoja nuk e mori me
vete këtë këngëtare, ai ka vajtur vetëm, sepse misionet e
tij janë një çikë scabreusesi, siç thotë francezi, ndryshe do
1 Frëngjisht — delikate.
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të flasë në Kuvajt, ndryshe do t'u flasë irakianëve, ndryshe sirianëve dhe ndryshe do të shprehet në ndonjë lajm
që mund t'i dërgojë Ajatollah Khomeinit ose Baftjarit.
Por, sipas mendimit tim, një gjë do të jetë e pandryshueshme në bisedimet e Titos, qëllimi për të mbështetur
politikën amerikane, e cila aktualisht, në Lindjen e Mesme, domethënë në pellgun e naftës, është e turbullt. Në
Iran ekziston një turbullirë e madhe, Ajatollah Khomeini
dhe islamikët kërkojnë dhe përpiqen të shpallin formimin
e një qeverie të dytë. Pra, në fakt, atje ekzistojnë dy
qeveri, ajo e Khomeinit, i cili heziton, por mund ta deklarojë, dhe qeveria e Baftjarit që është qeveria e amerikanëve dhe e shahut, e cila nuk pranon të tërhiqet. Irani është, si të thuash, një vend me dy kokë, të dyja
mesjetare, njëra është proamerikane, kurse tjetra thotë
se nuk do të jetë proamerikane, por do të bashkëpunojë
me Shtetet e Bashkuara. Dhe punët po zvarriten në një
mënyrë të atillë që të gjendet një kompromis. Sigurisht
në mes qeverisë së Baftjarit dhe asaj të Khomeinit, domethënë midis pasanikëve të vjetër dhe pasanikëve të
rinj që përfaqësohen nga udhëheqësit fetarë shiitë, duhet
të gjendet një kompromis. E tërë kjo bie në kurrizin e
popullit iranian, i cili u ngrit në demonstrata të mëdha
e u vra nga ushtria e shahut.
Me siguri shahu nuk do të vijë më në Iran. Atje do
të shpallet një republikë islamike o çfarë të duash, do
të bëhen disa reforma, por do të arrihet në rijë qetësi, në
një statukuo, ku amerikanët dhe fuqitë e tjera imperialiste të Evropës Perëndimore, me Anglinë në krye e pastaj edhe me Francën, do të përpiqen të gjejnë fjalën me
Ajatollah Khomeinin e me Baftjarin, me një fjalë me një
qeveri hibride, për të ndarë naftën në mes tyre.
Populli, natyrisht, nuk do ta pranojë një situatë të
tillë, por hëpërhë ai do të gënjehet, vetëm se ngjarjet që
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do të zhvillohen më tej do ta bëjnë më të qartë edhe
qëndrimin e udhëheqësve fetarë shiitë, edhe atë të feudalëve. nshtë e dyta herë që populli iranian u ngrit në
revoltë e në revolucion popullor nëpër rrugë. E treta e
vërteta, thotë populli ynë. Do t'i vijë radha edhe herës së.
tretë për popullin e Iranit.
Kështu le të kthehemi te -vizitat» e Titos. Në këtë.
moshë e në këtë kohë ky udhëtim në vendet arabe ka
për qëllim të forcojë pozitat amerIcane dhe të dobësojë
pozitat sovjetike, domethënë të forcojë pozitat amerikane
në Emiratet e Gjirit Persik e sa të jetë e mundur të influencojë në Arabinë Saudite për të mbështetur rrugën
proamerikane dhe pastaj do të kalojë në Bagdad e në.
Damask, ku do të përpiqet t'u hapë sytë krerëve të Irakut
e të Sirisë, që të mos bien kokë e këmbë nën influencën
e revizionistëve sovjetikë. Me fjalë të tjera, duke inkurajuar, por edhe duke mos e inkurajuar me lezet bashkimin e tyre, të përpiqet që, edhe në qoftë se arrihet ky
bashkim, të çojë ujë më shumë në mullirin e imperializmit
amerikan sesa në mullirin e socialimperializmit sovjetik..
Por Titoja, natyrisht, mendon edhe për përfitimet që
do të ketë për veten e tij, përveç çka do t'i japin Shtetet
e Bashkuara të Amerikës për shërbimin që po u bën. Ai
kërkon që në këto vende të sigurojë patjetër kredi në
dollarë dhe sidomos naftë, se Jugosllavia ka shumë nevojë
për këtë lëndë. Në qoftë se ia arrin kësaj gjëje, Titoja
do të arrijë sukses për veten e tij, se çekun, siç e theksova, do ta marrë nga amerikanët. Kurdoherë kur del për
të zhvilluar e për të propaganduar politikën amerikane,
Titos nuk i kanë munguar çeqet nga Uashingtoni.
Pra ai shkon në Lindjen e Mesme si kurdoherë në
rolin e proksenetit, të një batakçiu politikan, frazeolog,.
mendjemadh, i cili përpiqet të lidhë e të zgjidhë intriga
me marrëveshje. Se sa do t'ia arrijë këtij qëllimi, nuk
dihet, por nuk do të jenë me rezultate të dukshme, sepse
askush nuk e beson më këtë sharlatan.
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E MENE
'SHEURT 1979

NJË VIZITE KARNAVALESKE. AKROBACITE
E TEN HSIAO PINIT
Vizita e Ten Hsiao Pinit në 'Shtetet e Bashkuara të
.Amerikës, që u kthye në një karnaval të vërtetë, patjetër
ka sjellë rezultate të favorshme për Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, por të disfavorshme për Kinën. Me këtë dua
të them që Kina vërtet do të marrë disa kredi, ndihma.
teknologji dhe armatime të reja nga Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, por ajo do të futet edhe më tepër nën
skllavërimin kapitalist, e veçanërisht nën influencën e
imperialistëve amerikanë, të cilët nuk do të durojnë vickat e njëfarë «kauboji- të ri, që quhet Ten Hsiao Pin.
Amerikanëve u pëlqejnë shumë akrobacitë e kaubojve, të cilët i bëjnë sehir në arenë. Atyre u pëlqejnë veçanërisht akrobacitë e të tjerëve në politikë. Mirëpo alcrotratët bëjnë shumë lloj akrobacish dhe imperialistët amerikanë, që kanë mjaft eksperiencë në këtë drejtim, duartrokasin ato akrobaci që janë në favorin •tyre dhe nuk
duartrokasin ato që nuk u pëlqejnë..
Kështu imperializmit amerikan në dukje i pëlqeu
karnavali tenhsiaopinesk gjatë qëndrimit të tij në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës dhe •e pagoi këtë kloun, i cili
fitoi prej tyre disa pikë politike dhe ekonomike. Por unë
mendoj se monopolistët amerikanë dyshojnë akoma për të
ardhmen e kapitaleve që po investojnë në Kinë. Me fjalë
etë tjera, ata dyshojnë nëse Ten Hsiao Pini trie njerëzit e
-

tij do të jetë apo s'do të jetë në gjendje të vërë në zap
gjithë atë Kinë të madhe, me grupime të ndryshme të
fuqishme prej qindra milionë vetash, që do të ballafaqohen vazhdimisht në arenën kineze.
Pikërisht një ballafaqim i tillë s'u pëlqen amerikanëve, japonezëve dhe vendeve të tjera kapitaliste, të cilët
gëzohen për këtë kthesë të Kinës, por në të njëjtën kohë
i bën që të jenë edhe vigjilentë dhe të kenë dyshime nëse
kjo kthesë do të jetë e fortë, do të jetë e qëndrueshme
apo do të bëhen kthesa të tjera. Në qoftë se do të vazhdojnë këto kthesa, atëherë dollarët amerikanë, jenët japonezë dhe markat gjermane etj. nuk do të vërshojnë më
aq kollaj në një Kinë të turbullt dhe pa një pushtet të
stabilizuar.
Në përgjithësi unë mendoj se pushteti në Kinë nuk
mund të stabilizohet, por edhe në qoftë se kjo ndodh,
ai do të jetë i çalë dhe bile edhe për këtë do të duhet
një kohë e gjatë. Duhet kohë e gjatë për vendosjen e
diktaturës fashiste, do të mbushen burgjet e kampet me
kundërshtarë, kundërshtimi do të sjellë kundërshtimin e
revoltën dhe kështu do të arrihet në përmbysjen e një
klani nga një klan tjetër.

Ten Hsiao Pini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
u përpoq të jepte përshtypjen e një diktatori të fuqishëm
kinez, që bën ç'të dojë, që në fakt ka fuqinë, pavarësisht
se mbi të ekziston një person tjetër, i quajtur Hua Kuo
Fen. Sipas agjencive të lajmeve, në sy të udhëheqjes e të
popullit kinez Teni e detyroi Hua Kuo Fenin që të përulet përpara tij, të pohojë në Komitetin Qendror në formë autokritike se paska bashkëpunuar me «katërshendhe nuk ka qenë në gjendje të kuptojë gabimet e Mao Ce
Dunit. Domethënë Ten Hsiao Pini deri tashti jo vetëm e
ka ulur prestigjin e Hua Kuo Fenit, por ka diskredituar
edhe Mao Ce Dunin, dhe ky është qëllimi kryesor i tij.
Ai dëshiron të hiqet përpara kapitalizmit botëror se është
8 - 5
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me të vërtetë një element i fuqishëm kapitalist në Kinë.
Bile mund të themi se nga pikëpamja e mënyrës së jetesës nuk është një kapitalist konservator, por është një
marionetë mjaft e manipulueshme në dukje, ndërsa në
të folur nuk qëndron pas nga një arrogant i pasjellshëm,
nga një element brutal. Në këtë mënyrë ai donte t'u
thoshte Shteteve të Bashkuara të Amerikës se «Jam i
predispozuar të bashkëpunoj me ju e njëkohësisht të
shtyp në Kinë çfarëdo rezistence kundër meje e kundër
kapitalit, kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
kundër vendeve të tjera kapitaliste; se unë jam në gjendje t'i likuidoj ose t'ua mbyll gojën kundërshtarëve të
mi, jam i zoti, në qoftë se ju vazhdoni të më jepni
ndihma, të përballoj edhe «ariun polar•»
«Ariu polar», domethënë Bashkimi Sovjetik, ka qenë
lajtmotivi i të gjitha fjalimeve të Ten Hsiao Pinit. Vetëm
në banketin me Karterin ai e evitoi emrin e Bashkimit
Sovjetik, por nuk harroi ta zinte në gojë çështjen e hegjemonizmit. Të gjithë e kuptojnë se, kur bërtasin kinezët

kundër hegjemonizmit, prapa kësaj fjale fshihet Bashkimi
Sovjetik dhe ata bëjnë thirrje njëlloj si ai kusari që bërtet:
kapeni kusarin! Pra, hegjemonisti flet kundër hegjemonizmit, kur që të dyja palët janë hegjemoniste.
Nga ç'kam lexuar në njoftimet që japin agjencitë .e
lajmeve e nga gazetat amerikane, kam përshtypjen se një
gjë e tillë edhe u pëlqeu imperialistëve amerikanë, por
edhe nuk u pëlqeu, sidomos ekzagjerimi i Ten Hsiao Pinit
në këtë drejtim. Kudo që shkonte, në çdo fjalim, në çdo
banket, ai nuk mungonte të fliste kundër hegjemonizmit, bile duke e cilësuar edhe me emër Bashkimin Sovjetik e duke përdorur terma të atillë që i vinte në pozita
të vështira mikpritësit e tij, sepse ata vërtet armiq të
Bashkimit Sovjetik janë, duan t'ia ngushtojnë atij sferat
e influencës, në mos mundshin dot ta shkatërrojnë far2,
por këtë e bëjnë me takt në diplomaci, në ekonomi, në
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marrëveshjet e ndryshme ushtarake etj., etj., kurse Teni
kishte zhveshur pallën dhe shpata e tij revizioniste kineze
vringëllinte në erë dhe ua verbonte ca sytë imperialistëve
amerikanë. Këta e kanë të qartë që Kina aktuale flet më
shumë se ç'mund të jetë në gjendje të bëjë, se ajo provokon Bashkimin Sovjetik në një shkallë të tillë dhe kërkon t'i komprometojë sa më shumë Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, saqë të pëlcasë një luftë e tretë botërore
bërthamore.
Imperialistët amerikanë e dinë, gjithashtu, se ç'forcë
ushtarake dhe ekonomike ka Bashkimi Sovjetik dhe ç'forcë ekonomike e ushtarake ka aktualisht Kina. E dinë se
kjo e fundit është shumë larg potencialit ekonomiko-ushtarak të Bashkimit Sovjetik dhe nuk është në gjendje të
përballojë një sulm të provokuar ose jo nga ana e Bashkimit Sovjetik, prandaj ata i konsiderojnë disi sharlatanizëm thirrjet e Tenit për luftë. Unë mendoj se ata, bile,
i konsiderojnë jo vetëm sharlatanizëm, por edhe mungesë
serioziteti për një burrë shteti, i cili, sado armik që ta
ketë një shtet tjetër, natyrisht ato që ka, duhet t'ia thotë
në fytyrë; por të mburret me zjarrin e luftës, kur nuk ka
mundësi ta bëjë një gjë të tillë, kjo tregon mendjelehtësi
dhe amerikanët në këtë rast sigurisht nxjerrin deduksione.
Shprehje e këtyre deduksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jetë fakti që ata në mënyrë
të dukshme nuk angazhohen, qoftë edhe indirekt, me rodomontadati luftarake të Ten Hsiao Pinit, të cilin e lënë
të flasë, e lënë të veprojë, kurse vetë ato bëjnë punën
e tyre, domethënë mbajnë ato qëndrime që kanë caktuar
të mbajnë ndaj Bashkimit Sovjetik.
Marrëveshjet që kanë nënshkruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën janë të gjitha të qena dhe të
1 Frëngjisht
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akt ose fjalë prej mendjemadhi.
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natyrshme. Këto i bën edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Japonia, i bën edhe Anglia. Në qoftë se kanë nënshkruar
marrëveshje të tjera që nuk thuhen, ky është një tjetër
problem, por për të bërë një gjë të tillë amerikanët duhet
të jenë të sigurt me partnerin e tyre, sepse, në mos sot,
nesër, asgjë nuk mbetet e fshehtë dhe sidomos e fshehta
kineze, në situatat që ndodhet Kina, është secret de Poiichineilet, siç thonë francezët. Teni ka kërkuar të ketë
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës një traktat miqësie
dhe mbrojtjeje, siç thonë, dhe po bën sikur e ka këtë,
bën sikur kjo është një çështje e mbaruar, kurse Shtetet
e Bashkuara të Amerikës tërhiqen, nuk shprehen.
Nga ato që shkruan shtypi amerikan, i cili përfaqëson, natyrisht, sferat e larta të oligarkisë financiare, të
qeverisë amerikane, kuptohet se në përgjithësi Shteteve
të Bashkuara të Amerikës u pëlqeu kjo kthesë e Kinës
dhe e favorizojnë grupin e Tenit dhe propagandën e tij.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e favorizojnë programin
e Tenit dhe, si rrjedhim, mund të themi se kanë pasur
shumë besim te programi i Çu En Lait dhe i Maos, sepse
e kanë provuar që këta të dy nuk ishin marksistë, por
elementë të borgjezisë, bënin një politikë shumë pragmatiste dhe fare lehtë mund të ktheheshin edhe nga e djathta, edhe nga e majta, mund të ndërronin këmishë e
flamur. Këto janë të provuara. Mao Ce Duni që nuk mungonte ta hiqte veten pro Bashkimit Sovjetik, pas vdekjes së Stalinit u bë prohrushovian, më vonë doli edhe
kundër Hrushovit. Ai dhe Çu En Lai mbajtën qëndrim
kundër Bashkimit Sovjetik dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bile këto të fundit, për njëfarë kohe
i konsideronin si armikun kryesor. Më pas e kthyen f ytyrën nga këto dhe janë arkitektët e parë të kësaj aleance. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës pse të
1 Frëngjisht — një e fshehtë që e dinë të gjithë.

mos kenë besim te Teni? Mundet që edhe ky të jetë një
'pragmatist, dhe është i tillë si edhe Çu En Lai, por më i
vendosur në kundërshtimin ndaj Bashkimit Sovjetik.
£shtë e njohur tashmë se kur u rrëzua Hrushovi dhe
erdhi Brezhnjevi në fuqi, Çu En Lai na bëri thirrje të
përgatitnim valixhet dhe të shkonim në Moskë për të përshëndetur ekipin e ri, ekip që, siç shpresonin kinezët, do
të vinte në rrugën e marksizëm-leninizmit. Dihet që ne
ia hodhëm poshtë këtë propozim dhe në fakt, me vajtjen
në Moskë, Çuja pësoi një disfatë të madhe politike. Kështu që nga ajo datë Maoja dhe Çu En Lai, duke parë
se nuk ia arritën dot qëllimit për t'u bërë aleatë të revizionistëve sovjetikë, domethënë të ndiqnin një rrugë të
përbashkët, u kthyen për një kohë, sa për sy e faqe, kundër të dyja superfuqive, për të përfunduar proamerikanë.
Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e fa-

vorizuar Tenin, përpiqen të krijojnë e të forcojnë një
Kinë që të avancojë sa më shumë në aleancë me to dhe
me fuqitë kapitaliste të Perëndimit, pse kjo shtytje është
ilaçi më i mirë kundër një perspektive mundësisht të
vërtetë, por të tmerrshme për to, të një afrimi kino-sovjetik. Si rezultat i pragmatizmit antimarksist të udhëheqjes kineze, sensibilitetit të tyre të madh, shovinizmit racist e ksenofobisë, që karakterizojnë revizionistët kinezë,
si dhe i kontradiktave të thella që do të shkaktohen mjaft
herë në momente të ndryshme gjatë marrëdhënieve kapitaliste, mundet që këta njerëz impulsivë, siç është Teni,
të ndërrojnë këmishë dhe të kthehen me Bashkimin Sovjetik kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë për to dhe për Perëndimin situata do të bëhet shumë
e rrezikshme.
Këtë eventualitet, mendoj unë, imperialistët amerikanë dhe perëndimorët e kanë parasysh dhe pikërisht për
këtë qëllim ata e favorizojnë Tenin, që të mos ngjasë një
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gjë e tillë. Megjithatë, qoftë amerikanët, qoftë japonezët
dhe kapitalizmi botëror, sytë i mbajnë hapur e nuk i mbë:
shtetin forcat, shpresat. dhe ëndrrat e tyre te një person,
le të jetë ai edhe Teni, as edhe te një grup si i Tenit e
sidomos në një det grupesh të tjera që po hahen në mes
tyre si qentë në sallhane. Këta imperialistë po punojnë
me perspektivë, që të hedhin thellë bazat në këtë vend,
baza ekonomike, ushtarake dhe politike, që të krijojnë
një mbështetje të fuqishme me pasardhësit e Tenit, me
ata që do të mbrojnë, mundet jo Tenin, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kapitalin amerikan, kapitalin perëndimor, me fjalë të tjera, që do të shtypin çdo lëvizje
revolucionare. Për këtë gjë interesohen më shumë imperialistët amerikanë dhe të tjerë, pra, kush do të vijë
prapa Tenit. Mundet që Teni të mos rrojë shumë, por,
edhe në qoftë se do të rrojë sa Titoja, prapë atje jemi.
Titoja s'ka lëvizur nga fuqia qëkurse u çlirua Jugosllavia;
ai hëngri, piu, u bë mbret, u fut në borxhe, shiti JugosIlavinë, krijoi kuadro batakçinj, por të zgjuar, po më në
fund çfarë po lë pas? — Një Jugosllavi të shkatërruar, një
Jugosllavi të robëruar, një Jugosllavi që nuk di ku ka kokën dhe se ç'do të bëhet pas vdekjes së këtij sharlatani
antimarksist.
.Pra, megjithëse Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës janë të kënaqura që Jugosllavia dhe shumë
vende të tjera të ish-demokracisë popullore u shndërruan
në shtete kapitaliste, dhe kjo ishte një goditje që i jepej
revolucionit, prapëseprapë nuk janë plotësisht të bindur,
për arsye se frikën ia kanë çdo ditë e më shumë revolucionit, ia kanë edhe luftës bërthamore antiamerikane nga
superfuqia tjetër, Bashkimi Sovjetik.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë atë eksperiencë që të kuptojnë situatën e brendshme në Kinë, dhe
t'i turbullojnë akoma më shumë ujërat, të kuptojnë akrobacitë politike të Kinës, fjalën dhe veprën e saj siç janë
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deklaratat në hava të Çu En Lait për të ardhmen e Kinës
në vitet 2000, si edhe llafet e Tenit për «revolucionin e
katër modernizimeve», që nuk dihet se kur do të arrihen.
Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka interes që në
Kinë të vazhdojë një situatë e tillë, pse, po të ndodhë
ndryshe, bëhet e rrezikshme për qenien e tyre dhe të Japonisë si shtete me një rend imperialist-kapitalist, sepse
një luftë botërore ndërimperialiste s'dihet si do të zhvillohet dhe kush do të fitojë. Ne themi se vërtet do të derdhet gjak, por proletariati dhe popujt do të dinë ta kthejnë këtë luftë, që mund të shpallin imperialistët, në një
luftë civile, dhe do të jetë socializmi ai që do të fitojë.
Por imperialistët amerikanë, duke pasur këtë frikë,
nuk janë ashtu fare të pakujdesshëm përballë sharlatanizmave të Ten Hsiao Pinit. Kjo u duk edhe gjatë kontakteve që presidenti e krerë të tjerë amerikanë patën me Ten
Hsiao Pinin, kur ata bënin përpjekje të evitonin format,
mënyrat, thëniet e të gjitha manovrat që bëri ai për të
implikuar në lojën e tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo grë mund të konsiderohet nga ana e amerikanëve si
njëfarë frenimi që i bëjnë Kinës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të veprojnë dot aq lirisht,
gjithashtu pa u konsultuar edhe me partnerët e tyre.
Në përgjithësi duket sikur Shtetet e Bashkuara të
Amerikës veprojnë pas kokës së tyre, për arsye të forcës
ekonomike e ushtarake që kanë, por çështja e NATO-s,
çështja e aleancës me shtetet perëndimore dhe me vendet
e tjera kapitaliste të së ashtuquajturës botë e dytë e botë
e tretë i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të jenë prudente dhe bëjnë kujdes të mos bien në kontradikta
me to. Edhe këtyre, shteteve të tjera, u pëlqen nxitja dhe
mbështetja e Tenit, për arsyet që thashë më lart, por
deri në njëfarë shkalle. Pikërisht, kur Teni thotë ta
shkatërrojmë «ariun polar» të tjerët thonë ta frenojmë
atë, të rrojmë në bashkekzistencë hrushoviane me rusin,
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të kemi marrëdhënie tregtare dhe të kemi përfitime të
mëdha për ta krimbur akoma më shumë nga brenda, atë
dhe aleatët e tij, me fjalë të tjera, jo të shkojmë në luftë,
por ta dobësojmë pa luftë armikun tonë kryesor, që është
socialimperializmi sovjetik.
Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të gezuara për vajtjen e Tenit, qeshën me klounëritë e tij,
kanë nënshkruar kontrata të majme për shfrytëzimin :e
pasurive të Kinës, por janë treguar edhe prudentë ndaj
fjalëve kërcënuese të Tenit dhe thirrjeve që bënte ai për
t'u bashkuar në luftë kundër socialimperializmit sovjetik,
armikut të vetëm të të gjithë popujve të botës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt, duan dhe
përpiqen që lidhjet me Kinën t'i kenë të mira, por të
mira deri në atë shkallë që të mos dobësohen lidhjet që
kanë me Bashkimin Sovjetik. Bile ato si kundërbalancë
do të përpiqen t'i forcojnë lidhjet me Bashkimin Sovjetik.
Imperializmi amerikan i lë të kuptojë Tenit: «Ti ec përpara, por, për sa i përket luftës që mund të shkaktosh me
Bashkimin Sovjetik, duhet ta dish, dhe historia e ka tre-:
guar, se unë nuk pleksem aq kollaj në një luftë të tretë
botërore, se do të ndërlikohem pikërisht në ato momente
kur ju t'ju shoh të dobësuar dhe kur unë të kem përfituar jashtëzakonisht shumë nga gjaku që do të derdhin
popujt tuaj, dhe në orën e fundit do të vij si shpëtimtar
të vendos hegjemoninë time në botë».
Nga ana tjetër, me Bashkimin Sovjetik Shtetet
Bashkuara të Amerikës, natyrisht, do të kenë kontradikta,
të cilat mund edhe të thellohen, por ato do të përpiqen
ta ruajnë këtë statukuo që ekziston, bile edhe ta përmirësojnë. Natyrisht, një gjë e tillë i intereson edhe Bashkimit Sovjetik, i cili dëshiron të ketë armik vetëm nga
njëra anë dhe jo nga të dyja anët.
Rivaliteti midis vendeve imperialiste, në fushën ushtarake, dhe aleancat ndërimperialiste, po i shqetësojnë pa
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masë popujt e botës, revolucionarët, ata që nuk e duark
shtypjen, ata që nuk e duan luftën grabitqare imperiahste, ato shtete dhe ata popuj që duan të rrojnë të lirë, të
pavarur e sovranë.
Të gjithë këta shohin në aleancën kino-amerikane e
kino-japoneze dhe në boshtin Kinë-Japoni-Shtetet e Bashkuara të Amerikës një rrezik të madh për të ardhmen,
për arsye të fërkimeve të mëdha që do të krijohen në
mes këtyre shteteve dhe Bashkimit Sovjetik, gjë që mund
të degjenerojë në një luftë botërore. Por edhe shtetet e
tjera të mëdha të industrializuara, megjithëse një marrëveshje e tillë deri në njëfarë shkalle u pëlqen, përsëri janë të shqetësuara. Nëpërmjet leximit të shtypit të tyre
mund të dallosh hijen e shqetësimit të udhëheqjeve kapitaliste të botës së industrializuar për këtë aleancë, për
këtë bosht fashist që po krijohet dhe që, në një mënyrë
ose në një tjetër, do të ketë konsekuenca të rënda edhe
për ato.
Këto shtete, pavarësisht se janë të lidhura me
NATO-n e nëpërmjet NATO-s me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, pavarësisht se Evropa e Bashkuar dhe Tregu
i Përbashkët, natyrisht, kanë lidhje të ngushta ekonotniko-politike-ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
prapëseprapë i tremben një përleshjeje me Bashkimin Sovjetik, gjë që do të sjellë, sigurisht, një shkatërrin -i të
potencialit të tyre ekonomik dhe ushtarak, do të digjen
vendet dhe pasuritë e tyre e do të ndryshojë patjetër edhe
karakteri i luftës, e cila do të shndërrohet në luftë popullore kundër shtypësve e shfrytëzuesve dhe kështu do
të fitojë revolucioni. Prandaj ato nuk duan që përleshja
të ndodhë në Evropë dhe t'i nxjerrin gështenjat nga zjarri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose për Bashkimin Sovjetik. Atyre u pëlqen që Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Kina të mos shkojnë më tej se ato vetë
ndaj Bashkimit Sovjetik, por të krijojnë një statukuo ka-121

pitaliste imperialiste pa një konflagracion të madh bërthamor. Domethënë ato duan që mbi popujt të vendoset
një shfrytëzim e shtypje e atillë që këta të mos kenë mundësi të ngrenë krye kundër hegjemonizmit të tyre, le të
bërtasin nëpër rrugë, kaq gjë s'u prish punë kapitalistëve të
mëdhenj, vetëm fuqinë ta kenë kurdoherë në duart e tyre.
Këto kontradikta ekzistojnë e, natyrisht, jo vetëm do
të shfaqen, por edhe do të zgjerohen. Në shtypin kapitalist të Evropës Perëndimore duket vazhdimisht një
shqetësim i tillë, që shprehet në mënyrën se si paraqiten
rezultatet e arritura në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhen vlerësime të ndryshme dhe jo
kurdoherë me eufori, por, përkundrazi, me një dyshim të
rezervuar, se nuk preken vetëm interesat e mëdhenj jetikë të përjetësimit të fuqisë së tyre, por vihen, gjithashtu,
në rrezik edhe marrëdhëniet tregtare të këtyre shteteve
me Kinën, në rast se kjo bëhet prë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e Japonisë, gjë që do të dëmtojë përpjekjet për zhvillimin e kapitalizmit perëndimor në Kinë.
Kështu, nga djersa dhe nga gjaku i popullit kinez nuk do
të dalin ato përfitime që ata ëndërrojnë për vete, sepse
pjesën e luanit do ta marrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia.
Shohim, gjithashtu, që Gjermania Perëndimore ka
deklaruar se nuk do t'i shesë armë Kinës. Këto janë deklarata, por realiteti mund të jetë ndryshe, kjo mund të
jetë edhe një taktikë. Franca, më ndryshe nga Gjermania,
nuk e fsheh faktin që ajo i shet edhe avionë, edhe teknologji të përparuar luftarake dhe ekonomike Kinës, e cila,
nga .ana tjetër, e ndihmon Francën të ruajë pushtetin e
saj ekonomik neokolonialist në Afrikë kundër ekspansionit amerikan dhe sovjetik. Kurse Anglia i shet Kinës
avionë «Herrier» me ngritje vertikale e nuk mungon të
thotë se këta nuk janë avionë sulmues, por mbrojtës dhe
të tjera gjëra të tilla që thuhen për të hedhur hi syve,
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por që Bashkimi Sovjetik, natyrisht nuk i ha. Të gjitha
këto tregojnë atë shqetësim që kanë fuqitë imperialiste të
Evropës Perëndimore nga një konflagracion dhe nga
shpërthimi i një lufte të provokuar nga Kina ndaj Bashkimit Sovjetik.
Bashkimi Sovjetik e mund Kinën. Sa kohë do t'i duhet për këtë, ne nuk mund ta përcaktojmë, por edhe Kinën, edhe Japoninë ai i thyen në një luftë frontale, në
një luftë moderne, në një luftë atomike, pavarësisht se
populli kinez dhe populli japonez mund të vazhdojnë luftën guerile, gjoja siç po e vazhdon krimineli Pol Pot në
Kamboxhia.
Megjithatë Bashkimi Sovjetik merr masa dhe revizionistët sovjetikë janë dinakë, po janë edhe kërcënues,
janë edhe luftënxitës, ata mund të shkojnë edhe në luftë.
U kanë bërë nga një letër të gjithëve, duke filluar që nga
italianët e deri tek anglezët, me të cilën i paralajmërojnë që të mos i shesin armë Kinës, se është një rrezik për
shpërthimin e luftës botërore. Ashtu siç propagandon Kina ditë e natë se Bashkimi Sovjetik po kërcënon botën mc
luftë dhe veçanërisht Evropën, ashtu edhe Bashkimi Sovjetik merr nga ana e vet masa dhe flet se Kina po përgatit luftën dhe u bën paralajmërim atyre që e furnizojnë
me armë. Por duhet thënë se luftën e përgatitin që të
gjitha këto klika që sundojnë qoftë në Bashkimin Sovjetik, në Kinë, në Japoni, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në demokracitë borgjeze kapitaliste të fuqishme të
Perëndimit. Vetëm popujt nuk e duan luftën dhe luftojnë
që kjo të pengohet e të shkatërrohen planet e luftënxitësve. Prandaj në analizat që duhet të bëjnë popujt dhe
njerëzit përparimtarë, këto çështje duhet t'i shikojnë në
thellësinë e tyre e jo në paraqitjen koniunkturale dhe,
në qoftë se duan të mirën e vendit të tyre, në qoftë se
duan përparimin, këto mbrohen duke luftuar klikat në
fuqi, ata që nxitin luftën, kudo që janë, brenda dhe jash123

të vendit të tyre, në përgatitjen e brendshme dhe në
aleancat e jashtme.
Aktualisht për gjithë botën shtrohet pyetja: A është
në gjendje Ten Hsiao Pini t'i arrijë të «katër modernizimet» në afatin e caktuar e në kushtet aktuale të tronditura në të cilat ndodhet Kina? (Bile Ten Hsiao Pini caktoi
vitin 1985, pra 15 vjet përpara datës që kishte caktuar
Çu En Lai!)
Gjendja aktuale e turbullt në Kinë nuk është shumë
e favorshme për realizimin e «katër modernizimeve». Atje
mbretëron kaosi, mungon disiplina, politikisht njerëzit janë në luftë me njëri-tjetrin, kështu që t'i aplikosh të
«katër modernizimet» me një shpejtësi të madhe, siç thotë Ten Hsiao Pini, me gjithë ndihmat e mëdha që i vijnë,
nuk është e lehtë, bile është shumë e zorshme.
Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk
kanë shumë bindje për realizimin e këtij programi të
Tenit, ndonëse me fjalë e quajnë të rëndësishëm. Prandaj ato do të jenë prudente për një aleancë të padëshiruar me një politikan të tillë sharlatan dhe fashist.
Duke njohur gjendjen ekonomike aktuale të Kinës,
nëpërmjet të dhënave që kemi, e duke ditur se të ç'natyre janë ndihmat që merr ajo, neve na duket se objektivat ekstravagantë që kanë caktuar Çu En Lai dhe Ten
Hsiao Pini me Hua Kuo Fenin janë të parealizueshme.
Bujqësia në Kinë është shumë prapa, fshatari nuk ka bukë e oriz. Fshatari kinez vërtet është punëtor, por, që
Kina të mund të krijojë atë bollëk që pretendon, i duhet
një kohë shumë e gjatë.
Edhe në kohën e Mao Ce Dunit bujqësia kineze ishte përtokë, populli kinez rronte me një çafkë oriz, bile
edhe atë një herë në ditë e kishte, ai hante pak lulelakër,
nuk shihte mish me sy, pale gjalp e të tjera ushqime e
sende të nevojshme. Ne i dimë këto, sepse vetë Çu En
Lai na thoshte se ju, shqiptarët, keni një nivel të lartë

jetese dhe na fliste për nivelin e vërtetë mizerabël të
Kinës. Ndërsa ne hanim 15 kilogramë sheqer në vit, kinezi nuk hante as dy, kur ne hanim 16 kilogramë vaj, kinezi hante vetëm një. Këtë nivel jetese të popullit tonë dhe
ritmet e prodhimeve bujqësore nuk na i ngriti Kina, por
i ngritëm vetë me forcat tona, na i ngriti Partia me vijën
e saj të drejtë politike, ideologjike dhe ekonomike, me
punën e saj edukuese, bindëse e sqaruese me punonjësit
e me kooperativistët.
Prandaj, në kushtet që është Kina, pretendimet e Ten
Hsiao Pinit se do të arrijë bollëkun në vitin 1985, janë
profka.
Ne kemi parë se, kur Hrushovi filloi të mburret për
bujqësinë sovjetike, të cilën Stalini e kishte lënë në një
gjendje, relativisht të mirë, pra pikërisht atëherë kur
sharlatani Hrushov u mburr se do të krijohej bollëku, në
Bashkimin Sovjetik dështoi bujqësia, dështuan aksionet
për hapjen e tokave të reja. Në Bashkimin Sovjetik nuk
e zhvillua industria e plehrave kimike, nuk kishte mekanikë bujqësore të mjaftueshme për hapësirat e gjera të
mbjella me drithëra e me bimë industriale. Kështu që një
nga arsyet e rrëzimit të Hrushovit ka qenë politika e tij
e dështuar në bujqësi. Aktualisht Bashkimi Sovjetik, megjithëse ka marrë masa e kredi të shumta për ta forcuar
sektorin e bujqësisë, prapëseprapë, prej rënies së Hrushovit më 1964 e deri tashti, pra prej 14-15 vjetësh, e
blen bukën, drithin, në sasi të mëdha nga Kanadaja, nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj.
Premtimet Ten Hsiao Pini i bën për të nxitur kapitalistët e ndryshëm që t'i japin Kinës sa më shumë kredi.
Por kapitalistët e djallëzuar nuk bien kollaj në rrjetën
e Tenit, që t'i japin Kinës kredi të panumërta. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës do t'i japin asaj kredi, Japonia
gjithashtu do t'i japë, por ato më parë do të sigurohen
për gjendjen stabël në Kinë në favor të tyre, pastaj për
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të ardhurat që duhet të nxjerrin nga investimet që do të
bëjnë. Edhe miqtë e kinezëve, miqtë e rinj, natyrisht, do
të kenë përfitimet e tyre në këtë mes. Jugosllavët janë
protomiq me amerikanët, pastaj janë miq me sovjetikët,
me të gjitha vendet e tjera kapitaliste të Perëndimit e më
në fund janë me kinezët. Jugosllavia nuk ka ndonjë interes të madh nga Kina për ndihma, sepse këto, natyrisht,
janë të pakta për të, por kjo punon në Kinë për interesat
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë në komentet që u bën agjencia jugosllave rezultateve të vizitës së Ten Hsiao Pinit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fjalimeve e qëndrimeve të tij, ajo mban një qëndrim, si me thënë, si ai akrobati mbi litar: asnjërit nuk
do t'ia prishë. Kjo agjenci, vë po ashtu në dukje se në
këtë plan politiko-ekonomiko-ushtarak humbet disi Bashkimi Sovjetik, sepse i krijohet atij një bllok i fuqishëm
në Lindje, blloku i madh japono-kino-amerikan. Domethënë Tanjugu do edhe ta zbutë Bashkimin Sovjetik ndaj
Perëndimit, edhe ta këshillojë atë që të ketë mendjen
nga Lindja. Pra, duke mbajtur këtë qëndrim politik, gjoja asnjanës, gjoja në mbrojtje të shteteve të pavarura,
me dinakëri dhe me diplomaci dhelparake, ai e sqaron
pak a shumë opinionin e vendit të tij për këto ndodhi të
çuditshme, për këto transformime regresive e përgatitje
luftërash që ngjasin në botë.
Ç'duhet të bëjmë ne në këto situata? Cili duhet të
jetë qëndrimi ynë?
Ne duhet të demaskojmë ashpër veprimtarinë e shfre-

nuar të revizionistëve kinezë, duke theksuar me forcë që
Kina e Ten Hsiao Pinit që është vazhduesja e asaj të
Mao Ce Dunit e të Çu En Lait, jo vetëm po shkon me revan drejt kthimit në fuqi imperialiste, drejt kapitalizmit,
por ajo po nxit edhe luftën botërore, kërkon të futë botën
në luftë duke menduar që prej saj të përfitojë ajo vetë.
Pra, duke e quajtur veten një shtet të madh e të fuqi126

shëm nga potenciali njerëzor dhe territOrial dhe jo nga
potenciali ekonomik e ushtarak, Kina mendon se është në
gjendje ta evitojë luftën që mund të drejtohet kundër
saj e ta nxitë atë në mes dy superfuqive të tjera dhe vendeve kapitaliste të Evropës Perëndimore dhe të përfitOjë
për vete, siç përfituan Shtetet e Bashkuara të Amerikës
në dy luftërat e mëparshme botërore. Kjo është një utopi
kapitaliste, fashiste, hitleriane e Ten Hsiao Pinit dhe këtë
ne duhet ta demaskojmë.
Duhet të demaskojmë, gjithashtu, po me aq forcë im-

perializmin amerikan, sepse ky, siç dihet, është një nga
imperializmat më të rrezikshëm në botë, nga çdo pikëpamje, nga potenciali ekonomik e ushtarak dhe nga forca e
ndikimit të mënyrës së tij të jetesës, gjë që shthur dhe
degjeneron jetën e popujve. Shtetet e Bashkuara të Arne-

't-

rikës kanë një avantazh që e kanë fituar gjatë formimit
të tyre; ato mund t'i asimilojnë lehtë vendet e tjera,
domethënë influenca e mënyrës së jetesës së tyre . dekadente është aq e fortë, sa depërton dhe përhapet shumë
shpejt në popujt e vendeve, udhëheqjet e të cilave janë
miq të imperializmit amerikan. •
Ne shohim se aktualisht në Kinë, për t'u bërë qejfin
imperialistëve amerikanë, po shkelen traditat e vjetra të
mënyrës kineze së jetesës, për të cilat kinezët kanë qenë
dhe janë aq xhelozë, por higen sikur nuk janë fare të
tillë për t'u bërë qejfin miqve të tyre amerikanë, duke
dashur t'u krijojnë përshtypjen se ata kanë të bëjnë me
një popull që modernizohet kollaj. Hyrja e qindra mijëra
amerikanëve dhe e kapitalistëve të tjerë si turistë, tregtarë, gjoja shkencëtarë, profesorë e të tjerë do ta shpejtojë këtë degjenerim të jetës në Kinë. Mënyra e jetesës
në Kinë ka qenë shumë konservatore, e mbyllur, anakronike, si me thënë, s'ka qenë kurrë socialiste, kurse
tash po kalohet në ekstremin tjetër, po bëhet e shthurur,
atje do të zhvillohet banditizmi, do të përhapen drogat,
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hipizimi, prostitucioni e çdo e keqe tjetër kapitaliste.
Duhet t'i demaskojmë e t'ua zbulojmë qëllimet e vërteta dhe taktikat që përdorin për t'i mbuluar ato, qoftë
kinezët, qoftë japonezët, qoftë amerikanët në gjithë këtë
situatë të vrullshme revolucionare në botë. Ata, natyrisht,
përdorin taktika e mënyra të shumta, me qëllim që ta
kapërcejnë këtë situatë, dhe mendojnë se mund t'ia arrijnë qëllimit, jo vetëm me forcën e tyre, por edhe me
dhelpëri e me dinakëri e jo me marrëzi, siç po bën Ten
Hsiao Pini. Ne duhet të vërtetojmë të kundërtën, duke u
treguar popujve e revolucionarëve në botë se këto qëllirne të imperialistëve nuk mund të realizohen dot për arsye se «derri nuk e ndërron qimen»-, pra këta mbeten
agresorë, mbeten shtypës, grabitqarë dhe duhet luftuar
për shkatërrimin e tyre të plotë.
Gjithashtu duhet të demaskojmë po me aq forcë Bash-

kimin Sovjetik, sepse edhe ai është luftënxitës, grabitqar,
imperialist, është dinak dhe i fuqishëm. Ai mbulohet nën
petkun e leninizmit dhe bën një politikë tamponazhi në
perëndim të tij për të krijuar një katalizator dhe për
t'i pasur duart e lira në Azi. Mund të ngjasë edhe e kundërta nesër, një kthesë e mundshme e Kinës drejt Ba.shkimit Sovjetik kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës Perëndimore. Por sidoqoftë, ne duhet të
demaskojmë edhe gënjeshtrën, edhe demagogjinë, edhe
agresivitetin e imperializmin e Bashkimit Sovjetik revizionist, sepse aktualisht, në këto koniunktura, ka njerëz
që mendojnë e thonë se Bashkimi Sovjetik është në pozita
të dobëta, është një imperializëm që po dobësohet, bile
edhe udhëheqës. të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), siç po dëgjojmë, thonë se ai është një vend
që nuk e ka ndërruar sistemin socialist, është një vend që
ruan parimet leniniste e të tjera profka të tilla. Janë të
gjitha shenjat që udhëheqja e Partisë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste) ka tradhtuar marksizëm-leninizmin.
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E vënë në shërbim të borgjezisë italiane ose drejtpërdrejt
në shërbim të sovjetikëve ajo përpiqet ta mbrojë Bashkimin Sovjetik, këtë shtet të egër imperialist, po aq të egër
sa edhe imperializmi amerikan.
Tash këta njerëz pa parime, që për një kohë janë
quajtur komunistë, ndryshojnë qëndrimin sipas rrethanave e koniunkturave dhe gjoja bëjnë një politikë të madhe. duke menduar se boshti Kinë-Shtetet e Bashkuara të
Amerikës-Japoni, plus vendet e tjera kapitaliste, ku këto
parti revizioniste vegjetojnë, po bëhet një fuqi e madhe,
prandaj kësaj fuqie të madhe, mendojnë ata, duhet t'i rezistojmë duke u bashkuar me një fuqi tjetër imperialiste.
Atë që thoshte Kina për imperializmin amerikan, pikëpamje të cilën ne e kemi luftuar, tash këta njerëz antimarksistë e thonë për socialimperializmin sovjetik. Domethënë teza e kinezëve «të bashkohemi me një imperializëm për të luftuar një imperializëm tjetër›,- gjen vend
në drejtim të kundërt. Për kinezët Bashkimi Sovjetik është
imperializmi më i egër e më i fuqishëm, kurse tash për
Dinuçin me shokë bëhen Shtetet e Bashkuara të Amerikës imperializmi më i egër e më i fuqishëm.
Prandaj këta njerëz që humbasin toruan, shpresën
dhe besimin te revolucioni, te proletariati e te lufta e
drejtë çlirimtare, janë komunistë me ngjyrë portokalli;
siç thoshte Aragoni në një vjershë që ia kushtoi Kongresit
të 22-të të Partisë Komuniste të Francës, ose siç na
thoshte neve Sihanuku, princi kamboxhian, «Unë kam
teserën komuniste jo të kuqe, por bojë trëndafili. Atë ma
ka dhënë Çu En Lai».
Pra, shtypi ynë duhet të mbrojë fuqimisht revolucionin, çlirimin e popujve, unitetin internacionalist të popujve, duke u bërë thirrje atyre që me përpjekje e me
sakrifica të pengojnë luftën botërore që po përgatitet,
me demonstrata, me greva të demaskojnë dhe t'u prishin
planet, të mos i lënë të flenë të qetë kapitalistët, t'ua bëj9-5
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në të pamundur qëndrimin në pushtet atyre që i shtypin,
me fjalë të tjera që popujt të ngrihen në revoltë të përhershme. Kjo i tmerron kapitalistët, revizionistët e imperialistët. Këtë rrugë duhet t'u tregojmë ne popujve, të cilën t'ua shpjegojmë politikisht në bazë të teorisë marksiste-leniniste, t'ua shpjegojmë me fakte konkrete e jo me
ëndrra e me iluzione. Faktet që vërtetojnë tezën e drejtë
marksiste-leniniste, janë të shumta dhe të pakundërshtueshme; këto fakte i bindin popujt dhe jo llomotitjet pa
bukë, prandaj t'u nxjerrim bojën e t'i demaskojmë llomotitjet e krerëve të socialdemokracisë dhe të revizionizmit
modern, t'u themi njerëzve të ndershëm të popullit: ndiqni rrugën e revolucionit, se është e vetmja rrugë e shpëtimit, kuptojini mirë situatat që po krijohen, përse po krijohen, ç'qëllime kanë dhe kush i shtrëngon këto shtete të
krijojnë situata të tilla. Këtej të dalë ajo forcë e madhe
e popujve të botës që kërkon qartësi, unitet, guxim dhe
sakrifica, se pa sakrifica e pa guxim asgjë nuk mund të
arrihet.
Popujt nuk mund dhe nuk duhet t'i lejojnë të tjerët,
shtypësit, të luajnë me fatin e tyre, nuk duhet të lejojnë
që kokat e njerëzve të mbushen me lakrat e kalbura të
tyre dhe barku t'u mbetet bosh, në të njëjtën kohë kur
krerët e tyre bëhen miliarderë me gjakun dhe me djersën
e popujve. Pra t'u demaskojmë planet imperialistëve, t'u
çjerrim maskën edhe shërbëtorëve të tyre dhe t'u tregojmë popujve rrugën e vërtetë. Kjo duhet të jetë politika
jonë.
Rekomandova që të shkruhet një artikull për vizitën
e Ten Hsiao Pinit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
ku të inkludohen këto ide, në përgjithësi, por edhe të
tjera, që artikulli të mos dalë si një shkrim vetëm me
fjalë dhe me fraza propagandistike, që tingëllojnë disi
bosh. Natyrisht, artikulli do të konturohet edhe me ide
të tjera.
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E ENJTE
8 SHKURT 1979

AXHUBEJTE E TEN HSIAO PINIT
«Vizita e Ten Hsiao Pinit në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, vizitë historike dhe e rëndësishme», ky është
titulli që i ka vënë agjencia HSINHUA një artikulli kryesor të saj.
Në kohën kur vajti Hrushovi në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës kishte me vete kryeredaktorin e gazetës
«Pravda», të quajturin Axhubej, i cili ishte edhe dhëndri i tij. Axhubej, natyrisht, pasi u kthye prej andej me
vjehrrin e tij, bëri një libër ku shkruante për triumfin e
Hrushovit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu
ndodhi dhe me Ten Hsiao Pinin. Kur ky akoma ishte duke fluturuar në drejtim të Kinës, dolën Axhubejtë e shtypit kinez.
Këtu po shënoj «xhevahiret» e artikullit të HSINHUA-së, të cilave nuk po u bëj asnjë koment, sepse s'kanë
nevojë, por do t'i shkruaj ashtu siç janë.
«...Gjatë vizitës tetëditore, zëvendëskryetari i palodhur i këshillit të shtetit e harxhoi praktikisht çdo minutë për bisedimet me presidentin Karter dhe me udhëheqës të tjerë të qeverisë, u takua me qindra senatorë, kongresmenë, guvernatorë, kryetarë bashkie, qarqe ekonomike, industriale, tregtare, kulturore dhe arsimore, foli
para mijëra njerëzve në raste të ndryshme dhe iu përgjigj pyetjeve që i bënë grupe gazetarësh».
«...Zëvendëskryetari i këshillit të shtetit sigurisht
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ka lënë një përshtypje të thellë në Shtetet e Bashkuara,
theksoi përfaqësuesi Lester Uolf i Nju-Jorkut. Ai nuk
është vetëm i sinqertë dhe i ndershëm, tha ai, por edhe
pajtues».
«...Ai është i fuqishëm, energjik në zgjedhjen e fjalëve, largpamës dhe i shkathët, theksoi Xhejms Taunsend i Universitetit të Uashingtonit•.
«...Ai flet me zjarr dhe me humor dhe ju duhet ta
keni kuptuar këtë, theksoi një komentator lajmesh në
Uashington-.
«...Me të vërtetë publiku amerikan reagoi shpejt dhe
me zell. Një diskutim i gjerë shpërtheu dhe akoma po
vazhdon. Përshtypja që ka krijuar ky komentator është
se sa më shumë që të diskutojnë ata, aq më shumë gjëra
të përbashkëta gjenden midis dy vendeve, të cilat u veçuan artificialisht 30 vjetët e fundit».
«...Zëvendëskryetari i këshillit të shtetit ishte i sinqertë dhe i matur në shumë deklarata të tij kur dënoi
si hegjemonizmin global ashtu edhe atë rajonai•.
«Përfaqësuesi kryesor i një firme amerikane theksoi se «...populli amerikan dëshiron që të dëgjojë atë që
tha zëvendëskryetari i këshillit të shtetit rreth Bashkimit
Sovjetik dhe agresionit të Vietnamit, megjithëse për arsye të qarta ai nuk do ta thotë vetë këtë»».
«...Mjetet e propagandës i kanë cilësuar deklaratat
e vendosura të zëvendëskryetarit të këshillit të shtetit si
lajme kryesore pa fshehur kënaqësinë e tyre».
«...Kur senatori Henri Xhekson deklaroi në një banket në Sietël, se Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë të
njëjtin shqetësim rreth kërcënimit ushtarak gjithnjë në
rritje ndaj pavarësisë kombëtare të vendeve të tjera dhe
rreth përpjekjeve sovjetike për t'u shtrirë në Afrikë, në
Lindjen e Mesme dhe në Azi, pati ovacione të stuhishme,
thotë HSINHUA-ja, të cilat arritën kulmin gjatë vizitës së
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zëvendëskryetarit të këshillit të shtetit, në prag të largimit të tij për në atdhe».
«...Lidhjet e ngushta me Kinën janë dëshira unanime
e popullit amerikan, vazhdon agjencia HSINHUA, sikurse
u manifestua kudo që shkoi zëvendëskryetari i Këshillit
të Shtetit të Kinës. Çdo njeri është në favor të normalizimit. Disa njerëz kanë shfaqur shqetësimin për problemin
e Tajvanit, por pasi dëgjuan se çfarë tha zëvendëskryetari
i këshillit të shtetit rreth politikës parimore dhe të arsyeshme të qeverisë kineze për këtë problem, ata u bindën edhe më shumë se qeveria kineze di si ta zgjidhë problemin e brendshëm të Kinës dhe të arrijë ribashkimin
e atdheut në një rrugë që do të sigurojë më së miri interesat e bashkatdhetarëve të saj në Tavjan».
«...Për masat e gjera të amerikanëve të thjeshtë,
thotë agjencia HSINHUA, vizita e zëvendëskryetarit të
Këshillit të Shtetit të Kinës ishte një ngjarje e rëndësishme. Çdo njeri dëshironte të takohej me zëvendëskryetarin
e këshillit të shtetit, ta përshëndeste atë, të dilte në fotografi, të shtrëngonte duart, të thërriste, bile dhe ta shikonte atë. Zëvendëskryetari gjenial i këshillit të shtetit
u prit si një përfaqësues i madh i popullit kinez».
HSINHUA-ja thotë se «Holl Gulier i «Atianta Konstitjushën» në deklaratën e tij shkoi deri atje sa tha se
«stili dhe paraqitja e vizitës historike të Tenit mund të
jetë më e rëndësishmja se çdo çështje e rëndësishme»•.
«...Gazetarët amerikanë u vunë në garë me njëri-tjetrin për të pasqyruar vizitën e zëvendëskryetarit të
këshillit të shtetit Ten», thotë HSINHUA-ja.
Dhe më poshtë po kjo agjenci vazhdon: «...Qeveria
amerikane i vuri në dispozicion delegacionit kinez një
aeroplan presidencial dhe një Boing-707, përveç dy aeroplanëve për personelin e shtypit kinez që pasqyron vizitën e Tenit. Në prag të largimit të tyre gazetarët kinezë
ishin miq në pritjen e përzemërt dhe të ngrohtë të dhënë
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riga gazetarët amerikanë. Të dyja palët shprehën keqardhjen që do të ndaheshin të nesërmen».
Më poshtë HSINHUA-ja thotë: «Dashuria midis popuIlit kinez dhe amerikan është shumë e thellë. Ndarja
artificiale e 30 vjetëve të kaluar ishte kaq e dëmshme, saqë,
kur kushtet u normalizuan, ndjenjat miqësore shpërthyen si vullkan. Dallimet e sistemit shoqëror dhe të besimit politik nuk do ta frenojnë këtë miqësi në rritje.
Shantazhi i hegjemonizmit nga jashtë do të rezultojë vetëm në lidhjen më të ngushtë të të dy popujve». Dhe
si përfundim në materialin e agjencisë HSINHUA thuhet:
«Lidhjet miqësore përmes Paqësorit, midis dy popujve
dhe dy vendeve të mëdha, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, do të ndryshojnë formën e marrëdhënieve ndërkombëtare të pasluftës dhe do të forcojnë shumë interesat
e paqes dhe të sigurimit botëror. Vizita përfundoi, por
procesi i ri sapo ka filluar».
E përsëris: Më duket se nuk ka nevojë për asnjë koment.
,

E PREMTE
9 SHKURT 1979

NDIHMA JONE DUHET TE JETE ME E ZGJUAR
E ME E MATUR
Diskutova me shokët për nevojën e përgatitjes së
anëtarëve të delegacioneve që dërgojmë të ftuar nga partitë marksiste-leniniste, pse në materialin që na është
paraqitur për të na informuar mbi programin e Partisë
Komuniste të Kanadasë (marksiste-leniniste), më ra në
sy shprehja sipas së cilës «shokët e kësaj partie nuk janë
të qartë në disa çështje». U tërhoqa vëmendjen shokëve
që të mos shpejtohen në të tilla gjykime.
Në vendet e zhvilluara kapitaliste si Kanadaja, me
një proletariat të zhvilluar, me fshatarësinë të vogël në
numër si klasë, ka probleme të ndërlikuara. Kanadaja,
për shembull, ka problem çështjen nacionale. Atje, p'ërveç anglezëve, ka edhe një numër të madh banorësh me
origjinë franceze. Si rrjedhim sadopak atje influencon
edhe politika franceze. Ja, për shembull, kur Dë Goli vajti
për një vizitë në Kanada, përpara popullit të qytetit Kebek thirri: Le Quebec françaisil Kjo vërteton atë që thashë.
Nga ana tjetër, edhe kryeministri kanadez, Trudo,
është me origjinë franceze, por kjo nuk do të thotë se ai
nuk është proamerikan. Në këtë vend me popullsi të përzier ka edhe antimarksizëm, por ka edhe proamerikani1 Frëngjisht — Kebeku francez.
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zëm, prandaj shokët që venë jashtë, në përgjithësi, duhet
t'i kenë parasysh disa çështje të kësaj natyre. Për t'i
pasur parasysh këto ata më parë duhet t'i njohin.
Për ne shtrohet detyra që t'i kuptojmë mirë situatat
në vendet e tjera, se këto nuk zhvillohen kudo njëlloj.
Në programin e Partisë Komuniste të Kanadasë
marksiste-leniniste lexova një paragraf, ku thuhet:
do të luftojmë për revolucionin proletar». Neve na vjen
mirë, po të jenë shokët kanadezë të vendosur për këtë
objektiv të madh. Sigurisht, duhet luftuar prej tyre për
revolucionin proletar, por në qoftë se këto kushte atje
nuk janë krijuar akoma, u duhet thënë se këtu nuk e
keni drejt ose e keni drejt, domethënë për këtë çështje
mund të diskutohej, pastaj janë ata që vendosin. Ata
mund të thonë se ky është programi maksimal i tyre, por
ta vësh këtë që tani në rendin e ditës, të thuhet që në
Kanada të rrëzohet kapitalizmi qysh sot, nuk është aq e
lehtë, as e mundshme, duhet kaluar më parë nëpër disa
etapa, të cilat i ka përcaktuar qartë Lenini mbështetur në
ligjin e zhvillimit të shoqërisë. Ky ligj, për të arritur deri
te konkluzioni i Leninit, në shpërthimin e revolucionit
proletar, kërkon përdorimin e taktikave të ndryshme, në
përshtatje me kushtet konkrete të vendit.
Problemin unë e shtroj kështu: çështjen e zhvillimit,
të evolucionit të një populli, njerëzit tanë nuk duhet ta
marrin si diçka shabllon. Gjendja nuk është dhe nuk
mund të paraqitet njëlloj si në një vend, edhe në një
tjetër. Prandaj, për të kuptuar qartë punën që bëhet në
këtë ose në atë vend, kërkohet njohja e gjendjes, si evoluon kjo. atje.
Ne, marksistë-leninistët, nuk jemi kundër evolucionit, i kuptuar jo si teori, por si zhvillim, si transformim.
Ky është ligj i zhvillimit, të cilin nuk është në gjendje
ta ndalojë askush. Janë situatat objektive që krijohen në
çdo vend, si rezultat i gjendjes së brendshme dhe të
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jashtme ekonomike dhe politike,• ato që kërkojnë dhe
imponojnë ndryshime. Këto ndryshime arrihen nëpërmjet
një evolucioni progresiv, që nga një • etapë në tjetrën.
kalojnë nëpërmjet një lufte, e cila mund të mos jetëe armatosur, por, si të thuash, mund të ketë edhe formën e një barazhi kundër imperializmit. Dhe kjo është
një gjë pozitive. Një lëvizje e tillë, pavarësisht se mund
të jetë në favor të një shtrese të caktuar borgjeze të
vendit, prapë është pozitive. Pozitivja këtu qëndron në
faktin se ajo ngrihet si një mur kundër imperializmit. Ky
fenomen përbën një evolucion, që mund të sjellë dhe në
fakt sjell një inkurajim për të goditur edhe borgjezinë,
kapitalin, për të çarë disa «mure» të tjera, sidomos atë ,
mbitëclnjashkurdi«pltje».Këoasaritje»- në fillim mund të jenë të vogla, prandaj është
detyrë që të punohet që ato të zmadhohen, derisa «muri»
të çahet fare, të shembet dhe të arrihet kështu në revolucionin proletar.
Derisa të arrihet në shpërthimin e revolucionit proletar në një vend të industrializuar kapitalist, ku partia
komUniste, domethënë faktori subjektiv, siç është rasti
Partisë Komuniste të Kanadasë (marksiste-leniniste), që
akoma është shumë e dobët dhe s'dihet nëse është apa
s'është e qartë për misionin e saj, më parë duhet punuar
që të piqen plotësisht kushtet për këtë objektiv. Po kush
do ta vlerësojë nëse në këtë ose në atë vend janë krijuar ose jo kushtet për revolucionin proletar? Vetëm
marksistë-leninistët e atij vendi janë në gjendje më mirë
se kushdo tjetër të vlerësojnë forcën e proletariatit, pikëpamjet e tij dhe deri ku është ai në gjendje të ecë apo
të mbështetë, në një fazë të caktuar të zhvillimit të
vendit, një ndryshim progresiv, të dijë cilat janë forcat
e tjera që e favorizojnë këtë ndryshim, qoftë ky radikal
apo joradikal, por sidoqoftë, përparimtar, siç mund të
jetë, fjala vjen, rrëzimi i kësaj apo.i.asaj qeverie reaksio-137

nare dhe .mbështetja e një qeverie tjetër më elementë
më përparimtarë, më liridashës, më antiamerikanë etj.
Dhe kështu të ecë vazhdimisht përpara drejt objektivave
të tjerë më të avancuar deri në revolucionin proletar:
Tani, vetëm duke lexuar programin e Partisë Komuniste të Kanadasë (marksiste-leniniste), të thuash se «nuk
bien mirë në vesh disa gjëra-, më duket se ky është një
gjykim i shpejtuar dhe do të thotë se ata që shprehen
kështu nuk kanë lexuar asnjë libër për Kanadanë, nuk i
njohin kushtet e këtij vendi. Prandaj shokët e caktuar
të venë atje, para se të nisen, t'i futen mirë punës, të
studiojnë materiale e libra të ndryshëm për këtë vend,
të njohin diçka për jetën, zakonet, popullin, historinë e
gjeografinë, zhvillimin ekonomik, gjendjen politike aktuale, partitë që ekzistojnë atje etj., etj. Vetëm kështu
ata mund të jenë në gjendje të gjykojnë diçka drejt për
situatën në këtë vend, për rrugën dhe vijën e partisë së
tij komuniste, si e vlerëson kjo këtë ose atë problem etj.
Është pastaj e gabuar të konkludosh se qëndrimet
e një partie marksiste-leniniste janë apo jo të drejta,
duke i ballafaquar me vijën e Partisë sonë. Që të arrinim
ne te kjo vijë, na është dashur kohë dhe një luftë e ashpër kundër okupatorëve dhe të gjithë armiqve. Prandaj
shokët e caktuar për në Kanada të mos venë me mendje
të fjetur e me festen mënjanë, pa ditur fare ç'është ky
vend. Është gabim të mendohet se nuk është nevoja të
hapen libra, duke menduar me mendjelehtësi se ne kemi
përse të flasim atje, se mund të flasim për revolucionin,
për imperializmin, për këto dhe për ato probleme. Në rast
se shokët tanë do të dinë diçka për gjendjen e Kanadasë,
do t'i kuptojnë dhe do t'i vlerësojnë më drejt pikëpamjet
apo veprimtarinë e partisë së saj marksiste-leniniste dhe
nëse ajo i ka të qarta çështjet, nëse anëtarët e saj e
kuptojnë mirë vënien në zbatim të parimeve të marksizëm-leninizmit në mënyrë krijuese e në përshtatje me
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kushtet konkrete të vendit. Ata mund të kenë, për shembull, pikëpamjet e tyre për aleancat, por ne duhet të
kemi parasysh që këto, sidomos në vendet kapitaliste, nuk
janë të prera me thikë, nuk mund të jenë kudo të një
forme. Në këto vende aleancat janë fluktuale, që mund të
durojnë 10 vjet, por ka që mund të durojnë më pak,
mund të durojnë edhe 5 muaj, mund të ketë bile aleanca
vetëm për një fushatë, ose gjatë një mitingu.
Marksistë-leninistët në vendet kapitaliste duhet të
punojnë për të lidhur aleanca, por këto t'i bëjnë kurdcherë me forcat progresiste që janë të prira për të luftuar
kundër reaksionit dhe imperializmit. Në një vend kapitalist si Kanadaja, fjala vjen, shokët tanë nuk mund të
bëjnë aleancë me Trudonë dhe me qeverinë reaksionare
që kryeson ai, kurse me shtresa të pakënaqura të borgjezisë mund të bëjnë. Ata mund e duhet të lidhen, fjala
vjen, me borgjezinë e vogël, të mos lënë që këtë ta shfrytëzojë fashizmi në favor të vet. Atje, ku po ngrihen përditë çmimet, ku sundojnë papunësia e mjerimi, konkurrenca kapitaliste etj., etj., borgjezia e vogël s'ka si të
jetë e kënaqur. Prandaj komunistët duhet të luftojnë që
t'i shfrytëzojnë situatat e krijuara. Njerëzit tanë duhet të
kenë horizont në këto çështje, që të jenë në gjendje të
vlerësojnë drejt nëse një pikëpamje apo një veprim i partisë komuniste marksiste-leniniste të vendit ku shkojnë
është i drejtë apo i gabuar. •
Te miqtë që e duan Partinë tonë duhet të kuptojmë
drejt dy anë psikologjike. Partinë tonë ata e shohin si
një shembull që duhet ndjekur, por këtë e shohin vetëm
në fazën aktuale të saj. Mirëpo për të arritur deri në
këtë fazë Partisë sonë i është dashur të kalojë në shumë
faza të tjera. Duhet pasur, gjithashtu, parasysh se etapat
e vështirësitë, nëpër të cilat ka kaluar Partia jonë, nuk
kanë qenë të njëjta me ato që po kalojnë sot partitë e
tjera komuniste marksiste-leniniste. Në vendet kapita139

liste të industrializuara, me një borgjezi të fuqishme e me
kushte që nuk janë si ato që kaluam ne, këto etapa sot
janë shumë më të ndërlikuara, prandaj vështirësitë që
kalojnë ato janë shumë më të mëdha. Ne kemi pasur një
borgjezi tregtare pa një forcë të madhe ekonomike, kemi
pasur edhe një numër latifondistësh të pazhvilluar. Një
kusht tjetër me rëndësi për Partinë tonë ka qenë dalja në
plan të parë e çështjes nacionale, çlirimi i Shqipërisë nga
sundimi i një shteti fashist që na kishte okupuar. Kjo do
të thotë se kushtet tona në këtë zhvillim, në krahasim
me ato nëpër të cilat luftojnë sot shokët tanë, kanë qenë
shumë më të favorshme.
Prandaj, nga partitë e tjera marksiste-leniniste nuk
duhet shtruar a priori çështja: «Të veprojmë ashtu si ka
vepruar Partia e Punës e Shqipërisë, sepse kështu jemi
në rrugë të drejtë, pse, po të bëjmë ndryshe, do të quhemi
revizionistë». Jo. Atyre që mendojnë kështu u duhet bërë
e qartë se kush është revizionist dhe kush është marksist-leninist. Ai që është marksist-leninist i gjykon dhe i analizon situatat kombëtare dhe ndërkombëtare në mënyrë
marksiste-leniniste dhe e zbaton doktrinën tonë në përputhje me kushtet konkrete të vendit të vet. Ka shokë e
Parti që thonë «të bëjmë si Shqipëria, Shqipëria është
shembull, Shqipëria është flamur» etj. Ju faleminderit,
t'u themi ne, ashtu është vendi ynë, flamur, por duhet
t'u vëmë në dukje se Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
popullit shqiptar, në kushtet e tyre, u janë dashur të
kalonin në shumë faza dhe shumë kohë që të arrinin deri
këtu ku janë sot. Djathtistët bërtasin nga ana e tyre me
fjalë se janë për revolucionin proletar, janë me Shqipërinë etj., etj., kurse në praktikë veprojnë në të kundërtën.
Po të mos gjykohet e të mos veprohet drejt, në rrugën marksiste-leniniste, për përgatitjen e etapave dhe të
situatave për krijimin e kushteve të favorshme për kryerjen e revolucionit proletar, i bëhet dëm i madh çështjes
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kryesore, shpërthimit dhe fitores së këtij revolucioni.
Prandaj, ndihma që ne do t'u japim shokëve marksistë-leninistë duhet të jetë e zgjuar, e matur, e pjekur,
e argumentuar. Kur them kështu, të kuptohet mirë që
njerëzit tanë duhet t'ua shpjegojnë atyre të gjitha kushtet
dhe etapat që kemi kaluar, t'u thonë se aktualisht Partia
dhe vendi ynë vërtet janë në këto situata, por, për të
arritur deri këtu, na është dashur të bëjmë një rrugë të
gjatë, të kalojmë shumë pengesa e vështirësi, prandaj
eksperienca jonë nuk duhet marrë shabllon, por duhet
studivar në zhvillim.
Është e nevojshme që shokët tanë kanadezë të sqarohen mirë e me kujdes për këto probleme. T'u thuhet që
parimisht çështja e revolucionit është vërtet aktuale, është në rendin e ditës, po, për të arritur deri atje, duhen
përgatitur situatat, duhet të sigurohen këto apo ato kushte, sepse tash për tash, nga sa gjykojmë ne, gjendja në
Kanada nuk është e tillë. Duhet të sqarohen pastaj edhe
mënyrat e format që mund të përdoren për të ecur më
shpejt etj. Dhe, që të jesh në gjendje t'i sqarosh e t'i
bindësh ata, duhet patjetër të njohësh zhvillimin e situatave në vend. Në këtë drejtim shokët që dërgojmë jashtë,
duhet të përgatiten seriozisht.
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PËRSËRI PER FOSKO DINUÇIN, SEKRETARIN
E PERGJITHSHEM TE PARTISË KOMUNISTE
TE ITALISE (MARKSISTE-LENINISTE)
Është e qartë se kjo parti, ose më mirë të themi udhëheqja e kësaj partie, me Fosko Dinuçin në krye, ka devijuar nga marksizëm-leninizmi. Se kush ka influencuar
në këtë devijim, policia italiane apo agjentura sovjetike,
kjo nuk ka rëndësi.
Ambasadori ynë në Romë, sipas kërkesës së Fosko
Dinuçit, e priti këtë në datën 9 shkurt. Dinuçi e filloi bisedën, si me thënë, në mënyrë dinake, nuk bëri bisedë të
hapët shoqërore. Gjoja erdhi në ambasadë për të vënë
në dijeni ambasadorin tonë e nëpërmjet tij Partinë e Punës të Shqipërisë, se kishte pasur dy takime, njërin me
përfaqësues të Partisë Komuniste Revolucionare të Kilit
dhe tjetrin me ata të Partisë Komuniste të Greqisë
(marksiste-leniniste). Dinuçi ka thënë se përfaqësuesi i
partisë kiliane u paska thënë se në mes dy partive të tyre
ka shumë gjëra të ngjashme, veçse ata nuk janë shumë
dakord me pikëpamjen që Mao Ce Duni nuk është marksist-leninist. Kurse grekët, — tha Dinuçi, — kanë thënë
se nuk janë dakord me ta për arsye se e konsiderojnë
Maon marksist-leninist.
Por ne e dimë se grekët kanë edhe kundërshtime të
tjera me Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), të cilën e akuzojnë se ka shkarë në revizionizëm
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modern, sepse nuk demaskon Bashkimin Sovjetik si një
vend socialimperialist.
Kuptohet, pra, se çështja për të cilën donte të bisedonte Dinuçi, nuk ishte kjo. Ne e dimë me kohë aë
partia kiliane e konsideron Maon «marksist-leninist të
madh» dhe se Partia Komuniste e ashtuquajtur marksiste-leniniste e Greqisë po ashtu e konsideron Mao Ce Dunin marksist-leninist. Çështja qëndron gjetkë. Para këtii
takimi, ambasadori ynë pati një bisedë me Fosko Dinuçin
në Firence, ku ky vetë i shtjelloi vijën e tij, duke i thënë
se Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) e konsideron aktualisht Bashkimin Sovjetik më pak të rrezikshëm se imperializmin amerikan. Me fjalë të tjera, tash,
sipas italianëve, duhet të mbështetemi te Bashkimi Sovjetik, sepse me marrëveshjen kino-amerikano-japoneze
rreziku kryesor u bë imperializmi amerikan.
Pra, Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) zë
të njëjtat pozita, por me drejtim të kundërt, nga ato të
Kinës, që duhet mbështetur në një imperializëm për të
luftuar një imperializëm tjetër. Kina u lidh me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, që i konsideronte të dobësuara,
pra më pak të rrezikshme, tash Partia Komuniste e Italisë (marksiste-}eniniste) mbështetet te Bashkimi Sovjetik.
të cilin e quan më pak të rrezikshëm. Ajo e bën këtë sepse është kthyer në një agjenturë të sovjetikëve, ose duke
qenë një agjenturë e policisë italiane e përdor këtë si një
maskë gjoja ideologjike, gjoja si një mendim të vetin të
pjekur, rezultat të studimit të rrethanave aktuale politike
koniunkturale në botë.
Pra Dinuçi e di se ne për çështjen e Maos as çajmë
kokën. Ne e kemi deklaruar se Mao Ce Duni nuk është
marksist-leninist, dhe të jesh apo të mos jesh marksist për
ne nuk është Mao Ce Duni guri i provës. Të jesh marksist-leninist do të thotë të jesh besnik i Marksit, i Engelsit, i Leninit dhe i Stalinit, i teorisë së tyre korrekte. Ata
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.që e quajnë Mao Ce. Dunin marksist-leninist nuk janë
marksistë-leninistë të vërtetë.
Ambasadori ynë f tha Dinuçit se tash ju po botoni gazetën •Ottobre- dhe i kujtoi edhe takimin që kishte pasur
me të në Firence ku ai i kishte theksuar se Bashkimi
•Sovjetik nuk duhet quajtur socialimperialist, për arsye
se është dobësuar. Dinuçi i ndodhur ngushtë, filloi të
shpjegohej në mënyrë konfuze, megjithëse kishte ardhur
pikërisht për këtë çështje. Por gënjeshtra i ka këmbët e
shkurtra, thotë populli ynë, kështu që edhe Dinuçit i doli
gënjeshtra në shesh. Atëherë ai tha se «njerëzit tanë që
punojnë në redaksinë e gazetës «Ottobre-, e cila është gazetë jona, e partisë, kanë bërë gabime dhe nuk kanë
shprehur si duhet pikëpamjet e partisë. Ne e krijuam
këtë gazetë me qëllim, — ka thënë Dinuçi, — që të
bashkonim elementët e majtë progresistë të Italisë dhe
të thellonim kontradiktat në gjirin e partisë revizioniste
italiane».
Ambasadori ynë nuk mungoi t'i thoshte atij se orientimet themelore, për të eilat pretendon Dinuçt, kjo gazetë,
që quhet komuniste, as i ka theksuar fare. Prandaj ne
nuk e kuptojmë ç'do të thotë dalja e kësaj gazete komuniste dhe e pyeti atë: ç'shpjegim jepni ju? Ai, natyrisht,
u gjend shumë ngushtë dhe tha se kjo gazetë ka për
qëllim të futet në një pjesë të bazës së Partisë Komu'niste (revizioniste) të Italisë dhe ta shpartallojë këtë. QëIlime të mëdha na paskan Dinuçi me shokë! Sa për
orientimet Dinuçf u përgjigj se ato janë në 'kundërshtim
me udhëheqjen e Partisë dhe tre shokët e Komitetit
Qendror, nga të cilët njëri quhet Obine dhe tjetri Gejmonat, kanë gabuar rëndë dhe gjoja do të merren masa
kundër tyre. Por qëllimi kryesor i gazetës është që të
‘bashkojmë forcat — është shprehur ai.
Ambasadori ynë e ka pyetur: Ne patëm bashkë një
takim në Firence, ku ju personalisht më shpjeguat ra144

portin e forcave, duke arritur në konkluzionin se Bashkimi Sovjetik është dobësuar dhe për pasojë rreziku kryesor sot në botë mbetet aleanca Japoni-Shtetet e Bashkuara-Kinë dhe «Evropa e Bashkuar», prandaj, si konsekuencë, duhet të mos atakohet Bashkimi Sovjetik. Dinuçi përnjëherë, i gjendur ngushtë, ka reaguar, duke
theksuar se duhen mbajtur parasysh kushtet e Italisë, ku
shumica dërrmuese e opinionit progresist nuk është e bindur që Bashkimi Sovjetik është vend socialimperialist dhe
nuk mund t'i thuhet këtij opinioni se ai është i tillë ose
të ndahemi prej tij.
Kjo është e qartë. Domethënë Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste), ose më mirë me thënë udhëheqja e kësaj partie, ka rënë në pozitat e revizionizmit
modern dhe mbështetet te socialimperializmi sovjetik,
sepse gjoja shumica në Itali e dashkan Bashkimin Sovjetik! Po ata që s'e ,duan Bashkimin Sovjetik siç janë demokristianët që përbëjnë shumicën në Itali, çfarë po
bëjnë? Nuk ka në bazën e demokristianëve dhe të partive të tjera elementë të mjeruar të popullit, njerëz të
gënjyer të klasës punëtore? Ka. Po atëherë? A nuk duhet të luftojmë kundër tij, a nuk duhet ta shpartallojmë
atë, duke u treguar popullit e gjithë masave punonjëse
se edhe imperializmi amerikan, edhe socialimperializmi
sovjetik, edhe socialimperializmi kinez janë armiqtë e botës, të popujve, të proletariatit botëror?
Zoti Dinuçi nuk mundi t'i përgjigjej dot pyetjes.
Ambasadori ynë i tha se ne nuk jemi dakord me një
afirmim të tillë. Çështja shikohet shumë gabim dhe ky
qëndrim nuk është i drejtë. Masat nuk mund të sqarohen
duke mbajtur qëndrime të tilla ndaj fuqive imperialiste,
ose duke u mbështetur te një imperializëm për të luftuar
kundër një imperializmi tjetër. Lufta e partive marksiste-leniniste për demaskimin e revizionizmit sovjetik duhet
të bëhet e efektshme, i tha shoku ynë.
10 - 5
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Atëherë Dinuçi filloi të mbajë po atë qëndrim • që
mbante . polaku Mijal, agjenti i kinezëve, dhe tha që, në
rast se do të ndodhë konflikt botëror, opinioni duhet të
marrë anën më pak të rrezikshme, ashtu si gjatë Luftës
së Dytë Botërore, kur partitë komuniste marksiste-leniniste morën anën e aleancës antifashiste kundër rrezikut
më të madh që ishte aleanca tripalëshe fashiste, boshti
Romë-Berlin-Tokio.
Dinuçi nuk është hiç në të. Ai dhe shokët e tij kanë
gjetur këtë «arsye», gjoja për të justifikuar pozitat e tyre
antimarksiste dhe rrëshqitjen në revizionizëm. Lufta akoma nuk është deklaruar dhe luftën e shkaktojnë imperialistët, prandaj ne duhet të përpiqemi t'i shkatërrojmë
planet e imperialistëve, t'i luftojmë njëlloj imperialistët
e të gjithë luftënxitësit dhe jo të mbajmë anën e njërit
për të luftuar tjetrin. S'mund të bëhet, në asnjë mënyrë,
krahasim midis situatës aktuale, që kërkon të na paraqesë
Dinuçi, me atë të aleancës antifashiste në kohën e Luftës
së Dytë Botërore kundër hitlerianëve. Kur të vijë ajo
kohë, domethënë koha e luftës, atëherë ne do të vendosim
se si do të luftojmë: do të bëhemi mish për top për
imperialistët, apo do të luftojmë që ta kthejmë luftën imperialiste në një luftë civile? Natyrisht, ne do të mbrojmë
atdheun tonë socialist ndaj cilitdo agresor.
Prandaj këtë çështje Dinuçi me shokët nuk e shikojnë aspak si marksistë dhe nuk e kanë kuptuar se Lufta e
Dytë Botërore u kthye në një luftë të drejtë vetëm kur
u sulmua Bashkimi Sovjetik nga Gjermania hitleriane
dhe pikërisht në atë kohë u krijua aleanca antifashiste, që
më parë nuk ekzistonte. Më parë nuk duhej luftuar as
duke mbajtur anën e Gjermanisë, as duke mbajtur anën
e Anglisë dhe të Francës. Komunistët u bashkuan në
luftë vetëm kur në të hyri Bashkimi Sovjetik dhe u bënë
pjesëtarë të aleancës antifashiste; këtë çështje, natyrisht,
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Dinuçi dhe shokët e tij e kuptojnë në mënyrë borgjeze
kapitaliste.
Dhe për të justifikuar orientimin e gazetës «Ottobre»,
që gjoja është krijuar për t'u futur në radhët e partisë
revizioniste italiane etj., etj., Dinuçi ka sjellë si shembull
Partinë tonë, e cila gjatë kohës së luftës ishte bashkuar
bile edhe me fetarët. Por ambasadori ynë ia hodhi poshtë
të gjitha këto pikëpamje, duke i thënë se Fronti ynë
Antifashist Nacionalçlirimtar ishte një front i gjerë ku
merrnin pjesë edhe besimtarë, edhe klerikë. Nuk ka asnjë
lidhje ky shembull që merr ai për krahasim me këto pikëpamje politiko-ideologjike të udhëheqjes së Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) për të justifikuar
qëndrimin e saj puro revizionist, sipas të cilit duhet
mbështetur në një grupim imperialist për të luftuar një
grupim tjetër imperialist. Domethënë, sipas Dinuçit, komunistët italianë duhet të bëhen mish për top për të
mbrojtur socialimperializmin sovjetik.
Mbasi iu hodhën poshtë të gjitha pikëpamjet e gabuara të tij, ai s'kishte se ç'të thoshte, ishte shumë i tronditur dhe tha se gazeta «Ottobre» nuk po e justifikon
veten dhe, me sa duket, është shprehur ai, do ta braktisim atë. Por ata s'do ta braktisin atë, sepse vetë ata me
pikëpamjet e tyre revizioniste e krijuan dhe e nxorën
në dritë.
Dikush e financon këtë gazetë. Mendimi im, që e kam
theksuar edhe herë tjetër është se këtë e financon më
shumë policia italiane, ose sovjetikët shumë indirekt,
sepse sovjetikët nuk mund të dalin hapur në këtë rrugë
siç po del partia e Dinuçit. Sovjetikëve vërtet u intereson t'i shfrytëzojnë parti të tilla, që të flasin mirë për
ta, por në një Itali fashiste, në një Itali të demokristianëve ekstremistë të djathtë dhe të «brigadave të kuqe»,
të flasësh mirë për Bashkimin Sovjetik, do të hash patjetër dru kokës.
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Dinuçi pati paturpësinë të kërkonte nga ne «broshurat», domethënë para për partinë e tij. Ai, natyrisht, u
shqetësua pa masë kur ambasadori ynë i tha se ne ju
kemi vënë në korent që nuk jemi më në gjendje t'ju
ndihmojmë. Ju po shtypni një gazetë kaq të madhe me 12
faqe në ditë, vazhdoi shoku ynë, ku i gjeni këto të holla,
dhe pastaj na kërkoni neve për të financuar gazetën
«Nuova unita» me 4 faqe, të cilën e keni lënë të dalë
një herë në javë?
Dinuçi i tha ambasadorit tonë që «do të jetë mirë
të vini në Firence të bisedojmë atje, ku të jetë edhe
Risaliti ose ndonjë tjetër•. Por shoku ynë iu përgjigj se
nuk mund të shkonte dot në Firence, mbasi ishte shumë
1 zënë me punë. I tha, gjithashtu, që «do të vë në dijeni
Partinë time për pikëpamjet tuaja, të cilat i shfaqët këtu
dhe për mendimet personale që ju thashë». Dinuçi me
ironi ia ktheu: •Këto nuk janë mendimet e tua, por të
Komitetit tuaj Qendror». «Si duket, — vazhdoi ai, — duhet të shkojmë në Tiranë për të shpjeguar disa çështje
ideologjike». Me një fjalë ai kërkon të vijë këtu për të
na hedhur hi syve. Megjithatë, ai i kishte thënë ambasadorit tonë se «Unë do të vij përsëri në ambasadë pas dy
javësh dhe do të takohemi».
Ky ishte bisedimi që pati ambasadori ynë me këtë
element. Fakt është që devijimi i këtyre nga marksizëm-leninizmi tash është i njohur në krejt radhët e Partisë
Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Sipas njoftimeve të shokëve tanë që janë atje, në celula zien një kundërshtim i madh ndaj udhëheqjes, komunistët e bazës
nuk janë dakord me udhëheqjen dhe organizata të tëra
me komitetet përkatëse po i shkruajnë Komitetit Qendror të tyre nga i cili kërkojnë t'u jepen shpjegime për
gazetën që del, për programin e kësaj gazete dhe për
të gjitha këto qëndrime jomarksiste-leniniste që mbahen
nga Komiteti Qendror. Njerëz dhe letra kanë vajtur edhe
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në ambasadën tonë, ku qahen dhe thonë se nuk mund të
jenë dakord me udhëheqjen e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), se janë në rrugën marksiste--leniniste dhe nuk e pranojnë këtë vijë të saj.
Të shohim se si do të zhvillohet më tej situata, por
mendoj se do të zhvillohet në rrugë të gabuar, sepse
udhëheqja aktuale e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) ka devijuar, është ajo që ka shkaktuar përçarjen në parti. Sigurisht do të rigrumbullohen forcat e
shëndosha të partisë në një parti tjetër, e cila do të quhet
përsëri parti marksiste-leniniste (e vërteta) e Italisë, që
do të nxjerrë ndonjë gazetë «Nuova unita» të vërtetë.
Nën udhëheqjen e saj do të luftojnë marksistë-leninistët
e shëndoshë, por armiku, ashtu siç infiltroi në këtë parti
marksiste-leniniste të Italisë, me Dinuçin në krye, ka rrezik që të infiltrojë edhe në partinë e ardhshme.
Kjo është luftë klasore, luftë e policisë italiane, e
revizionizmit modern, e borgjezisë italiane dhe e borgjezisë botërore. Këtyre u intereson që partitë marksiste-leniniste të shpartallohen, të luftojnë kundër njëra-tjetrës,
duke u quajtur të tëra marksiste-leniniste, duke mbrojtur
njëra ose tjetra, në mënyrë të maskuar, policinë italiane,
«brigadat e kuqe», ose duke mbështetur edhe Bashkimin
Sovjetik, pse ka mundësi që edhe Bashkimi Sovjetik të
punojë që partitë marksiste-leniniste të ashtuquajtura antimaoiste ose antikineze, t'i grumbullojë rreth vetes, për
të luftuar dhe për të kundërshtuar partitë e mëdha revizioniste në vendet kapitaliste. Me fjalë të tjera edhe ai
bën çmos që t'i financojë këto parti si agjentura të KGB-së në interesin e tij...
Prandaj duhet të tregohemi shumë prudentë ndaj
këtyre elementëve. Ne duhet të mbrojmë vijën tonë, të
mbrojmë teorinë tonë, të luftojmë për pastërtinë e kësaj
teorie dhe për këtë vijë. Kush qëndron, është mirë të
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qëndrojë, por do të ketë edhe nga ata që do të bien
në llum, që do të rrëshqasin e do të thyejnë kokën, do
të ketë edhe të tjerë që do të ngrihen e do të luftojnë
dhe në luftë e sipër do të kaliten. Lufta do t'i kalitë.
E HENE
12 SHKURT 1979*

FITORE E RE E POPULLIT IRANIAN
U njoftua se qeveria iraniane e Shapur Baftjarit, që
caktoi shahu përpara se të dëbohej, si dhe regjenca që la
pas, u rrëzuan. Kjo është një fitore e re e luftës së gjatë
të, popullit iranian për likuidimin një herë e përgjithmonë të dinastisë së Pahlevëve dhe, në të njëjtën kohë, të
influencës së imperializmit amerikan në këtë vend. Është
njoftuar formimi i një qeverie të re.
Gjendja është shumë e nderë, por revolucionare në
të gjitha qytetet iraniane. Ka pasur përleshje të përgjakshme me repartet policore e ushtarake besnike të shahut.
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favorshme për Iranin, me imperializmin amerikan dhe me
imperialistët e tjerë.
Në këtë lëvizje, ku vendimtare është forca e popullit,
manovruan shiitët e Ajatollah Khomeinit, por kishte edhe
forca të tjera. Partia «Tudeh», që, nga sa dimë ne, është
nën. influencën e sovjetikëve, nuk qëndroi duarlidhur. Në .
këtrevolucinmpëartielsdh

REVOLUCIONI I POPULLIT IRANIAN TRIUMFOI
Revolucioni popullor në Iran triumfoi, monarkia feudale e Pahlevëve u rrëzua. Dje dha shpirt qeveria e shahut, e kryesuar nga Shapur Baftjari. Ra përdhe regjenca
e vendosur për manovrime kundër popullit dhe e famshmja gardë imperiale u shpartallua. Po ashtu u shpartallua SAVAK-u, sigurimi famëkeq i shahut. Ky është një
triumf i madh i masave të gjera revolucionare popullore
iraniane, të cilat me këmbëngulje, me trimëri, me vetëmohim luftuan Vite me radhë dhe këta tre-katër muajt e
fundit i dhanë grushtin vendimtar monarkisë së urryer fë
shahut Muhamed Reza Pahlevi.
Ky revolucion antifeudal e antiimperialist i popullit
iranian ka të theksuar frymën e mullahëve shiitë, me
Ajatollah Khomeinin në krye, vazhduesin e Ajatollah
Kashanit, i cili në kohën e Musadekut ishte udhëheqësi i
sektit shiit në Iran. Nuk mund të mohohet fakti që këta
kanë influencë, por kjo influencë e tyre, sido që e veshur
me petka gjoja demokratike, nuk është veçse rrjedhim i
një filozofie idealiste retrograde, po aq mesjetare sa edhe
ajo e regjimit monarkik. Tani koha ua do që nën këtë
petk dhe nën këtë filozofi të vendosin në Iran një të
ashtuquajtur republikë islamike, e cila, në mos sot, nesër
mund të forcojë bazat e një pushteti reaksionar dhe të
vendosë lidhje, natyrisht të reja, në forma disi më të
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marksistë-leninistët nuk mundën të ishin një forcë e madhe. Ata ishin akoma të paformuar si duhet, por gjatë
këtij revolucioni mësuan si të luftojnë. Tash detyra e
tyre është që të konsolidohen e të ngulin këmbë nëpërmjet masave të gjera të popullit që ky revolucion me
karakter demokratiko-borgjez të ecë përpara dhe, pak
nga pak, të largohet nga ideologjia idealiste shiite. Pra të
jenë ata të parët që të shpronësojnë pronat e feudalëve
e të kapitalistëve, duke i bërë ato prona të të gjithë pepullit, të kryejnë reformën agrare, por një reformë agrare jo sa për të thënë, por në interesin e fshatarëve të
varfër e të mesëm të Iranit. Po ashtu ta thellojnë revolucionin, duke shtyrë përpara forcën e madhe revolucionare
të proletariatit iranian, të punëtorëve të naftës dhe të
sektorëve të tjerë të industrisë, sepse në Iran imperializmi amerikan ka investuar kapitale të mëdha, ka ndërtuar
rafineri moderne, ka ndërtuar, gjithashtu, edhe uzina të
tjera të ndryshme, ku punon një klasë punëtore e madhe
në numër.
Pra përpjekja e marksistë-Ieninistëve, e revolucionarëve dhe e elementëve përparimtarë iranianë duhet të synojë
që, pa u futur përnjëherë frontalisht në luftë me Iëvizjen
shiite, e cila, siç po duket, ka një influencë më të fortë
në Iran, ta përballojë filozofinë idealiste të kësaj lëvizjeje,
pse që tash shohim se këta fetarë kanë hyrë në veprirn.
Xhamitë atje po bëhen qendra kryesore indoktrininii dhe
Ajatollah Khomeini bën thirrje që populli, për çdo gjë, të
vejë në xhami, ku, përveç udhëzimeve që jep vetë Kho1-53

meini, hoxhallarët do ta këshillojnë se ç'duhet të bëjë.
Duhet njohur se midis udhëzimeve që jepen atje, ka edhe
disa që janë të drejta, për shembull, ato që thonë se duhet të likuidohen element.ët armiq të popullit iranian.
• Përveç të tjerave, revolucionarëve, marksistë-leninistëve; elementëve përparimtarë të klasave të ndryshme u duhet të shkëputen nga zinxhirët e fesë dhe të ideologjisë e
të mësimit fetar, duhet të çlirojnë, në radhë të parë,
gruan nga robëria islamike, të zhduken .çarçafët, perçet
e grave dhe këtyre t'u zbulohet • fytyra. Gruaja të futet
në punë, në fabrika e kudo..Në Iran, :në këtë vend ku ka
sunduar deri këto ditë regjimi mesjetar fetar fashist dhe
imperialist, gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë dhe, si
kudo, janë një nga forcat më revolucionare, pas proletariatit.•
7 Revolucionarët në Iran dhe markSist&leninistët, vetë
proletariati duhet të kenë vënë mend, nga shfrytëzimi i
egër që u ka bërë imperializmi amerikan, anglez, francez
dhe gjithë kapitalizmi botëror, prandaj duhet të mos lejOjnë më që pasuritë e vendit të tyre të ndahen përsëri me
kuota të ndryshme midis po këtyre Imperialistëve: NatyriSht.. Irani nuk mund të rrojë . i izolUar dhe nuk mund
të mos prodhojë e të mos e shesë naftën. Ajo është një
pasuri e madhe për këtë vend, por ëslitë edhe një nerv i
madh për botën perëndimore, sidomos për kapitalizmin
botëror, i cili mund të shkojë deri në luftë për petrolin
iranian.
Irani mund të jetë një fushë lufte në mes
mit amerikan dhe atij botëror mesocialimperializmin.sovjetik, i cili ka rreth dy mijë kilometra kufi: me Iranin, ku
jetojnë mjaft azerbajxhanas. Azerbajxhanasit e Iranit kanë lidhje familjare e fisnore me. azerbajxhanasit Bashkimit - Sovjetik, prandaj .është e pamundur. që ky të mps
ketë• -influencë në revolucionin e popullit të Iranit, të mos
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ketë njerëzit e vet në partinë «Tudeh» e në shtresat e
tjera politike.
Kështu, duke e ditur se rëndësia e Iranit qëndron
kryesisht te nafta, dhe për naftën do të luftojnë të gjithë,
revolucionarët iranianë duhet të jenë vigjilentë në këtë
çështje. Agjencitë e lajmeve dhe njerëz me influenc.thonë dhe e konsiderojnë bllokimin e naftës së. Iranit shumë
më të tmerrshëm se bllokadën e Berlinit, se luftën e Koresë, se luftën e Vietnamit, 2shtë fakt se ngjarjet..në
Iran, grevat katërmujore të punëtorëve të nxjerrjes së
naftës kanë shkaktuar një humbje dyvjeçare, në mos më
shumë, të industrisë kapitaliste evropiano-amerikane.
Prandaj ky është një problem akut. Në rast se iranianët qëndrojnë të patundur në këto pozita revolucionare
dhe ecin edhe në të ardhmen me këmbëngulje serioze,
patjetër ky veprim i tyre do të ketë influencë të madhe
edhe në vendet e tjera të Lindjes së Mesme. Që tash
Khomeini ka refuzuar t'i japë naftë Izraelit, mikut të
arnerikanëve, i cili 75 për qind të petrolit e merrte nga
Irani, po kështu Rodezisë dhe racistëve të Afrikës së
Jugut.
Në qoftë se pushteti i ri që po formohet e trajton
problemin e naftës në interes të popullit iranian dhe të
popujve të tjerë që vuajnë nën thundrën e imperialistëve
e të socialimperialistëve, atëherë kjo është një ecje përpara për revolucion.
Por, natyrisht, revolucionarët, marksistë-leninistët
dhe proletariati iranian duhet ta kuptojnë se nuk mund
të bëhet ajo çka duan ata ashtu si e duan ata dhe fët
e fët. Duhen thelluar akoma më tej situata, gjendja e
sotme objektive revolucionare, në anën subjektive të së
cilës dominon elementi idealist fetar. Kësaj force i duhen
marrë krahët gradualisht nëpërmjet aleancave më përparimtare, ose duke e penguar në ato veprime që janë
në dëm të interesave të popullit, pikërisht nëpërmjet forcës së madhe revolucionare të popullit.
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Populli iranian duhet të bëhet 1-ndërgjegjshëm se fltorja u arrit nga vetë ai, është vepër e luftës së tij e jo
nga Ajatonah Khorneini, allahu, hazret Aliu e hazret Hyserri. Flitëj dhe flitet akoma e me siguri do të flitet edhe
në të ardhrnen për frymëzimin islamik të këtij revolucio
ni, por vendlintar në të ishte sulmi i popullit e i punëtorëve që u vranë nëpër rrugë kundër shahut, kundër
perandorisë-rnesjetare, kundër imperializmit, për një jetë
të lir@ e në të ardhrnen edhe më të lumtur, për një dern-okraci të- vërtetë, derisa të arrihet në revolucionin socialist.
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TEZA PER NJE ARTIKULL TE RI PER NGJARJET
NE IRAN
U fola shokëve për nevojën e përgatitjes së një artikullil tjetër për revolucionin e popullit iranian, ku të
theksohet se ky revolucion, që rrëzoi monarkinë feudale
mesjetare të shahut në Iran, u dha një .grusht të rëndë
edhe fuqive imperialiste, veçanërisht imperializmit amerikan, si dhe kapitalizmit botëror në përgjithësi, që kishte
përfituar deri tash duke grabitur naftën dhe duke shfrytëzuar deri në palcë popullin e këtij vendi.
Në këtë artikull të theksojmë se po vërtetohet teza
e Leninit që epoka e sotme është epoka 'e revolucioneve
dhe e diktaturës së proletariatit. Edhe Partia jonë, të
vëmë në dukje, ka thënë që aktualisht revolucioni nuk
është vetëm një aspiratë, por një çështje që qëndron në
rendin e ditës dhe këtë tezë e vërteton edhe kryengritja e
popullit iranian. Në situatat aktuale të zhvillimit botëror
ky revolucion do të pasohet me siguri nga .revolucione të
tjera, natyrisht, me intensitete të ndryshme. Edhe shembulli i Iranit do të influencojë në vendet 'e tjera, duke
ndihmuar kështu në luftën e çlirimit të të gjithë popujve
të shtypur.
1 Është fjala për artikullin me titull: «Klasa punëtore iraniane zbriti në fushën e betejës, përmbysi shahun dhe tronditi
botën kapitaliste», botuar në gazetën «Zëri i popullit» më
18 shkurt 1979.
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Në artikull nuk duhet të mohojmë influencën subjektive të sektit fetar shiit, pse ky luajti një rol pozitiv në
rrëzimin e regjimit të perandorisë së dinastisë feudale të
Pahlevëve. Por, në të njëjtën kohë, të theksojmë se
ideologjia që e udhëheq këtë sekt është idealiste, fetare,
prandaj nuk mund t'i realizojë dot kurrë si duhet deri në
fund aspiratat demokratike të masave laike të popullit
të Iranit, i cili nga ana e jashtme mund të duket besirntar, por në veprime, dhe pikërisht në këtë revoluciOn,
u tregua i përparuar, objektiv dhe radikal. Të dalë qartë
se frymëzimi i këtij revolucioni kundër dinastisë feudale të shahut Muhamed Reza Pahlevi dhe imperializmit
nuk është thjesht fetar e idealist, por ka edhe karakter
demokratik, .përparimtar. Masat popu]lore u treguan të
etahme për transformime të rëndësishme, për reformën
agrare, për një zhvillim kulturor përparimtar të vërtetë,
për zhdukjen e prapambetjes së popullit, të grave e të
vajzave të Iranit, të cilat, duke dalë nëpër rrugë për të
luftuar, u përleshën e u gjakosën me SAVAK-un dhe me
gardën imperiale. Pra, të vihet në dukje se për këto
masa nuk shtrohej problemi i fesë islame, por problemi i
çlirimit të popullit, të klasës punëtore, të fshatarësisë, të
grave e të rinisë së këtij vendi.
Të theksohet, gjithashtu, ajo që ka thënë Lenini për
revolucionin, që ky është një çështje serioze, që, po iu
fute, duhet t'i shkosh deri në fund. Me këtë të tërhiqet
vëmendja e popullit të Iranit që të jetë vigjilent, të
mos lejojë të futet përsëri nën zgjedhën e imperialistëve
të huaj, qofshin këta amerikanë, sovjetikë ose të tjerë,
të cilët me siguri do të intrigojnë dhe, me anë të kompromiseve e të ryshfeteve, do të përpiqen të korruptojnë
të korruptueshmit për të rimarrë në dorë me forma të
tjera «të reja» koncesionet dhe pozitat e vjetra, me fitime
të mëdha për veten e tyre dhe me humbje për popullin e
Iranit. Këtë, të theksojmë në artikull, nuk duhet ta lejp158

jë populli iranian. Që t'ia arrijë kësaj, ai duhet të përmbysë nga . themelet pushtetin e vjetër dhe të krijojë organet e reja të pushtetit, të përgatitë kushtetutën e tij të
re, e cila nuk duhet të ketë asgjë të huajtur nga e . ashtuquajtura demokraci borgjeze. Në çështjen e organizimit
të pushtetit, populli iranian nuk duhet të lejojë feudo-borgjezinë të infiltrohet në institucionet e tij, por t'i
marrë këto vetë në dorë, duke vendosur përfaqësuesit e tij
nga më besnikët, që të kryejnë reforma të mëdha e të
vërteta shoqërore dhe ekonomike.
Pjesën në të cilën do të tërheqim vëmendjen se si
duhet kuptuar teza e Leninit që revolucionit t'i shkohet
deri në fund, ta shtjellojmë duke bërë të qartë se në revolucionin proletar nuk mund të shkohet me sot e me
nesër. Forcat progresiste duhet të fitojnë hap pas hapi
terren, pozita të shëndosha demokratike e përparimtare
kundër të gjithë elementëve reaksionarë, sidomos kundër
mbeturinave të feudalizmit prapanik të së kaluarës që do
t'i rezistojnë revolucionit.
Mund të theksohet në artikull edhe fakti që populli
iranian t'i ketë mirë parasysh pozitën strategjike të vendit të tij dhe të gjitha mjetet që ka në duar për mbrojtjen e fitoreve të revolucionit. Midis tyre nafta është arma
më e fortë në duart e tij, pse dihet që kush ka naftën
në Iran, ka forcën, prandaj klasa punëtore të mos lejojë
askënd që këtë armë të fuqishme t'ia rrëmbejnë nga
duart. Gjatë gjithë revolucionit iranian, sidomos katër
muajt e fundit, nafta tronditi dhe vazhdon ta tronditë
botën kapitaliste. Prandaj të theksojmë që populli i Iranit duhet të bëhet i ndërgjegjshëm për ta mbajtur fort
në dorë këtë armë, të mos ketë frikë as nga amerikanët,
as nga sovjetikët, as nga koalicionet e tjera, të mos ketë
frikë nga izolimi dhe ta mbrojë me vendosmëri këtë
pasuri. Një vend në revolucion që ka një armë të tillë
në dorë si nafta, që ka një popull kaq kurajoz, që rrëzoi
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një botë të vjetër e të kalbur, siç ishte perandoria e dinastia e Pahlevëve, për të ndërtuar një jetë të re, duke
shfrytëzuar si duhet me mençuri e zgjuarsi koniunkturat,
duke pasur kurdoherë parasysh interesat e atdheut të tij
dhe interesat e popujve të tjerë të botës që luftojnë për
liri, është në gjendje t'u rezistojë të gjithë armiqve.
Populli iranian, mund të themi, duhet të mendojë se
lufta e tij ndihmon edhe luftën e çlirimit të të gjithë
popujve. Për këtë ne, shqiptarët, kemi një respekt jashtëzakonisht të madh dhe përulemi përpara të rënëve heroikë që luftuan nëpër rrugët e qyteteve iraniane e dhanë
jetën për këtë fitore.
Të përmendim në artikull edhe komunistët marksistë-leninistë dhe revolucionarët e vërtetë. Këta, të themi,
duhet të jenë në ballë të luftës dhe të mos jenë as sektarë, as oportunistë në këto momente, në asnjë rast të
mos bëjnë lojën e atyre që me një mijë dredhi do të
përpiqen të gënjejnë popullin, të pengojnë reformat radikale dhe t'u shërbejnë superfuqive, -nën çdo maskë që
të paraqiten.
Përpara ngulmimit e vendosmërisë së popullit për të
fituar të drejtat e tij, monarkia, perandoria .e Pahlevëve
dhe kasta e lartë e ushtarakëve, pavarësisht se u mbështetën nga imperializmi amerikan dhe nga socialimperializmi sovjetik, nuk qëndruan dot, u rrëzuan. Në këtë
kryengritje popullore kasta ushtarake, qen rojë •e shahut
të Iranit, e majmur nga dollarët amerikanë, nuk mundi
ta ruante unitetin e ushtrisë, sepse djemtë e popullit nuk
•i. shkuan pas. Forca kryesore në çdo ushtri, të vihet në
dukje, janë djemtë e popullit, prandaj ushtria ere në
Iran duhet të jetë një ushtri demokratike. Njerëzit përparimtarë që do të vihen në krye të saj, të mos lejojnë
që të penetrojnë në radhët e saj elementë të kastës reaksionare ushtarake, që do të përpiqet t'i çojë djemtë e
popullit për të vrarë popullin. Të thuhet se edhe në Re-

volucionin Demokratiko-Borgjez të Francës sankylotët
nxorën nga gjiri komandantë të shquar dhe e vunë përpara ushtrinë e mbretërve, të aristokracisë e të feudalizmit francez. Ky moment, mund të themi, është shumë
karakteristik edhe për kohët e sotme, kur armët janë bërë
tmerri i botës, por varet kush i ka këto armë në dorë
dhe kundër kujt i drejton.

-
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TEZA TË REJA PER ARTIKULLIN MBI NGJARJET
NE IRAN
I thashë shokut Ramiz që në artikullin që do të botohet për Iranin, kur të flitet për masat e gjera të popullit që dolën me miliona në rrugë dhe ngritën krye
kundër shahut dhe padronit të tij, imperializmit, bënë revolucion, nuk është keq të citohen pjesë nga artikulli që
kemi shkruar 10-11 vjet më parë në prag të pushtimit të
Çekosllovakisë nga socialimperialistët sovjetikë. Një kjo.
E dyta, i thashë të dalë mirë në pah se revolucioni
nuk bëhet pa dhunë. Ja, në Iran qindra dhe mijëra njerëz u vranë nëpër rrugë nga bandat e shahut. Atje revolucioni fitoi, po ai u fitua me gjak.
Pastaj shpreha mendimin që disa çështje në artikull
duhet t'i shoqërojmë me pjesë të marra nga libri
perializmi dhe revolucionb.. Partia jonë ka mbrojtur tezat
e rëndësishme të marksizëm-leninizmit që revolucioni fitohet me dhunë, që revolucioni është sot në rendin e ditës, që shumë klika të brendshme janë në shërbim të
imperializmit dhe, po nuk u luftuan ato, nuk mund të
luftohet me sukses kundër imperializmit. Ngjarjet e Iranit
e vërtetojnë drejtësinë e këtyre tezave dhe të theksohet
se, kështu siç ndodhi në Iran, do të ndodhë edhe në vendet e tjera.
Gjithashtu, në këtë artikull të dalë mirë në dukje
fakti që klasa punëtore mori armët në dorë dhe doli në
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rrugë, u hodh në luftë, bojkotoi administratën e shahut
dhe, duke qëndruar në ballë të luftës së popullit iranian
për të shpëtuar nga shfrytëzimi i egër i shahut dhe i
imperialistëve të huaj, tronditi imperializmin amerikan
dhe gjithë botën kapitaliste perëndimore. Klasa punëtore
iraniane, me luftën që bëri e rolin që luajti në këtë revolucion demokratik, antifeudal e antiimperialist, i tregoi
botës se ajo është e vetmja forcë shoqërore së cilës i
takon e ardhmja.
Në artikull duhet të theksohet se në bazë të mësimeve
të Leninit, e vetmja klasë që duhet ta udhëheqë revolucionin është klasa punëtore. Kryengritja e popullit të
Iranit, e udhëhequr nga klasa punëtore, vërteton të kundërtën e predikimeve borgjezo-revizioniste për rolin e kësaj klase në revolucion. Ishte pikërisht klasa punëtore
iraniane që e tronditi në themel botën e kalbur borgjeze, veçse ajo duhet të jetë vigjilente që të mos e shkelin
përsëri në kurriz. Ashtu siç ngjau në Iran, do të ngjasë
në të gjitha vendet e tjera të ashtuquajtura të pavarura
e demokratike, qofshin mbretëri apo republikë, ku në
kurriz të popujve sundon borgjezia e madhe shtypëse, e
lidhur kokë e këmbë me të huajt.
Pra, me këtë artikull t'u japim një shpjegim plotësues
tezave të Partisë sonë të shprehura në dokumente të
ndryshme të saj.
Porsa të dalë, porosita që këtë artikull ta transmetojnë menjëherë me radio, sepse revolucioni i popullit
iranian kundër monarkisë dhe imperializmit është një
ngjarje me rëndësi të madhe botërore.
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DINUÇI ME PARE DUHET TE SQAROJE
POZITAT E TIJ
Lidhur me deviacionin e partisë së Dinuçit u thashë
shokëve që kërkesën e tij për të ardhur në Tiranë nuk
duhet ta pranojmë dhe të përdorim me këtë rast një pëtgjigje pak a shumë diplomatike. Ambasadori ynë në Romë
t'i thotë që shoku Ramiz ka qenë shumë i lodhur, pasi
kemi pasur e kemi gjithë ato punë, ai ka marrë pushim
dhe nuk ndodhet në Tiranë. Këtë Dinuçi do ta kuptojë
përnjëherë, pastaj, për t'ia bërë më të qartë çështjen,
ambasadori ynë t'i thotë: «Shoku Dinuçi, nga mjaft komunistë të bazës, që personalisht nuk i njoh, dhe nga
komitete partie të shumë qyteteve të Italisë, të cilët i
njohin lidhjet e partisë suaj me tonën, më kanë ardhur
një numër i madh letrash. Të gjithë këta komunistë të
bazës dhe komitete partie më shkruajnë se nuk janë
dakord me vijën tuaj politike. Unë kam urdhër kategorik
nga Komiteti Qendror i Partisë sime që të mos ndërhyj
në punët e brendshme të Partisë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste). Veç kësaj, unë nuk mund t'ju jap
këshilla juve, se e dini vetë çfarë bëni, por po ju them
se ata që na drejtohen me letra, në përgjithësi, janë
kundër jush. Ka prej tyre që kërkojnë mbledhjen e kongresit për të përcaktuar vijën. Për këto që shkruajnë, ata
mund të mos kenë të drejtë dhe të keni ju, ose mund të
kenë ata të drejtë dhe të mos keni ju. Prandaj, do të
164

ishte më mirë që takimi i kërkuar me Partinë tonë të
bëhej pasi të sqarohet kjo çështje në mes jush, sepse
ardhja juaj në Shqipëri mund të merret sikur ne po ndërhyjmë në punët tuaja». Ambasadori të lërë të kuptohet
që ne nuk ndërhyjmë as në njërën anë, as në anën tjetër.
Sikur ky ta pyesë ambasadorin tonë e t'i thotë: «Po
ç'janë këta që ju kanë shkruar», ai t'i përgjigjet: «Ju
lutem, mos më vini në pozitë të vështirë, po besoj se
ata janë komunistë dhe duken të shqetësuar. Disa prej tyre shkruajnë se kanë kërkuar pjekje me Komitetin Qendror, por ankohen se nga ju nuk u jepet kjo mundësi,
kurse të tjerë thonë se pikëpamjet e tyre që, siç shprehen,
janë në kundërshtim me tuajat, do t'i shpjegojnë në mbledhje të Komitetit Qendror. Se ç'kundërshtime kanë, unë
nuk mund të flas, se këto janë punët tuaja. Unë anëtar
partie jam, jam edhe ambasador, por Partia nuk ma ka
rekomanduar një gjë të tillë. Ju një mendim timin personal dëgjuat prej meje dhe e interpretuat si mendim
të Partisë, megjithëse mendimi im personal koincidon me
atë të Partisë sime, ndryshe unë nuk mund të jem komunist».
Pastaj Kujthnil t'i kërkojë shpjegime e t'i thotë: «Po
gazeta «Ottobre» si del?». Për të nxjerrë një organ të
përditshëm duhen para, kurse ai neve për gazetën njëjavore na kërkoi ndihmë në të holla, duke u ankuar se
s'ka fonde. Atëherë si e nxjerr çdo ditë dhe me 12 faqe
gazetën «Ottobre»?
«U hap portofoli i shokëve». mund t'i përgjigjet atij
Dinuçi.
«Po përse nuk e ke hapur edhe më parë portofolin
e shokëve për gazetën e partisë që nxjerr një herë në
javë, kurse tani për këtë e hape?».
1 Kujtim Myzyri — në atë kohë ambasador i RPSSH në
Itali.
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Pra për të gjitha këto t'i thuhet që të shpjegohet më
parë me partinë e tij dhe, në qoftë se kjo unanimisht,
qoftë edhe me një pakicë të vogël kundër, përcakton që
vija e tij është e drejtë, le të na thotë: «Ne kemi këtë
vijë, more shokë, e s'jemi dakord me ata që janë kundër».
Ne, pra, s'pranojmë që Dinuçi të vijë këtu pa sqaruar gjendjen në vend. Për ne çështja e Dinuçit me shokë
është e qartë, ata i kanë këto taktika të tyre, por të qepura me pe të bardhë.
Lidhur me këtë është edhe çështja e gjermanëve, që
edhe kjo bie erë Dinuç. Këta shtrojnë problemin nëse
mund të bëjnë aleancë me partinë revizioniste, në rast
vendosjeje të diktaturës fashiste në vendin e tyre. Në
Gjermaninë Perëndimore aktualisht ekziston fashizmi, natyrisht jo në formën e hitlerizmit, megjithëse atje ka
dhe hitlerianë që dalin haptazi, bile, me kryqe të thyera.
Atje ekziston, gjithashtu, partia socialdemokrate e revanshistit me famë, Vili Brand. Kërkesa për aleancë me
partinë revizioniste do të thotë se gjermanët nuk e kanë
kuptuar hiç që revizionizmi është një rrymë antimarksiste, kundërrevolucionare pro borgjezisë, kapitalizmit dhe
imperializmit dhe si i tillë ai bëhet vegël e fashizmit, e
diktaturës më të egër që vendos kapitali kur e shikon që
i ka humbur të gjitha mjetet për të gënjyer masat dhe
për të qeverisur edhe nëpërmjet mashtrimit.
Kur në një vend vendoset diktatura fashiste, ndahen
lakrat: kush mbron diktaturën fashiste, del në njërën anë
dhe kush është në luftë me këtë diktaturë, del në anën
tjetër. Këta të fundit futen në ilegalitet të rëndë dhe fillojnë luftën. Vendosja e fashizmit sjell pa dyshim luftën. Ai vjen në fuqi kur arrihet pika kulminante e kontradiktave, që shpërthejnë në njërën mënyrë ose në një
tjetër. Atëherë, thonë këta, shtrohet çështja kështu: përpara se të vijmë deri këtu, pse të mos bëhet fjalë për
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aleancë? Si mund të flitet për aleancë lëre me partinë
revizioniste, por as me bazën e saj. Ata elementë pozitivë
të bazës që duan të shkëputen nga partia revizioniste,
prokapitaliste, proimperialiste largohen dhe e tregojnë
me prova qenien e tyre kundër kësaj partie. Ne nuk jemi
kundër që këta njerëz, si individë, të mos i konsiderojmë
progresistë, gjysmërevolucionarë, të lëkundshëm dhe do
t'i përdorim ata për punën me masat, bile do t'i nxitim
që të flasin dhe të shkruajnë. Por për aleancë me partinë revizioniste mendoj se nuk mund të bëhet fjalë dhe
këto shfaqje bien erë tamam si ato të partisë së Dinuçit.
Tashti çështja shtrohet kështu: gjermanët ose kanë
qenë dakord me Dinuçin ose jo, këtë ne nuk e dimë me
siguri. Dihet vetëm se ky ka vajtur në Gjermani dhe, nga
ç'la të nënkuptohet Dinuçi, del sikur, në mbledhje me
këtë, gjermanët nuk kanë qenë dakord dhe se dyshojnë
që ato për të cilat u ka folur ai mund t'ia kemi rekomanduar ne Dinuçit, i cili, gjithashtu, u ka lënë gjermanëve të kuptojnë sikur në Partinë tonë paskësh një
korrent të fortë prosovjetik.
Gjermanët do të vijnë në Tiranë për të sqaruar nëse
mund të bëhet fjalë për një aleancë me revizionistët, siç
e mendojnë ata, kur dihet mirë që aleanca brenda vendit, sjell patjetër edhe aleancën me jashtë, domethënë
me Bashkimin Sovjetik për krijimin e një «fronti antiimperialist» si ai i Liu Shao Çisë, pra një aleancë të kundërt me atë që kanë krijuar sot kinezët, të cilët janë
lidhur me Shtetet e Bashkuara. Dinuçi këtë çështje e ka
shtruar si vijë në partinë marksiste-leniniste, por ai nuk
ka guxuar të vijë këtu e të na e shtrojë edhe neve një
gjë të tillë, se është i bindur që do të ndeshë në një mur
të fortë dhe ne do ta diskreditojmë përpara partive të
tjera, të cilat pastaj do të kthehen ta luftojnë. Ai ka
shkuar te këto parti tinëz, si një element dinak, i shitur
te sovjetikët apo te policia italiane, në fund të fundit s'ka
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rëndësi te kush, për t'i tërhequr partitë e tjera në një vijë të gabuar.
Partinë greke, sido që kjo Mao Ce Dunin e quan
marksist-leninist, dhe kjo është një çështje tjetër, Dinuçi
nuk e tërhoqi dot me vete. Gjermanët thuhet se dyshojnë tek ai, por mendoj se nuk dyshojnë nëse duhet të
bëjnë ose jo aleancë me revizionistët, ndryshe këtë do ta
kishin bërë çështje me kohë në gazetën e tyre. Dinuçi
vajti te gjermanët, atje kishte shkuar edhe Palacioja, dhe
u tha atyre se çfarë është ky, u tha, gjithashtu, që janë
në bisedime edhe me grekët, se edhe këta në të njëjtat
ujëra janë, pavarësisht se kanë ca kontradikta në përcaktimin e Mao Ce Dunit etj., etj. U kishte thënë, gjithashtu, se «nuk kemi marrë akoma kontakt me shqiptarët», por do të marrim, po kështu do të bëjmë edhe me
portugezët, me iksin e me ipsilonin.
Ka mundësi që në këto orvatje të ekzistojë versioni
sipas të cilit Bashkimi Sovjetik bën përpjekje që partitë «marksiste-leniniste» antikineze t'i tërheqë në
e vet dhe t'i ketë nën influencën e tij, siç ka Kina bishtrat e saj, si mjete presioni ndaj partive revizioniste të
vendeve kapitaliste. Pra, këto parti të shërbejnë për të
shtyrë Berlinguerin, Karriljon, Marshenë, iksin apo igrekun që të mbështetin politikën sovjetike, domethënë t'i
ketë si kundërpeshë për t'u treguar që në rast se ju:
Berlinguer, Karriljo, Marshe e të tjerë, nuk na mbështetni, ne kemi edhe këta, që, duke i financuar, do t'ju sjellin
shqetësime, do t'ju krimbin, Këta do të kenë pastaj edhe
mbështetjen e policisë së vendit, sepse policia e Zhiskar
d'Estënit, e Andreotit apo e Huan Karlosit kanë interes
që ju, partitë revizioniste, të dobësoheni, të mos u bini
në qafë, të mos kërkoni pjesëmarrjen në qeveri, por të
qëndroni vetëm në ato caqe që ju janë caktuar.
Mundet që një orvatje të tillë ta bëjnë sovjetikët. Të
bëjmë përpjekje, — thotë ai, — që partitë marksiste-leni168

niste antikineze, t'i kthejmë në prosovjetike, duke u munduar t'u mbushim mendjen se ne, sovjetikët, në të gjitha drejtimet, s'kemi ndryshuar asgjë, as në strukturën
e shtetit, as në të partisë, as në ideologjinë tonë. Me
Shqipërinë, u thonë sovjetikët këtyre partive, ai budallai
i madh, Hrushovi, ka bërë gabime dhe për këtë bëmë
autokritikë, por shqiptarët, duke ngritur një mur çështjesh e duke vënë një sërë kushtesh, duan të na hedhin
autoritetin përtokë, gjë që ne nuk mund ta pranojmë,
megjithatë ne njohim që shqiptarët kanë pasur të drejtë, se Hrushovi ka pasur gabime ndaj tyre dhe ne themi
që e kemi trajtuar gabim çështjen e Shqipërisë. Prandaj
tash merrni para nga ne dhe veproni, bëni punën tonë, u
thonë sovjetikët Dinuçit me shokë, ashtu siç u japin
para edhe kinezët Peshes, Zhyrkesë e të tjerëve, që këta
të punojnë për ta.
Për sa i përket Partisë Komuniste të Gjermanisë
(marksiste-leniniste) nuk ekskludoj mundësinë që brenda
radhëve të saj të jetë futur «krimbi» dhe po e bren. Socialdemokracia dhe fashizmi gjerman kanë një eksperiencë të madhe në luftën kundër komunistëve. Kështu duket
si e çuditshme, sidomos tash në versionin e dytë, se si
e pozojnë gjermanët problemin e terrorizmit. Më parë
këtë problem ata e kanë pozuar ndryshe. Atëherë nuk
kishin version të dytë. Sipas atyre që i kanë thënë
Ramizit, terrorizmin ata nuk duhet ta atakojnë, sepse,
siç mendojnë, në radhët e terroristëve ka edhe elementë
të shëndoshë. Gjermanët na lanë atëherë të kuptojmë se
do të jetë gabim, në qoftë se terroristët i dënojnë në
bllok. Kjo i jep kësaj çështjeje kuptimin e një aleance
me partitë revizioniste. Po përse? Sepse ne jemi të sigurt që në këto parti ka korrente e fraksione që mund
të shkëputen, ka fraksione krejt reaksionare, fraksione
centriste, fraksione gjysmëcentriste, ka fraksione të majta e ultra të majta etj. Gjithashtu edhe në radhët e te169

rroristëve ka banditë, trafikantë drogash, kusarë, vrasës
e nga të gjitha llojet e llumit, por ka edhe njerëz të
revoltuar që janë kundër një veprimtarie të tillë kriminale. Mirëpo, derisa janë futur në këtë valle, nuk janë
më revolucionarë.
Terrorizmi nuk pajtohet me veprimin revolucionar.
Lufta jonë revolucionare vërtet parashikon kryerje aksionesh të tilla, siç janë goditjet me armë, atentatet kundër oficerëve të lartë të armikut e forma të tjera lufte,
por këto shoqërohen me një propagandë të madhe masive,
karakterizohen nga një ideologji e qartë, organizim i shëndoshë, nga veprime të centralizuara e jo në mënyrë anarkike, shko vidh bankat, bëj këtë e bëj atë dhe ai që bën
një gjë të tillë thuhet se na qenka një «terrorist i mirë!»,
pa se kush e drejton e kush e manovron atë terrorist,
s'paska rëndësi!
Kështu, në këtë version na e kanë paraqitur problemin gjermanët dhe mund të jetë versioni i parë, por
mund të jetë edhe versioni i dytë. Ky krimb, që mendoj
se ka hyrë në Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste) dhe që po e bren nga brenda, ka dy terrene:
terrenin e vetë kësaj partie dhe atë të degës së Partisë
Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), që është
në Lindje, e cila mund të jetë një agjenturë e sovjetikëve.
Këta janë ustallarë të mëdhenj. Në Berlinin Perëndimor
udhëheqësit e partisë hiqen si antisovjetikë të tërbuar.
Kështu në radhët e tyre ata futin presionin e seksionit
të Lindjes që ushtrohet në këtë formë: njerëzit e këtij
seksioni thonë se situatat aktuale, duke pasur informata
se jemi brenda, të tilla janë, që populli gjerman është
i revoltuar kundër sovjetikëve, nuk i do ata, nga ana
tjetër Bashkimi Sovjetik ekonomikisht është dobësuar,
politikisht nuk influencon, kështu që rreziku kryesor përpara të cilit ndodhemi sot, është fashizmi, imperializmi
amerikan, NATO-ja etj., etj. Domethënë helmi kësaj par170

tie mund t'i vijë edhe nga Lindja. Qëllimi i gjermanëve
për të krijuar seksionin e partisë në Lindje, është i drejtë,
po ç'është ky seksion, kush e drejton këtë, çfarë njerëzish janë këta dhe çfarë veprimesh legale mund të bëjnë,
për këto të tëra duhet një vigjilencë e madhe.
Shokët gjermanë do të vijnë dhe ne do t'i presim, se
paraqiten të mirë, por i thashë Ramizit që të mbahen
parasysh këto dy mundësi dhe, më parë se të vijnë, duhen
pyetur ç'mendojnë, t'u thuhet që ju na e keni shprehur
mendimin për këtë çështje, atëherë si ju lindi ky problem
më vonë? Terrorizmi është një çështje që ka ekzistuar
prej kohësh, për të kanë folur Marksi, Engelsi, Lenini
dhe Stalini. Tash terrorizmi është zhvilluar në të gjithë
Evropën. Po ku janë rrënjët e terrorizmit aktual «revolucionar», të këtij anarkizmi që mban emra komunistë
si «Fronti i kuq» etj., etj.? Të tëra organizatat terroriste
të tilla emërtime mbajnë. Atëherë si i gjykoni ju këto
që na thatë?
Sigurisht ata do ta thonë mendimin e tyre dhe ne
do t'ua shpjegojmë këto gjëra, bile me hollësi, deri atje,
sa t'u sjellim shembullin e algjerianëve, të cilët, siç dihet, kur luftonin për çlirimin kombëtar kundër francezëve, nuk e pranuan Partinë Komuniste të Algjerisë si
parti në frontin e tyre, por i thanë: Po të doni merrni
armët dhe ejani si ushtarë, kështu ju pranojmë, por jo
si parti. Kurse ju tash, t'u themi shokëve gjermanë, pranoni aleancë me revizionistët dhe kur, në ç'kohë? Kjo
është teoria e Liu Shao Çisë, teoria e Ten Hsiao Pinit.
Ç'thotë ky? Teni predikon aleancë me gjithë botën kundër socialimperializmit sovjetik, ndërsa ju kërkoni të
bëni aleancë me revizionistët, pse jo, atëherë edhe me
socialistët, me një parti republikane, si ajo që është në
Itali, ose me parti të tjera dhe kudo ka plot të tilla, se
edhe ato janë kundër fashizmit! A e dini ju, t'u thuhet
atyre, që ka pasur edhe demokristianë të internuar në
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ishujt e Italisë, se edhe vetë ai që ka krijuar partinë demokristiane ka qenë i internuar 1 ? Të mos flasim për Nenin,
që ka qenë i arratisur, për Saragatin etj. por, në fakt, të
tëtë këta janë reaksionarë, megjithëse kanë qenë kundër fashizmit. Mirëpo, meqë ishin të tillë, u dashkan bërë aleatë.
Prandaj, i thashë Ramizit, duhet bërë njëfarë përgatitjeje, para se të vijnë shokët gjermanë. I thashë atij,
gjithashtu, se materiali që kam shkruar për tri partitë
revizioniste, eurokomuniste dhe që vendosëm se si do
të bëhet me të, tash më duket është i nevojshëm, ai është
shumë aktual, prandaj duhet të botohet. Pa shikoni
ç'ndodh në disa parti të reja? Ato nuk kuptojnë aleancat,
nuk kuptojnë si duhet rrezikshmërinë e revizionizmit modern. Ne ua kemi vënë në dukje të gjithëve rrezikshmërinë e revizionistëve sovjetikë, të imperialistëve amerikanë, të kinezëve, të titizmit, të eurokomunizmit etj., por
Dinuçi devijoi, u bë agjenturë e deviatorëve, e padronëve,
dhe tani përpiqet që të tërheqë në rrugën e tij edhe të
tjerë. Partitë marksiste-leniniste po përhapen shumë në
botë, dhe nga kjo kanë shumë frikë revizionistët modernë,
prandaj bëjnë përpjekje që t'i devijojnë, ose t'i përçajnë,
siç duan të bëjnë edhe me Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), ata vënë në zbatim taktikën
Divide et impera, të cilën nuk e harrojnë.
I thashë Ramizit që të bisedojë me përfaqësuesit e
këtyre partive, por veç e veç, jo me të gjithë bashkë, bile
ramë dakord që të ftojmë këtu edhe shokët e Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste), për t'i sinjalizuar
për ato që po ngjasin në Partinë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste), me të cilat ne nuk jemi dakord.
Prandaj t'u thuhet edhe këtyre që ne dëshirojmë t'ju vëmë në dijeni për mendimin që kemi dhe të mos vonohemi
në këto çështje.

Lufta e revizionistëve sot është përqendruar kundër
lëvizjes komuniste marksiste-leniniste në përgjithësi, por
ajo është një luftë e drejtuar kundër Partisë sonë në
veçanti. Ata, revizionistët modernë, janë në luftë me Partinë tonë dhe përpiqen me çdo mënyrë ta izolojnë atë, për
arsye se ne mbrojmë marksizëm-leninizrnin. Ata po luftojnë të tërë, Marksin, Engelsin, Leninin, Stalinin, revolucionin, luftën e klasave e të gjitha. Mirëpo del Partia jonë
dhe ia pret hovin kësaj lufte, prandaj të gjitha bateritë i
kanë kthyer kundër saj.

1 Alcide de Gasperi.
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PER ÇDO VEPRIM, BAZE JANE PARIMET
THEMELORE TE MARKSIZEM-LENINIZMIT
Shoku Ramiz më foli për bisedën që kishte bërë mbrëmë gjatë darkës, me kryetarin e Partisë Komuniste të Kanadasë (marksiste-leniniste), Hardial Beins. Midis të tjerash, duke iu përgjigjur pyetjes së Ramizit, ai kishte shfaqur mendimin e tij për Partinë Komuniste të Cejlonit dhe
për N. Sanmugathasanin. Ky dhe Rexh Bërçi, kishte
thënë Beinsi, janë oportunistë. Sanmugathasani vërtet e
ka mbështetur Partinë e Punës të Shqipërisë, por pozita
që ka marrë ai kundër teorisë së «tri botëve» etj., diktohet
më tepër nga fakti që kinezët ia punuan me të pabesë,
duke organizuar një fraksion në gjirin e partisë së tij, e
u përpoqën edhe ta përjashtonin nga partia. Atë, pra, kundër kinezëve nuk e kanë shtyrë motive parimore. Megjithatë, ka shtuar ai, Sanmugathasani ka pasur influencë
në masa, në sindikata, midis punëtorëve e argatëve të
çajit dhe vazhdon ta ketë këtë influencë.
Këto që thotë Beinsi janë të vërteta, se na i ka thënë
edhe vetë Sanmugathasani.
Shokët kanadezë i thanë Ramizit se nga fundi i marsit do të mbajnë konferencën e partisë së tyre dhe, me
këtë rast, kanë ftuar të marrin pjesë edhe përfaqësues të
partive të tjera komuniste marksiste-leniniste. Kur Ramizi
e falënderoi për ftesën që na kanë dërguar dhe se ne
kemi menduar të dërgojmë një delegacion për të marrë
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pjesë në këto manifestime, Beinsi u gëzua shumë. Pastaj
ai ka thënë se mendojnë që në manifestimet e konferencës të mos ftojnë ato parti që mbajnë qëndrim pro Maos,
të cilave u kanë pasë dërguar ftesë, por do t'ua tërheqin.
Beinsi i kishte shprehur mendimin Ramizit se situata
si në Iran, edhe në Indi, është e njëllojtë. Për aq sa
mund ta gjykojmë ne, në përgjithësi, situata në këto dy
vende ashtu është revolucionare. Megjithatë, sipas mendimit tim, nuk kemi të bëjmë me gjendje të njëllojtë, kushtet ndryshojnë sa nga njëri vend në tjetrin.
Së pari, në Iran ka ekzistuar monarkia feudale me
një organizim fashist shtypës, plotësisht mesjetar. Imperializmi amerikan dhe ai anglez kishin futur atje duart
deri në bërryl dhe e mbështetnin fuqimisht regjimin gjakatar, monarkinë feudale fashiste të shahut. Nën sundimin e monarkisë së Pahlevëve në Iran, nga njëra anë
ishin feudalët e latifondistët e mëdhenj, grabitës të pangopur të djersës së popullit, nga ana tjetër populli i
varfër dhe klasa punëtore, që vuanin nën shtypjen e
shfrytëzimin e madh të tiranisë së shahut dhe të imperialistëve të huaj.
Së dyti, Irani është një vend i vogël në krahasim me
Indinë që ka një popullsi prej rreth 660 milionë njerëz.
Së treti, ndarja administrative në Indi është ndryshe
nga ajo në Iran. Pushteti atje nuk është i centralizuar si
në Iran. Pushteti i maharaxhave thuajse është likuiduar.
Jo se këta janë zhdukur, ose nuk janë të fuqishëm, por
nuk e kanë më fuqinë e mëparshme politike, ekonomike
dhe ushtarake. Centralizimi i pushtetit në Indi bëri të
mundur lindjen e një republike demokratike borgjeze të
sunduar nga borgjezia e madhe, e cila kishte infiltruar në
pushtet. Atje qe bërë «revolucioni» gandist, por ky ishte
një revolucion pa dhunë, pasiv. Fjala e Gandit dëgjohej
në Indi, po imperializmin britanik ai e kundërshtonte vetëm duke bojkotuar mallrat angleze. Kur Gandi i thoshte
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dikujt futu në burg, ai shkonte vetë. Natyrisht në Indi
nuk munguan edhe përleshje, siç ishin, për shembull, ato
që ndodhën kur vajti nënmbreti i fundit i Anglisë. lordi
Mauntbetën.
Kështu, kur Anglia vendosi t'i jepte «liri» Indisë, atje
u krijuan shtete me kompetenca të gjera për shumë probleme, por të gjitha këto shtete qenë të lidhura me qeverinë qendrore indiane. Si dhe çfarë lidhjesh organizative
ekzistojnë midis tyre, nuk e di, por fakt është që atje
ekzistojnë shtete të veçanta, që kanë njëfarë autonomie.
Kjo do të thotë se situata në Indi nuk është si në Iran.
Shahu jo vetëm komunistët, por edhe elementët përparimtarë, deri Ajatollah Khomeinin, i kishte persekutuar e
burgosur. Kushedi pastaj sa të tillë kishte vrarë.
Prandaj mendoj se në Indi situata është e ndryshme
nga ajo në Iran, bile nuk është e njëjtë as në të gjitha
shtetet që e përbëjnë. Një shtet indian mund të ketë 20-30 milionë njerëz, pra aq sa ka gjithë Irani. Këto shtete
kanë karakteristika të veçanta, ndryshojnë nga njëri-tjetri nga relievi, nga zhvillimi i bujqësisë, i tregtisë, i industrisë etj. Për arsye të zhvillimit të industrisë e të minierave, për shkak të baseneve minerare që ekzistojnë,
bile të një industrie të rëndë me shumë degë, si industria
minerare e metalurgjisë, bile edhe industrisë atomike etj.,
atje ka një borgjezi të zhvilluar dhe një klasë punëtore
të madhe, jo të përqendruar në një degë të vetme të industrisë, në atë të nxjerrjes dhe të përpunimit të naftës
si në Iran, pavarësisht se edhe këtu ekzistojnë disa ndërmarrje të tjera industriale. Në Indi ka edhe shtete ku
predominon bujqësia.
Si rrjedhim, pjesa dërrmuese e popullsisë indiane
përbëhet nga fshatarësia. Ata fshatarë dhe punëtorë, që
jetojnë në një mjerim të tmerrshëm, në Indi quhen paria,
njerëz jashtë kastave, të përjashtuar nga shoqëria, të dënuar të bëjnë vetëm punët më të vështira, aq sa të pasurit
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i quajnë ata •të paprekshëm., gjoja për shkak se «nuk
lahen kurrë., gjë që do të thotë: mos i zini as me dorë,
se janë të ndyrë. Të tilla janë kushtet në këto vende.
E rëndësishme është që marksizëm-leninizmi, teoria
jonë universale, edhe në këtë vend të zbatohet në përshtatje me kushtet ekzistuese. Forca e partisë komuniste
në Indi qëndron në atë që, duke i njohur mirë parimet e
marksizëm-leninizmit, të dijë t'i zbatojë ato pikërisht në
kushtet e secilit shtet të këtij vendi. Çdo territor administrativ, çdo shtet, atje është një hallkë e tërë zinxhirit, ku
ekzistojnë edhe hallka të dobëta, pas të cilave duhet të
kapet partia marksiste-leniniste.
Shtrohet çështja: Duhet të ketë atje një parti panindiane? Unë mendoj se duhet të ketë, që të japë një orientim të përgjithshëm të bazuar në parimet e marksizëm-leninizmit, po duke pasur parasysh që ky të zbatohet në
kushtet e secilit shtet të veçantë. Për një shtet mund të
dalë në plan të parë pjesëmarrja e partisë në sindikata,
për një tjetër reforma agrare, për një të tretë me industri
shumë të zhvilluar ka probleme të tjera. Në Indi ka varfëri të madhe, ka njerëz që vdesin nga uria, bujqësia nuk
është e mekanizuar, tokat janë lënë djerrë. Prandaj rëndësi të madhe ka që partia komuniste të njohë mirë teorinë marksiste-leniniste, parimet e saj themelore, që duhet
ta udhëheqin në veprimtarinë e saj revolucionare dhe të
mos e zbatojë atë kudo në mënyrë shabllone.
Partitë marksiste-leniniste duhet të mbajnë parasysh
mësimin e Leninit se revolucioni nuk eksportohet. Kjo do
të thotë që edhe Partia Komuniste e Kanadasë, për shembull, mund e duhet ta njohë e ta studiojë eksperiencën
tonë, apo të partive të tjera të vërteta komuniste, por përfitimin që do të nxjerrë nga një studim i tillë, ta zbatojë
në përshtatje me kushtet e vendit të vet. A mund t'u themi ne, fjala vjen, komunistëve të Kanadasë: luftoni sot
për reformën agrare dhe tokat e fermave me nga 1 000
12 - 5
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apo 1 500 ha t'u 'ndahen pesëdhjetë apo njëqind fshatarëve? Jo, këtë nuk mund t'ua themi, se nuk dimë çfarë
kontradiktash ekzistojnë në mes partive në këtë vend, në
ç'gjendje është klasa punëtore, çfarë kontradiktash ka në
mes degëve të ndryshme të industrisë e të zhvillimit socialkulturor të vendit, si paraqitet problemi nacional,
ç'influencë ka atje imperializmi amerikan, si ka depërtuar
ky në këtë vend dhe nga duhet të kapet Partia për rë
luftuar kundër influencës amerikane se nuk bëhet lehtë
një gjë e tillë. Më mirë se kushdo, se ç'rrugë do të ndiqet
për zgjidhjed e këtij apo të atij problemi, këtë e di vetë
kjo parti.
Shoku kanadez i ka folur Ramizit se partia e tij
shtron problemin e luftës kundër imperializmit amerikan,
të largohen bazat amerikane nga Kanadaja. Mirëpo ka
rëndësi se si do të zbatohet atje kjo politikë antiamerikane. Që të realizohet kjo, duhet të punohet më parë që
populli të bëhet i ndërgjegjshëm dhe të ngrihet në atë
shkallë, saqë të hidhet në luftë të vendosur kundër këtij
armiku të egër. •
Populli i Iranit, në kuptimin e përgjithshëm, është
më pak i përparuar se ai i Kanadasë, por më i shtypur
dhe pra më revoluciOnar. Edhe pozita gjeografike e Iranit
është e atillë që lejon një shpërthim kualitativ. Tash, siç
po dëgjojmë, puna ka arritur deri atje sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë detyruar t'i heqin bazat e tyre
nga Irani, sepse janë në rrezik, iranianët kanë arritur të
futen deri në ambasadën amerikane, prandaj amerikanët
kërkojnë që këto baza t'i vendosin në Turqi etj.
Shokët e Partisë Komuniste të Kanadasë në objektivat e tyre . mbajnë një qëndrim të drejtë në luftën kundër
imperializmit,.por, që t'ia arrijnë qëllimit, është e domosdoshme që ata vetë të shikojnë se çfarë duhet dhe çfarë
nuk duhet të bëjnë, sepse as ne, askush tjetër nuk mund
t'ua thonë këtë. Aftësia vepruese e çdo partie komuniste
178

në veprimtarinë e saj për zbatimin në jetë të parimeve.
të marksizëm-leninizmit, në përshtatje me kushtet e ve-•
ndit, qëndron në atë që ajo të dijë të kapet pas hallkave
të dobëta, derisa të arrijë të japë grushtin dërrmues në
hallkën kryesore të të gjithë zinxhirit kapitalist. Mund që
ky grusht të mos shkaktojë menjëherë tronditjen e plotë
të të gjithë «ndërtesës» së kalbur, por kjo nuk duhet t'i
sprapsë forcat revolucionare.
Rëndësi të madhe në këto situata ka që mësimet e•
Leninit, marksizëm-leninizmi, të zbatohen në mënyrë krijuese, në përputhje me kushtet konkrete të çdo vendi. Të
gjithë komunistët duhet t'i studiojnë parimet bazë të
marksizëm-leninizmit dhe të udhëhiqen prej tyre, t'i kenë
ato busull për veprim. Kjo është e domosdoshme, se
tëm atëherë gjykohet e veprohet drejt.
Që ne komunistët, t'i përballojmë me sukses situatat,
siç na mësojnë Marksi dhe Lenini, duhet të lidhim mirë.
teorinë tonë luftarake dhe dinamike me situatat konkrete.
Dihet që në revolucionin proletar nuk mund të shkohet
përnjëherë. Çështja është që partia komuniste të mendojë
në ç'rrugë të kalojë për të mbërritur deri atje, ç'punë
duhet të bëjë e ç'masa të marrë, nëpër çfarë etapash duhet të kalojë ky proces. Këtu nuk është fjala për etapat
e mëdha, për kalimin nga revolucioni demokratiko-borgjez
në një revolucion tjetër shoqëror më të lartë, siç është revolucioni proletar, por për një varg çështjesh e situatash,
në të cilat partia duhet të kapë hallkat njëra pas tjetrës,
për të kaluar nga një etapë më e ulët në një tjetër më të
lartë për të siguruar triumfin e revolucionit. Kjo kërkon
që partia të njohë thellë situatën, të punojë për të zëvendësuar format e vjetra të luftës me forma të reja, derisa
të krijojë një gjendje të përshtatshme revolucionare, të
shikojë nëse është koha për të dhënë një shtytje apo për
t'i dhënë grushtln. Për sa i përket kohës që do të duhet
për përgatitjen e revolucionit, është tjetër punë. Kjo•varet
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nga shumë faktorë. Kryesorja është që partia medoemos
duhet të hidhet në veprime konkrete revolucionare dhe
të mos mbetet në parime.
A duhet të ketë program partia komuniste? Patjetër
duhet të ketë. Por ky duhet të jetë sa më konkret, real,
as ekstravagant e sektar, as oportunist. Ai duhet të jetë
i drejtë, marksist-leninist, që të shohë perspektivën, e cila
nuk realizohet menjëherë, por, duke e pasur atë të qartë
në situatat konkrete dhe e mbështetur në marksizëm-lenlnizmin, partia të ndërmarrë veprime konkrete. Këtu del
në pah çështja, të cilën vazhdimisht e kemi theksuar dhe
e theksojmë, që marksizëm-leninizmi të mësohet në lidhje
të ngushtë me procesin e zhvillimit materialist të shoqërisë, në të cilën komunisti jeton me qëllime që ta çojë
më përpara këtë zhvillim. Në qoftë se marksizëm-leninizmi mësohet me formula, në mënyrë libreske e dogmatike,
pa i lidhur parimet me praktikën, atëherë partia nuk do
të jetë në gjendje ta zbatojë në jetë këtë shkencë revolucionare, nuk do t'u japë dot zgjidhje të drejtë problemeve, sidomos gjatë kalimit nga një etapë e revolucionit
në një tjetër dhe nuk do të jetë në gjendje ta çojë atë
deri në fund.
Natyrisht, gjatë veprimtarisë revolucionare, edhe veprime të gabuara mund të bëhen. Duke mos vlerësuar si
duhet situatën dhe kontradiktat në planin kombëtar ose
ndërkombëtar etj., etj., partia mund të bjerë në oportunizëm ose në sektarizëm. Prandaj është e rëndësishme që
marksizëm-leninizmi të përvetësohet e të zbatohet në mënyrë krijuese. Kur teorikisht je i përgatitur dhe teorinë e
lidh me situatën konkrete, kur e ke të qartë objektivin
që synon të arrish, je në gjendje të kuptosh përse në një
moment të caktuar duhet të bëhet edhe ndonjë zigzag apo
lëshim (por ky jo të jetë oportunist).
Tash, le të ndalemi përsëri te ngjarjet e Iranit. Për
gjendjen në këtë vend unë mendoj çdo ditë, çdo mbrëmje.
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Lufta aktuale e popullit heroik iranian ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe, sepse kemi të bëjmë me një revolucion. Ky nuk është një revolucion proletar, por demokratiko-borgjez, siç ka qenë Revolucioni Francez i vitit 1789.
Ky revolucion përmbysi me dhunë regjimin monarkik
feudal të Pahlevëve dhe shënoi një hap të madh përpara
në rrugën e lirisë e të demokracisë. Tash, në përgjithësi,
në Iran do të zhvillohen fraksionet, siç u zhvilluan dy
shekuj më parë në Francë. Miraboja në fillim ishte kundër mbretit, por pastaj ai vetë u lidh me mbretin, pra
tradhtoi revolucionin. Kështu ndodhi, por Miraboja donte
një mbretëri konstitucionale.
Edhe në Iran revolucioni e ka këtë karakteristikë
tipike. Atje ekzistojnë minoranca të organizuara komuniste dhe jo një, por shumë. Shtrohet çështja: do të shkojnë këto minoranca në gijotinë apo do të jenë të tjerë ata,
të cilëve do t'u pritet koka? Në qoftë se komunistët e
vërtetë revolucionarë do të dinë ta shfrytëzojnë si duhet
këtë revolucion, atëherë ai do të përparojë duke i dhënë
një grusht të rëndë imperializmit.
Ngjarjet në Iran vërtetojnë tezat e Leninit për imperializmin si kapitalizëm monopolist në kalbëzim, kapitalizëm që jep shpirt, prag i revolucioneve proletare. Sot
imperializmi amerikan është në kalbëzim, shkon drejt greminës, nuk është në gjendje të ndalë vrullin revolucionar
të popujve si atij të Iranit, që guxoi të futej deri në
ambasadën amerikane. Edhe Portiliosi, presidenti i Meksikës, u ngrit në një banket dhe i tha Karterit që Shtetet e Bashkuara duhet të jenë më prudente, të mos gënjejnë dhe ta respektojnë pavarësinë dhe sovranitetin e
vendit të tij. Kjo ishte një shuplakë tjetër për qeverinë
amerikane. Por, as në Iran, as në Meksikë, ku zhvillohen
këto ngjarje, imperialistët amerikanë sot nuk ndërhyjnë
dot me ushtri, për arsye se ushtarakisht kanë pësuar disfatë në Kore e në Vietnam, prandaj nuk e ndiejnë veten
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të sigurt të ndërmarrin veprime të tilla ndaj popujve të
tjerë që ngrihen kundër tyre.
Tash mbetet problem se si do të zhvillohet më tej
revolucioni në Iran. Përpjekjet e forcave të brendshme
reaksionare feudale të përmbysura janë të mëdha. Ato,
në bashkëpunim me reaksionin e jashtëm, duan të bëjnë
një kundërrevolucion. Aktualisht opinioni ndërkombëtar
luan një rol të madh, por baza, vendimtarja, përsëri është
brenda. Varet shumë nga puna që mund e duhet të bëjnë
marksistë-leninistët e vërtetë, që ne akoma nuk dimë cilët janë. -«Tufani» nuk dëgjohet gjëkundi, dëgjohet organizata e quajtur «Agimi i kuq». Ç'është kjo dhe nga na
doli? Kjo mund të jetë një organizatë që ndjek vijën e
Leninit, është e sjellë nga Evropa në Iran prej Khomeinit,
por mund të jetë edhe një organizatë e krijuar nga kinezët dhe amerikanët, ose thjesht një vegël e imperializmit
amerikan etj., etj.
Do të qëndrojë në fuqi Khomeini?! Do të qëndrojë
Bazargani në krye të qeverisë?! Do të vijnë të tjerë pas
tyre?! A mund të ngjasë dhe a do të ngjasë në Iran, siç
ndodhi në Revolucionin Demokratiko-Borgjez Francez?
Këto janë pyetjet që bëhen, çështjet që shtrohen sot. Kjo
është korniza e përgjithshme e revolucionit iranian. Tash
si, qysh e tek, do të zhvillohen ngjarjet, do ta shohim.
Varet shumë nga zhvillimi i situatës në këtë vend, po
varet edhe nga gjendja jashtë. Edhe në revolucionin
francez u ndërhy nga jashtë.
Akoma nuk dihet çfarë do të ngjasë në Iran. Khomeinit mund të mos ia presin kokën, po ka mundësi të mos e
dëgjojë njeri dhe në vend të tij të dëgjojnë Bazarganin.
Ka mundësi që edhe këtë ta heqin dhe të vijë një tjetër.
Po kush do të jetë ky tjetri? Kjo varet nga rruga që do
të marrë revolucioni atje, çështja është në evolucion. Do
të vijë në Iran një «Bonapart», siç erdhi në Francë, apo
do të vendoset atje një demokraci më përparimtare, re182

volucionare, konsekuente, ku në pushtet të jenë përfaqësuesit më besnikë të popullit dhe të mos sundojë dot më
borgjezia e vogël liberale, ku ushtria të jetë e popullit dhe
oficerët të mos jenë një kastë pasanikësh, apo do të ketë
më së fundi një restaurim?! Kjo nuk dihet, varet çdo gjë
nga raporti i forcave që marrin pjesë në këtë revolucion.
Për revolucionarët është jashtëzakonisht e domosdoshme
që hekuri të rrihet sa është i nxehtë, siç thotë populli
ynë. Neve na bie detyra që në këto kushte ta rrahim këtë
hekur. Të mos kemi iluzione, por me sa mundësi kemi,
të punojmë. Kjo është arsyeja që unë u vë rëndësi të
madhe artikujve që botojmë për ngjarjet aktuale në Iran.
Këta artikuj t'i përgatitim, pa prekur drejtpërsëdrejti
fenë dhe pa ofenduar fetarët, të flasim për unitetin e popujve arabë e iranianë, për çlirimin e tyre nga imperializmi, nga reaksioni i shitur te të huajt dhe nga borgjezia e madhe e shitur tek armiqtë e këtyre popujve, qofshin këta imperialistë ose socialimperialistë. Në këtë unitet, në këto të drejta që ka fituar, duhet të mbështetet
populli iranian dhe jo në intrigat e në shpifjet e shumta
tendencioze të botës borgjeze e revizioniste. Në Iran komunistët do të gjejnë mbështetjen e elementëve përparimtarë, të shtresave të varfra, të cilat në kurrizin e tyre
kanë ndier peshën e rëndë të shfrytëzimit barbar të regjimit fashist, duke vepruar siç thashë.
Në artikujt tanë nuk u jepet ndihmë e përkrahje vetëm klasës punëtore dhe masave iraniane, por edhe vendeve arabe, u tregohet të tërëve rruga që duhet ndjekur.
Në artikuj është vënë nga ne edhe një shprehje shumë
sinjifikative: «Popujt arabë kanë në dorë një armë të
fuqishme, naftën». Ne e kemi thënë dhe koha e vërtetoi
një gjë të tillë. Por edhe në duart e popullit iranian nafta,
që ka tronditur botën kapitaliste, është gjithashtu një armë e fuqishme. Natyrisht, ky popull ka shumë mjete të
tjera për të mbrojtur e për të çuar përpara fitoret e revo183

lucionit, por veçanërisht këtë armë, naftën, ai tash duhet
ta mbajë fort në dorë dhe të mos ia lërë Khomeinit, që
ta përdorë për të forcuar pozitat e tij.
Në këto situata nuk mund të themi se në vendet arabe feja myslimane është zhdukur, nuk ekziston më. Po
ta mohojmë këtë, është gabim i madh. Feja në ato vende ekziston dhe ka influencë shumë të madhe. Ajo
përbën një faktor subjektiv me rëndësi, mbi të gjitha
është një armë ideologjike që përdoret nga borgjezia,
nga sheikët, nga imamët për të shfrytëzuar popullin.
Por ne, nëpërmjet artikujve dhe gjithë punës që bëjmë,
duhet të dimë se si të influencojmë që fryma laike të
depërtojë në masat e gjera të këtyre popujve.
Të gjithë e dimë ç'propagandë të madhe bënin në
vendin tonë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare ballistët dhe
tërë reaksioni kundër nesh, duke i thënë popullit, për ta
përçarë, se komunistët do t'u rrëmbejnë fëmijët, djalin,
vajzën, do të shkatërrojnë familjen e të tjera e të tjera.
Por çfarë mendon populli ynë sot për komunistët që udhëhoqën luftën, që çliruan vendin dhe tash ndërtojnë jetën
e lumtur socialiste? Ai është në unitet të çeliktë dhe
thotë se gjithçka tha Partia, po e bën realitet. Por, që të
arrihej deri këtu, u desh një punë e madhe e shumë kohë
që pikëpamjet e njerëzve të evoluonin, megjithëse ka
akoma mentalitete kundër të cilave po luftojmë.
Fjalën e kam në atë që ne duhet të gjejmë mënyrat
për t'u marrë krahët këtyre problemeve. Kjo është detyra
e partive të vërteta komuniste (marksiste-leniniste). Për
vende e popuj të ndryshëm problemet janë të ndryshme.
Për shembull, popujt e Afrikës kanë probleme të tjera, at a
të Lindjes së Mesme të tjera e kështu me radhë mund
të themi për popujt e rajoneve të ndryshme të botës.
Aktualisht, me situatat që krijoi revolucioni në Iran,
duhet folur edhe për unitetin e popujve arabë, i cili është
i nevojshëm, megjithëse pothuaj i pamundur. Trajtimi i
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kësaj çështjeje është i rekomandueshëm, i kohës, i domosdoshëm, për arsye se imperializmi dhe kapitalizmi botëror me të gjitha mënyrat kërkojnë që këta popuj t'i
vënë në luftë me njëri-tjetrin. Këtij qëllimi ata përpiqen
t'ia arrijnë, siç kam thënë herë tjetër, mbase jo açik, me
luftën fetare, me antagonizmin fetar që gjoja shërbeu si
shkak për shpërthimin e revolucionit në Iran. Pra bota
arabe, bota e naftës, qenka për republikë islamike dhe,
sipas tyre, lufton kundër botës kristiane. Edhe papa i Romës, nga ana e vet, po bredh dhe bën kudo mbledhje me
besimtarët, sidomos me rininë, për të ringjallur te kjo
ndjenja të forta fetare. Ky pra lufton për -unitetin» e
kristianëve. Pra, nga njëra anë shohim se po aktivizohet
kristianizmi si një mbrojtës i kapitalizmit dhe i borgjezisë së madhe të vendeve të industrializuara. nga ana
tjetër propaganda borgjezo-revizioniste predikon se qëllimi dhe tendenca e vendeve arabe. të cilat janë «të
e të tjera e të tjera, është të sigurojnë -unitetin» islamik.
Në mënyrë të tërthortë me këtë ata duan të thonë që të
dyja palët janë në luftë, në një përpjekje fetare, natyrisht,
jo si në kohën e mesjetës me kryqëzata.
Borgjezia dhe revizionistët, duke i dhënë ngjyrë fetare luftës së popujve arabë, iranian e të tjerë, për çlirimin e tyre nga shtypja e shfrytëzimi, synojnë t'i mbajnë
këta nën zgjedhë të përhershme. Prandaj uniteti i popujve të kësaj zone ka rëndësi të madhe në luftën e tyre
kundër shtypësve e shfrytëzuesve imperialistë, për të
mbrojtur të drejtat nacionale dhe shoqërore dhe pavarësinë. Këtë duhet ta theksojmë në artikull. Problemin e
unitetit ta kemi të qartë, ta trajtojmë teorikisht dhe të
nxjerrim në shesh falsitetin e intrigave të shumta të revizionistëve sovjetikë, imperialistëve amerikanë, sionistëve izraelitë e gjithë reaksionarëve të tjerë rreth kësaj
çështjeje kaq të rëndësishme. Kontradiktat që ekzistojnë
midis këtyre vendeve nuk mund të zhduken, për arsye
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se këto janë vende kapitaliste, në to sundon borgjezia e
naftës, mirëpo çlirimi nga zgjedha e imperializmit është
një pikë e përbashkët për gjithë popujt e kësaj zone. Prandaj ata duhet të shtrëngojnë radhët me njëri-tjetrin.
Në artikull të vihet në dukje se kapitalizmi botëror
përpiqet ta shtrembërojë karakterin e vërtetë të revolucionit në Iran, duke theksuar se ka karakter fetar. Por
thelbi i revolucionit demokratiko-borgjez i Iranit, i këtij
shpërthimi revolucionar të popullit kundër perandorisë
së shahut dhe imperializmit amerikan, nuk ka karakter
fetar, siç përpiqen ta propagandojnë imperialistët, që kanë
interesa për naftën e këtij vendi. Pa mohuar dhe pa cenuar bindjet fetare të iranianëve, të theksojmë se ne
nuk i besojmë këto intriga. Populli iranian, i rraskapitur
nga shtypja dhe nga grabitja e këtyre forcave, u ngrit
në këmbë. Po ne jemi të bindur se nuk është vetëm ndjenja fetare që e çoi në kryengritje. Ajo që e udhëheq atë
në këtë luftë është ideja e çlirimit, ideja e mbrojtjes nacionale dhe e krijimit të një republike demokratike bmgjeze, që ai t'i administrojë e t'i gëzojë vetë pasuritë e
vendit dhe fatet e tij.
Vazhdimisht e kam thënë dhe përsëri e them se sa
më shumë që lexojmë, aq më pak na duket se dimë. Në
këtë kuptim shokët e sektorit të jashtëm duhet të studiojnë mirë historinë e këtyre popujve. Nuk them që
këta të mbarojnë tash Fakultetin e Historisë, por ama të
studiojnë në biblioteka dhe në shtëpi, të sakrifikojnë edhe
gjumin e natës për t'u njohur me historinë e popujve të
këtyre vendeve. Librat që lexojmë disa janë shkruar nga
elementë borgjezë, po edhe përparimtarë, prandaj studimi nga ne i historisë në këta libra të bëhet nga pozita
marksiste. Në bibliotekat tona ky ose ai punonjës i sektorit të jashtëm nuk do të gjejë libra që t'ia japin në
dorë situatën e një vendi, siç do t'ua jepte një libër i
shkruar nga një marksist. Megjithatë, duke i studivar ata,
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njeriu do të njohë dhe do të kuptojë zhviWmin shoqëror
të atij vendi, edhe ashtu siç e paraqet autori do të gjejë
atje diçka që ta orientojë deri në njëfarë shkalle. Një gjë
e tillë pra ndihmon që, kur të vijnë shokët e huaj, shoku
ynë të dijë të kërkojë shpjegime se si është e vërteta për
vendin e tij. Dhe miku do t'i shpjegojë atë situatë që ne
akoma nuk e kemi të qartë, por që dimë se diçka ngjet
në atë vend, se kemi studivar për të. Kjo që dua të vë në
dukje këtu është që shokët e sektorit të jashtëm nuk duhet të mjaftohen vetëm me punën që bëjnë, duke shfrytëzuar shtypin e materialet e ndryshme që kanë në dispozicion për këtë apo për atë zonë, për të cilën përgjigjet
secili sipas ndarjes së punës. Natyrisht, edhe kjo është
një punë që duhet ta bëjnë, domethënë të lexojnë gazetat, raportet e informacionet, t'i analizojnë e të nxjerrin konkluzione nga ato, por të studiojnë edhe historinë
e popujve të zonës që mbulojnë, të njohin mentalitetin,
zakonet, kulturën, gjendjen sociale dhe ekonomike të
tyre.
Ne dimë, për shembull, tani se Dinuçi në Itali ka
devijuar. Ky e ka qëndrimin në Firence, që ndodhet në
Toskanë, djepi i Rilindjes Italiane, i luftërave me mbretërit e Francës, vendi i Savanarolës, vendi i dijetarëve të
mëdhenj të kohëve të Cinquecentos. Po a e njeh punonjësi i sektorit të jashtëm, që merret me Italinë, historinë e zhvillimit të kësaj krahine dhe të gjithë Italisë, se si ka arritur të bashkohet kjo 100 vjet përpara,
në sa mbretëri ka qenë e ndarë, ç'lidhje kishin ato me
njëra-tjetrën, kush ishte më e zhvilluar në atë kohë,
kush e ndihmoi e kush nuk e ndihmoi, ç'luftëra janë
zhvilluar e kështu me radhë një varg çështjesh? Këto
kanë një rëndësi të madhe, se, në qoftë se merresh me
Italinë, po t'i dish këto, mund ta kuptosh fare mirë
situatën që ekziston sot atje, të kuptosh pse në Sicili
dhe në Kalabri ekziston mafia e lidhur sot me «brigadat
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e kuqe» e me të tjera e të tjera organizata terroriste, si
dhe me shoqëri të ndryshme sekrete, që kanë bërë
evolucion dhe tash janë kthyer në organizata kriminale
që veprojnë dhe pengojnë ecjen përpara të revolucionit
në Itali. A duhet t'i dimë ne këto? Duhet t'i dimë.
Enciklopedistë nuk mund të bëhemi, por një ide për
këto probleme duhet ta kemi. Qëllimi i kësaj pune është
që shokët tanë të jenë në gjendje të kuptojnë në ç'shoqëri evoluojnë këta «komunistë», që devijojnë si Dinuçi.
Për sa u përket shokëve kanadezë, deri tash duken
njerëz të mirë. Me rastin e 100-vjetorit të ditëlindjes së
Stalinit ata kanë botuar një kalendar me portretin e tij,
bile me këtë rast do të bëjnë edhe disa botime, do të organizojnë konferenca e aktivitete të tjera për këtë jubile.
Edhe për Partinë tonë ata bëjnë propagandë, po ne nuk
kemi shumë mundësi t'u dërgojmë më tepër materiale për
t'i ndihmuar. Sot janë me mijëra, me dhjetëra e me qindra mijë individë, në tërë botën, që simpatizojnë marksizëm-leninizmin. Po krijohen kudo parti marksiste-leniniste, në vende të vogla e të mëdha, të cilat luftojnë,
bëjnë edhe gabime, ashtu siç kemi bërë ne, dhe i korrigjojnë gabimet, krijohen në to fraksione, likuidohen parti,
dalin të tjera të reja etj., etj. Kjo është një luftë e vazhdueshme që vazhdimisht i gërryen themelet e imperializmit. Ne, komunistët shqiptarë, një lëvizje të tillë e
konsiderojmë si një faktor pozitiv dhe sa të jetë e mundur përpiqemi të bëjmë detyrën si marksistë-leninistë,
në radhë të parë duke ecur si kurdoherë drejt në rrugën
marksiste-leniniste, duke ndihmuar, gjithashtu, që gjithë
këta njerëz e këto parti të udhëhiqen në veprimtarinë e
tyre nga doktrina e pagabueshme e Marksit, Engelsit,
Leninit dhe Stalinit. Ne do t'u japim edhe eksperiencën
tonë partive motra, po gjithçka varet nga ato vetë, nga
puna e nga kushtet e tyre se si do ta zbatojnë atë.
Njerëzit tanë që punojnë në ambasada duhet ta.
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kuptojnë mirë rolin e tyre dhe të punojnë me elementët përparimtarë, duke gjetur rrugët e mënyrat më të
frytshme, më të përshtatshme, për t'u shpjeguar atyre
problemet, për t'u shpjeguar ç'bëhet në Shqipëri, qysh
i zgjidhim ne çështjet etj., etj. Domethënë të ketë nga
ana e tyre një aktivitet të madh. Vetëm se shokët
tanë të kenë kujdes e të mos u rritet mendja, të mos
duket sikur ne jemi kërthiza e botës, të mos e vënë
asnjëherë veten në pozitën e mësuesit. Kurrë nuk duhet
të kenë ata një mendim të
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DISA MENDIME MBI NGJARJET NE IRAN
DIIE GJENDJEN AKTUALE
Revolucioni antiimperialist i popullit iranian do
të lërë mbresa të mëdha jo vetëm në Lindjen e Mesme,
por edhe në të gjithë botën, veçanërisht në botën imperialiste, kapitalisto-revizioniste.
Siç kam shkruar edhe më përpara, ky ishte një revolucion popullor antifeudal e antiimperialist, me tiparet e një revolucioni demokratiko-borgjez. Karakterin popullor atij ia jep pjesëmarrja shumë e gjerë në
të e masave punonjëse të qytetit e të fshatit, punëtorë
të naftës e të degëve të tjera të ekonomisë, fshatarë të
varfër, rini studenteske, elementë përparimtarë të inteligjencies, politikanë demokratë-borgjezë, udhëheqës të sektit shiit, ushtarë, bij të popullit. Por, nëse ai do të shndërrohet në një revolucion të vërtetë demokratiko-borgjez,
për këtë, mendoj unë, duhet pritur, sepse varet nga reformat që duhet e që do të bëhen pas fitores së tij, sidomos nga zbatimi i një reforme të thellë agrare, e cila
t'ua kthejë tokën e grabitur atyre që e punojnë, fshatarëve
iranianë, nga reforma të tjera që t'i sigurojnë popullit
liri të vërteta demokratike dhe të vazhdohet pa kompromis lufta kundër ndikimit dhe ndërhyrjes së imperializmit, të çdo ngjyre që të jetë, në punët e brendshme të
Iranit. Këtë do të na e tregojë koha.
Populli iranian ishte lënë në errësirë, në prapambetje,
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veçanërisht fshati, ku latifondistët e mëdhenj bënin ligjin mesjetar. Edhe ai pseudomodernizim industrial që
shihej ndër qytete, sidomos në kryeqytet dhe në qytetet
e tjera kryesore, si Ispahani etj., ishte një industrializim i
sforcuar, i krijuar nga inflacioni i madh i petrodollarit, që
nuk e kishte nxjerrë popullin punonjës iranian nga varfëria dhe nga mizerja. Klasa punëtore iraniane, e shtypur
dhe e shfrytëzuar, është me të vërtetë një klasë heroike;
vetë populli iranian është një popull i zgjuar, me kulturë
të lashtë e të shumanshme, nga gjiri i të cilit kanë dalë
njerëz të mëdhenj, por shfrytëzuesit imperialistë anglezë
dhe më vonë ata amerikanë kanë vepruar së bashku në
mënyrë të atillë që ai të lihej në prapambetje dhe pasuritë e Iranit të kalonin në pronësinë e tyre, tokat e nëntoka me të gjitha pasuritë e saj, pra i gjithë Irani të bëhej pronë e kapitalizmit botëror.
Këtu, shoqëritë e mëdha të naftës, që nga ato
ze, amerikane, holandeze etj., kishin në Iran njerëzit e
tyre, kuadro e specialistë të lartë dhe të mesëm, kurse
klasa punëtore iraniane ishte lënë në atë gradë sa zor që
nga radhët e saj të dilnin njerëz të kualifikuar që të
drejtonin prodhimin në fabrikat, uzinat, rafineritë. Ata
që kishin arritur të bëheshin drejtues të tillë dhe ishin
dërguar nëpër shkolla, ishin njerëz të zgjedhur vetëm nga
borgjezia, e cila ishte mahur dhe korruptuar në kulm, tok
me shahun.
Në gjendjen në të cilën ishin katandisur «përparimi
e zhvillimi» në Iran, arsimi dhe kultura ishin mbuluar
nga një mjegull e dendur, për të mos thënë se nuk ek,
zistonin fare. Kultura zhvillohej me një javashllëk të
madh dhe ishte deformuar në mënyrë të tillë, që t'i
mbante masat të shtypura nën regjimin e autokratëve.
Natyrisht, në këtë mes kanë luajtur rol të madh përfaqësuesit reaksionarë të fesë që bënin punën e tyre obskurantiste, që në kohën e dinastisë së Haxharëve e të Pah191

levëve. Për frenimin e zhvillimit të ndërgjegjes së popullit për çlirimin nacional nga zgjedha e okupatorëve imperialistë, ata ndërhynë veçanërisht në superstrukturë,
pra, edhe në art e në kulturë. Arti dhe kultura e lashtë
persiane ishin injoruar, kishin humbur, dhe në artin e në
kulturën iraniane dominonte filozofia islame e imamëve.
Tash xhamitë nuk ishin më edhe shtëpi kulture, siç ishin
në kohën e Sadiut e të Firdusiut, ku, përveç riteve fetare,
zhvilloheshin edhe debate filozofike, debate mbi astronorninë, mbi matematikën dhe mbi gjendjen sociale të njerëzve. Jo. Tani ato kishin të njëjtin funksion si ato të
Perandorisë Osmane, shërbenin vetëm për t'iu falur Muhamedit dhe zotit, pasardhësve të Muhamedit, imam
Aliut, imam Hysenit dhe imamëve të tjerë.
Kjo gjendje rëndonte shumë mbi masat e popullit,
por me kohë shtypja u thellua; nafta, kjo pasuri e madhe
ë nëntokës së Iranit, u bë një armë e mprehtë në duart e
imperialistëve dhe në duart e shahut e të sheikëve, të
cilët, të pangopur për pasuri, luanin me fatin e me pasuritë e popullit, në favor të perandorisë dhe të ushtrisë
shtypëse që ata krijonin. Kështu që shahu i Iranit ishte
nga pasanikët më të mëdhenj në botë. Ushtria iraniane,
për nga armatimi e nga fuqia e zjarrit, numërohej si e
katërta në botë. Por gjeneralët dhe oficerët madhorë të
kësaj ushtrie përbënin një klikë të korruptuar, mbrojtëse
të pasurive të panumërta të shahut dhe të pasuesve të tij.
Midis kësaj klike oficerësh dhe ushtarëve, bijve të popuIht, ekzistonte një hendek i madh. Këtë ushtri, siç thashë,
të katërtën në botë e të armatosur me armët më të sofistikuara, revolucioni popullor antiimperialist i popullit të
Iranit e bëri të pavlefshme. Kështu ushtria e shahut nuk
mundi të luante atë rol që i kishin vënë si detyrë shahu
dhe padroni i tij, imperializmi amerikan.
Pra, kjo shtypje, kjo pakënaqësi e shtrirë mbi tërë
masat e popullit, u konkretizua, u vërtetua kalimi nga
-
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sasia në cilësi dhe momentet më të përshtatshme, objektive e subjektive, u gjendën pikërisht nga ana e popullit,
nga ana e punëtorëve, gjë që çoi në revoltën e popullit
kundër shahut dhe kundër imperializmit amerikan e imperialistëve të tjerë.
Revolucionin, pra, e bëri populli iranian, gra dhe
burra, pleq e të rinj. Në radhët e para të këtij revolucioni
kishte nga klasa punëtore iraniane, ishin punëtorët e naftës dhe të të gjitha degëve të tjera të ekonomisë.
Populli u ngrit në demonstrata të përgjakshme, marshoi përpara, edhe pse shahu, që mendonte se do ta trembte, qëlloi mbi të dhe vrau me qindra e me mijëra veta.
Natyrisht, imam Khomeini e përdori këtë situatë objektive dhe me njerëzit e vet, me atë grupimin e konsiderueshëm, mund të themi, të besimtarëve shiitë, ashtu siç e
propagandoi e gjithë bota, mundi të luante një rol në dukje shumë të rëndësishëm. Por duhet thënë se në këtë
kryengritje popullore shikoje kryesisht të rinj e të reja,
burra dhe gra, që ngrinin grushtet përpjetë e që vriteshin
nëpër rrugë. Këta dikush i udhëhiqte.
Agjencitë perëndimore të lajmeve i bënë shumë buië
Ajatollah Khomeinit dhe grupit të tij shiit, sikur ky ishte
frymëzuesi. Por, unë mendoj se, pa ekskluduar influencën
e sektit shiit dhe të besimit fetar, ky revolucion antiimperialist i popullit iranian kishte karakter klasor, ishte në
themel një revolucion shoqëror dhe jo me karakter fetar,
Prandaj nga ana jonë nuk mund të konsiderohet si një
revolucion islamik. E quajnë revolucion islamik për shumë arsye, por kryesorja është që t'u fshehin masave të
gjera të popullit një të vërtetë të madhe: se vetëm me
revolucion klasor rrëzohen klasat shfrytëzuese të brendshme të lidhura ngushtë me imperialistët e huaj. Ja përse
përpiqen t'i paraqesin këto lloj kryengritjesh sikur gjoja
udhëhiqen nga feja. Pra edhe një herë shohim se feja
13 - 5
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përdoret kurdoherë si një element moderues dhe frenues
për hapa revolucionarë, një element idealist.
Përveç kësaj, bota perëndimore, bota kapitaliste përpiqet t'i japë ngjyrën e një lufte joklasore, por fetare revolucionit të popullit iranian, për të krijuar idenë e rreme
se ja, bota islame po ngrihet kundër botës kristiane. Pra,
kërkon t'i kthejë momentet revolucionare që ekzistojnë
aktualisht e që kërkojnë zgjidhje, momentet e revolucioneve proletare, siç i quan Engelsi, në luftëra fetare mesjetare si ato në mes katolikëve, nga njëra anë, dhe protestantëve, nga ana tjetër, me një fjalë kërkon të kthejë
kchën e kryqëzatave. Kryqëzatat, sipas tyre, po përsëriten në Lindjen e Mesme gjoja kush të mbajë Jerusalemin, kush të ketë aleancë me Sirinë, kush ta ketë
mirë me Libanin, me të krishterët apo me myslimanët e
Libanit e të tjera historira të tilla.
Është e vërtetë se bota arabe, në përgjithësi, beson
në fenë myslimane, por në këtë botë arabe ekziston edhe
ndjenja e urrejtjes kundër shfrytëzuesve të brendshëm
dhe kundër imperialistëve të jashtëm, të cilët, për të sunduar, intrigojnë nga të katër anët, vënë një popull kundër tjetrit dhe, kur e shikojnë se po e humbasin davan,
siç po ngjet aktualisht në Iran, luftërave nacionalçlirimtare, antifeudale dhe antiimperialiste përpiqen t'u japin
ngjyrën e një lufte fetare, islamike, antishkencore. Këtë e
bëjnë pikërisht në momentin kur kapitalizmi botëror kalon një krizë të madhe dhe kur nuk gjen dot rrugëzgjidhje. Por të gjitha këto revolucione sociale antiimperialiste
janë rezultat i urrejtjes së popullit kundër atyre që i
thithin gjakun. Këto shkaktojnë pakënaqësi, greva të mË.dha edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli,
në Francë, në Itali, në Bashkimin Sovjetik e gjetkë. Imperialistët, me ngjyrat që duan t'u japin lëvizjeve të tilla
si ajo në Iran, kanë për qëllim t'u thonë grevistëve në
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vendet e tyre: Ja me çfarë njerëzish kemi të bëjmë, me
injorantë, me njerëz që kërkojnë ta kthejnë botën në
mesjetë, kërkojnë të kthejnë luftërat fetare, prandaj ne
jemi të shtrënguar të mbyllim fabrikat, të hedhim punëtorët në rrugë, të ngremë çmimet, të ulim rrogat, për arsye
se nuk -buron» më nafta. Pra, fajin s'e kemi ne, kapitalistët, por e kanë popujt myslimanë, popujt arabë.
Këtu ka një qëllim djallëzor, që ne duhet ta demaskojmë. Luftërat për çlirim kombëtar e shoqëror, qoftë në
Lindjen e Mesme, qoftë në Afrikë apo kudo gjetkë, janë
luftëra me karakter nacionalçlirimtar e antiimperialist.
Megjithëse në këto luftëra, për njërën apo për tjetrën arsye, proletariati nuk është në krye të masave të popullit
dhe nuk ka partinë e vet, në situatat revolucionare që do
të krijohen, elementi përparimtar, i cili ka bërë aleancë
me fshatarësinë e mjeruar që kërkon tokë, do të krijojë
kushtet që edhe proletariati luftarak të hidhet në luftë,
të dalë partia e vërtetë e proletariatit, udhëheqja e vërtetë e shtetit, ushtria e vërtetë popullore që do t'i shërbejë popullit e jo borgjezisë së re teokratike, këtë herë gjoja
e veshur me forma demokratike.
Për sa i përket Iranit, është fakt se proletariati, punëtorët e naftës që morën pjesë në kryengritjen popullore, fituan.
U fol shumë për Ajatollah Khomeinin, i cili u kthye
në Iran. Baftjari bëri shumë fjalë, por më në fund u
arratis bashkë me gjeneralët e tij. Shumë gjeneralë që
mbetën në Iran u ekzekutuan. Ajatollah Khomeini, që nuk
e ndien veten të sigurt, i bën thirrje popullit të qetësohet,
por ai nuk qetësohet, vazhdon të jetë në lëvizje dhe përgjigjet: Nuk i hedhim armët! Këto gjëra i shohim në
azhanset e lajmeve.
Nga turbullirat që mund të nxiten në Iran kundër
rendit që u vendos, do të përpiqen të përfitojnë imperializmi amerikan e ai anglez, socialimperializmi sovjetik e
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të gjithë me radhë. Gjithçka në këtë drejtim varet shumë
nga vigjilenca, nga zotësia dhe nga konsekuenca e njerëzve përparimtarë iranianë që iu futën revolucionit. Ata
duhet ta vazhdojnë atë, duke kaluar nga një etapë në
tjetrën e duke zgjidhur në çdo etapë probleme me rëndësi, me reforma rrënjësore e jo të sipërfaqshme, jo të
rreme, jo vetëm për lustër, sepse të gjithë do të përpiqen
ta qetësojnë këtë situatë. Ne shohim se vetë Karteri në
intervistat e tij të fundit tregohet jashtëzakonisht i trembur dhe i lëkundur, i vranë ambasadorin në Afganistan e
s'flet hiç. «Rojat e Revolucionit» në kryeqytetin e Iranit
sulmuan ambasadën amerikane, u futën në të dhe zunë
rob titullarin, 60 nëpunës dhe 19 roja mërinsa, të cilët
ngritën duart lart. Aty u kapën shumë dokumente, të
cilat më vonë do t'i shërbejnë popullit iranian. U desh të
ndërhynte kryeministri i ri provizor i Iranit, Bazargani,
që t'i shpëtonte robërit.
Duhet thënë, gjithashtu, se ekziston rreziku i një
ndërhyrjeje. Bile, në fakt, ajo ka filluar me kohë nga ana
e socialimperialistëve sovjetikë, të cilët duan të krijojnë
zonat e tyre të influencës në Lindjen e Mesme, sidomos
në Iran ku ekziston një numër i madh azerbajxhanasish
(gjysma e azerbajxhanasve jeton në BS e gjysma në Iran).
Atje ekzistojnë kurdët, të cilët në këto momente janë në
lëvizje jo vetëm në Iran, por edhe në Turqi. Mirëpo kurdë
ka edhe në Bashkimin Sovjetik. Në këto situata socialimperialistët sovjetikë po veprojnë edhe nëpërmjet
KGB-së.
Çështja e Iranit i ka vënë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës në situata jashtëzakonisht të vështira edhe në
Gjirin Persik, si në Kuvajt ku 35 për qind e popullsisë
është palestineze, në Arabinë Saudite ku mund të kërkohet shtetëzimi i shoqërisë arabo-amerikane të naft5s,
ARAMCO.
Me dëbimin e shahut nga Irani, që ishte bërë
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xhandari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lindjen
e Mesme dhe në Gjirin Persik, Izraelit iu pre burimi
kryesor i naftës. Kështu rreziqet janë të mëdha. Prandaj, ne duhet t'i ndjekim me vigjilencë të madhe dhe me
kujdes të posaçëm këto çështje për të parë si dhe në favor të kujt do të zgjidhen ato.
Për ata që duan të na dëgjojnë, ne duhet t'i shpjegojmë qartë gjërat, hapur, ashtu siç janë, pa prekur ndjenjat fetare në këtë lëvizje të madhe revolucionare klasore të popujve arabë. Në të njëjtën kohë, në një mënyrë
ose në një tjetër, duhet të themi se nuk është fjala për
një luftë islamike, siç thonë Karteri e të tjerë, por është
një luftë, një revolucion i të varfërve kundër të pasurve.
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KESHTU E «PERSHENDETIN» POPUJT
ARMIKUN E TYRE ME TE EGER,
IMPERIALIZMIN AMERIKAN
Shtypi, radiot dhe televizioni botëror flasin sot me të
madhe rreth dy ngjarjeve që kanë prekur rëndë autoritetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Teherani
njoftohet se një grup «kryengritësish» iranianë sulmuan
dje ambasadën amerikane dhe, pas një lufte të ashpër e
trup me trup me rojat ushtarake të saj (trupa të zgjedhura
të fanterisë së marinës amerikane), e pushtuan atë. Kapën
rob rojat, personelin e ambasadës, mbi 70 veta me ambasadorin në krye, të cilët i futën pastaj në bodrumet e ambasadës. U desh ndërhyrja e qeverisë iraniane, që iranianët e zemëruar të largoheshin nga ambasada.
Agjencitë e lajmeve njoftuan në të njëjtën kohë se
edhe në Kabul, kryeqytet i Afganistanit, disa njerëz •të
panjohur» goditën dhe vranë ambasadorin amerikan në
këtë vend.
Kazani po zien. Popujt që janë hedhur në luftën nacionalçlirimt,are, po «përshëndetin» armikun e tyre më të
egër, imperializmin amerikan.
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VIZITA QË NUK I SIGURUAN KINES STABILITETIN
POLITIK E ORGANIZATIV
Pas kthimit të Ten Hsiao Pinit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konstatojmë se bëhet më pak zhurmë nga sa bëhej para vajtjes dhe qëndrimit të tij atje.
Në kthim Teni qëndroi edhe në Japoni. Vajtja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Japoni, natyrisht, i siguroi Kinës disa traktate dhe marrëveshje për dhënie
kredie, teknologjie të re dhe armatimesh nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, por nuk i siguroi asaj kryesoren,
stabilitetin politik dhe organizativ.
Është fakt se Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përfituar reciprokisht në interesin e tyre dhe
kundër interesit të popujve. Në të njëjtën kohë buja dhe
vickat që hodhi Teni nga të katër anët, kudo ku kaloi në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë shqetësuar vetë
këto, Japoninë, aleaten e tyre, por edhe vendet e tjera kapitaliste të industrializuara. Kjo, për arsye se Teni, një
diplomat fashist, nuk mungoi të fliste pikërisht si i tillë
dhe të «tregohej» si hidalgot e reckosur, por kryelartë,
spanjollë, që dilnin nga portet e Spanjës dhe shkonin të
zbulonin arin e Cipangosë. Po citoj përmendsh disa vargje
të një poeti francez, që më kanë mbetur në kujtesë që
nga koha kur isha i vogël në shkollë. Ky poet për hidalgct
shkruante:
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«Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,/ Fatigues de porter leurs misëres hautaines./ De Palos de
Moguer, routiers et capitainesi Partaient, ivres d'un rëve
hëroique et brutal./ Ils allaient conquërir le fabuleux metall
Que Cipango milrit dans ses mines lointaines./ Et les vents
alizës inclinaient leurs antennes. Au bord mystërieux du
monde occidental...» 1 .

Ky poet quhej Zhoze Maria de Heredia, ishte parnasien, i shkollës së Parnasit, që kishte si parim krijimin e
artit për art. Megjithatë sonetet e tij janë të bukura e
të famshme në letërsinë franceze, prandaj vazhdojnë të
rrojnë edhe sot.
Pra edhe Ten Hsiao Pini, si një •gerfaut», doli nga
Kina për të «fituar» Amerikën, për të «fituar» kredi, për
të «fituar» armë dhe për t'u kthyer përsëri në Palos e
në Mukej me arin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Mirëpo në Kinë situata është shumë e vështirë për grupin
fashist të Ten Hsiao Pinit e të Hua Kuo Fenit. Atje, me
tërë kuptimin e fjalës, «lulëzojnë njëqind lulet» dhe «konkurrojnë njëqind shkollat». Po çfarë lulesh e çfarë shkollash! Të gjitha llojet, me përjashtim të marksizëm-leninizmit të vërtetë, i cili, jam i bindur se edhe në Kinë nuk
ka humbur, nuk është zhdukur, por do të mëkëmbet dhe
duhet të mëkëmbet në rrugën e drejtë e jo në bazë të
teorisë së kalbur të Mao Ce Dunit, të cilën aktualisht e
mban Hua Kuo Feni. Ky ka punuar nën drejtimin e Maos
dhe ka qenë një nga informatorët e Zyrës së Përgjithshme, në provincën ku punonte. Hua Kuo Feni është një
element administrator, i heshtur, dinak, që di të organi/ Si një fluturim skifterësh larg kufomave të vendit amtari
Të lodhur nga vuajtjet e tyre krenare/ Nga Palos de Moguer,
udhëtarë e kapitenë/ Niseshin, të dehur nga një ëndërr heroike
e të ashpër/ Ata shkonin të pushtonin metalin përrallor/ Që Cipango piqte në miniera të largëta/ Dhe erërat e tropikëve ua
përkulnin direkët/ Në bregun misterioz të botës perëndimore...
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zojë e të kthejë fletën kur duhet në interes të kundërrevolucionit dhe të godasë, ashtu siç bëri me «katërshen».
Kurse grupi i Ten Hsiao Pinit është ai grup që sot,
në sipërfaqe, duket se ka epërsi në Kinë dhe vepron hapur në mënyrë fashiste. Ai, natyrisht, me pëlqimin e gjithë Byrosë Politike, e cila në mos me gjithë zemër, me
dashje, por edhe pa dashje, ka votuar për rehabilitimin
e gjithë reaksionit kinez, brenda dhe jashtë vendit. Tashmë e dimë që reaksionit kinez, me ligj e me vendim të
Komitetit Qendror, i janë kthyer të gjitha të drejtat e
humbura politike, ideologjike, ekonomike dhe organizative. Në Kinë u është dhënë forcë partive të reaksionit, të
degjeneruarve, kundërrevolucionarëve. Këto fjalë nuk janë terma propagandistikë që i përdor unë, por janë fjalë
të shkruara, të zeza mbi të bardhë, në vendimet që ka marrë Komiteti Qendror i Partisë në Kinë e tash së fundi
edhe qeveria kineze. Kështu që atje është bërë një çorbë
derri. Natyrisht reaksioni i zi, i mbështetur nga Teni, që

nga pleqtë, deri te nipërit e tyre, po vjen në fuqi dhe po
zë vendet e humbura; pra fashizmi kinez ka ngritur krye,
ka marrë frenat në dorë dhe pret aktualisht t'i vijnë të
ardhurat nga Daj Sami dhe nga samurajët e mikados, nga
fabrikat e Zhiskar d'Estënit dhe nga mbretëresha e Anglisë dhe nga gjithë reaksioni botëror, për të realizuar
planin fashist, p]an të cilit i kanë vënë emrin «katër modernizimet».
Pra, në fakt, në Kinë ekzistojnë dy rryma kryesore:

rryma e Hua Kuo Fenit dhe ajo e Ten Hsiao Pinit. Kjo
e fundit është superiore, kurse ajo e Hua Kuo Fenit bashkëpunon me të. Megjithatë unë mendoj se kjo është më
dinake, punon në heshtje dhe nuk përjashtohet që një
mëngjes të ngjasë ajo që Ten Hsiao Pini të kalojë, me
nder, në gjiriz, siç kaloi Hrushovi nga shokët e tij po aq
revizionistë e po aq të poshtër, siç janë brezhnjevianët.
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Kështu që edhe Hua Kuo Feni po ndërton një Kinë kapitaliste dhe socialimperialiste, zbaton planin e «katër
modernizimeve», por ai dëshiron që ky plan të bëhet nën
drejtimin e tij, në mënyrë më të moderuar me një hipokrizi më kineze, me një politikë gjoja më pak të bujshme
sesa kjo e Tenit. Por aktualisht Teni nuk lejon që të zhvillohet një politikë e tillë, megjithatë krahu i Hua Kuo
Fenit, i Jeh Çien Jinit dhe i të gjithë të tjerëve që u përjashtuan nga Byroja Politike, por edhe i Li Hsien Nienit,
punon që «edhe mishi të piqet, edhe helli të mos digjet».
Se kur do të pëlcasë një situatë e tillë, këtë do ta tregojë koha, por përveç këtyre dy grupeve në Kinë ekzis-

tojnë edhe grupe të tjera të panumërta, që kanë marrë
një hov të madh nën formën e së ashtuquajturës demokraci e plotë, të restauruar nga grupi i Hua Kuo Fenit dhe
i Ten Hsiao Pinit. Këta lëshuan djajtë nga shishja, dhe
tash nuk kanë mundësi që këta djaj t'i mbyllin përsëri
në shishe. Kështu, «muri i demokracisë», domethënë muret e Pekinit, mbushen çdo ditë me dacibao të shumëllojta, aq të ndryshme, aq ekstravagante e të çdo ngjyre, saqë
të dy grupet në fuqi janë shumë të alarmuara dhe kërkojnë të gjejnë një rrugëdalje, një rrugë mesatare, rrugë
të cilën ata e kërkojnë në të ashtuquajturin revolucion
socialist të tyre, domethënë në revolucionin demokratiko-borgjez. Ata predikojnë unitetin e popullit, unitetin e
klasave, ashtu siç bënë në luftën dhe në revolucionin për
çlirimin e Kinës për të rrëzuar, siç thonë ata, tri malet,
që përfaqësonin imperializmin, feudalizmin dhe kapitalizmin.
Pra, pas kthimit të Tenit nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, konstatohet se propaganda kineze e ka vënë
theksin në mënyrë të veçantë në rregullimin e problemeve
të brendshme, në rregullimin e unitetit gjoja të popullit
dhe stabilitetin e vendit, pse, pa pasur unitet dhe stabilitet brenda vendit, është e pamundur të realizohen të «ka202

tër modernizimet», me fjalë të tjera të vendoset si duhet
diktatura fashiste.
Por turbullirat janë shumë shqetësuese dhe nuk marrin fund kollaj. Në Pekin po e po që ka, por më të mëdhatë janë në provinca dhe për këtë njoftojnë agjencitë
e lajmeve. Në Kinë kanë liri të plotë për të hyrë e për
të dalë nga të katër anët të dërguarit e agjencive të
ndryshme të lajmeve, spiunë, që paraqiten si turistë dhe
gjithfarëlloj delegacionesh që bëjnë allishverishe me këtë
vend. Në njoftimet e tyre bëhet fjalë për paqëndrueshmërinë e madhe dhe për demonstratat e të papunëve, të
të pabukëve, të të paveshurve e të të pastrehëve në Shangai, në këtë metropol të madh kinez.
Më kot kërkon ta stabilizojë gjendjen Kina, megjithëse një gjë e tillë është e domosdoshme për të, ajo është
shumë e nevojshme edhe për. miqtë e saj imperialistë, që
do të financojnë fuqizimin e saj. Pa stabilitet të brendshëm dhe pa u siguruar më parë, imperializmi e kapitalizmi botëror nuk mund të investojnë duke lëshuar shuma
të mëdha në një vend të tillë, pavarësisht se do të kenë
fitime të majme. Gjendja e turbullt në Kinë ka arritur
deri atje sa vetë udhëheqja, duke parë se kundërshtimet
e revoltat nuk janë një ose njëqind apo një mijë, por janë
të panumërta e në të gjithë vendin, ka vendosur të marrë masa. Por masat administrative do ta egërsojnë akoma më tepër popullin kinez, të cilin po e brejnë e po e
grijnë sëmundjet politike, ideologjike dhe ekonomike.
Sado që të bëjnë thirrje Hua Kuo Feni dhe Ten
Hsiao Pini që të bashkohen të gjitha shtresat e popullit
në një unitet të plotë, kjo është e pamundur. Ne, marksistë-leninistët, e kuptojmë mirë se në vendet kapitaliste
një unitet i tillë nuk ka ekzistuar dhe nuk mund të ekzistojë kurrë. Në çdo vend kapitalist ekzistojnë kontradikta të thella brenda grupeve të ndryshme që janë në
fuqi. Këto grupe, që përfaqësohen me partitë e ndryshme
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të borgjezisë, i thithin gjakun popullit të vendit të tyre
dhe popujve të vendeve që kanë nën sundimin e vet. Edhe •
në Kinë ngjet e njëjta gjë. Pra udhëheqja kineze, ashtu
siç nuk mund të arrijë dot unitetin e së ashtuquajturës
botë e tretë me botën e dytë dhe. me imperializmin amerikan kundër socialimperializmit sovjetik, po ashtu nuk
mund të bashkojë të gjitha shtresat e popullit, të cilat
kanë kontradikta të papajtueshme me njëra-tjetrën dhe
sidomos aktualisht, kur këto kontradikta janë acaruar
shumë.
Në Kinë është hequr dorë fare nga puna politike. Si
të tillë, udhëheqja fashiste në fuqi konsideron këtë farë
«uniteti» për të arritur të «katër modernizimet». Nëse macja është e bardhë apo është e zezë për të s'ka rëndësi, mjafton vetëm që ajo të zërë minj, ky është parimi
nga i cili niset ajo për realizimin e qëllimeve të saj. Objektivi i Hua Kuo Fenit e i Ten Hsiao Pinit është të ndërtojnë një industri të re kapitaliste, të krijojnë një ushtri
të madhe e të fuqishme, të shfrytëzojnë pasuritë e nëntokës në interes të kapitalistëve dhe të aristokracisë së
vjetër e të re kineze në unitet, dhe mundësisht Kina të
bëhet superfuqi dhe me anën e një lufte të re botërore,
të një kasaphaneje të re dhe në sajë të popullsisë më të
madhe që ka, të sundojë në botë.
Ten Hsiao Pini kërkon të ecë, bile po ecën me vrap,
por do të bjerë shpejt në gropë, kurse Hua Kuo Feni
qëndron nga prapa. Është e natyrshme që këtij aktualisht
t'i ulet ca prestigji, por në heshtje, në mënyrë dinake, nën
flamurin dhe idetë e Mao Ce Dunit, që janë reaksionare
edhe ato, përpiqet të grumbullojë forcat që një mëngjes
t'i thotë ndal këtij shpejtimi të papërshtatshëm në një
botë kaq të turbullt. Sidomos në Kinë, ku mbretëron kacsi, që të flasësh ditë e natë, orë e çast, për luftë kundër
Bashkimit Sovjetik dhe të mos jesh në gjendje ta bësh
këtë luftë kundër tij, jo vetëm nuk realizohet dot ajo aë
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i ke caktuar vetes, por, përkundrazi, do të thyesh turinjtë. Këtë, më duket mua, grupi i Hua Kuo Fenit e kupton
më mirë nga grupi i Ten Hsiao Pinit.
Por unë besoj se edhe ata që e ndihmojnë Ten Hsiao
Pinin tregohen më të moderuar, pse janë më realistë për
situatën botërore, për fuqitë imperialiste, që po përplasen në arenën ndërkombëtare dhe për ngjarjet e ndryshme që ndodhin në botë. Prandaj tash shohim se zhurma që
u bë, u fik si një zjarr kashte dhe partnerët e Tenit punojnë në heshtje. Këtë heshtje mua më duket se kinezëve
edhe ua kanë imponuar. Pse vihet re një gjë e tillë? Ne
shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pësuan një
humbje të rëndë në Iran dhe si do të rregullohet kjo, do
ta shikojmë. Gjithashtu ata pësuan një humbje të rëndë
në Afganistan, një humbje të rëndë patën edhe në Meksikë, ku shkoi dje Karteri, i cili u prit ftohtë. Bile presidenti i republikës, Portilios, në banketin e shtruar i tha
Karterit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të
mbështetin dhe të mos prekin individualitetin, pavarësinë dhe sovranitetin e Meksikës. S'ka ku vete një dush
më i ftohtë se ky. Por ka edhe gjëra të tjera që tregojnë sa është ulur prestigji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Në Kabul të Afganistanit ambasadori ame-rikan u vra nga një «komando e panjohur», kurse në Teheran fedainjtë e popullit, me armë në dorë, hynë në
ambasadën amerikane, zunë rob ambasadorin, mbi 70
funksionarë dhe 19 roja, «mërins» (pushkatarë të ushtrisë
amerikane) që ngritën duart përpjetë. Pavarësisht se këto
u liruan me ndërhyrjen e qeverisë së Bazarganit, kjo
ngjarje bëri që i tërë prestigji i Shteteve të Bashkuara
të Amerikës të bjerë përtokë.
Të gjitha këto dhe tronditjet e mëdha që po pësojnë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Lindjen e Mesme e
bëjnë qeverinë amerikane të jetë më prudente, të marrë
masa më të organizuara për komplotet dhe t'i mbështetë
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më pak rodomontadat dhe çjerrjet e Ten Hsiao Pinit për
luftë.
Aktualisht Ten Hsiao Pini nuk flet më për luftën
në Evropë. Dje a pardje, me rastin e vajtjes në Pekin të
ministrit të Jashtëm të Indisë, Teni dha një konferencë
shtypi dhe, në fjalën që mbajti, tha se «Ka disa gjëra
që ne (kinezët) na lidhin me indianët e këto duhet të shërbejnë pak nga pak për një bashkëpunim midis dy vendeve, por duhet të kemi parasysh se kërcënohemi nga
Veriu». Domethënë Ten Hsiao Pini po e shikon tash realitetin, po e vë re se socialimperializmi sovjetik qenka
atje, se nuk qenka kaq i humbur sa ç'kujtonte ai dhe
kundërvepron pikërisht në drejtim të Kinës, të Indisë,
të Vietnamit, të Kamboxhias, të Tajlandës etj., etj.
Pra, në këto situata ne shohim që udhëheqja kineze
po rehabiliton gjithë llumin kinez dhe e këshillon popullin
të rrijë i qetë, të ulë kokën e të punojë, ndryshe nuk
mund të përmirësohet jeta e tij dhe të realizohen të «katër modernizimet», domethënë demokracia, siç e kuptojnë ata.
Situatën aktuale gazetat kineze e quajnë me fjalën
e vërtetë anarki. Në Kinë, siç e kam theksuar, aktualisht
ka anarki dhe kjo u prish shumë punë klikës në fuqi
dhe miqve të saj që kanë marrë përsipër ta ndihmojnë
atë që të bëhet mish për top për kapitalizmin botëror.
Aktualisht, udhëheqja fashiste kineze, në këtë anarki të madhe, flet shumë për demokraci, por nën këtë slcgan kërkon që klasa punëtore dhe fshatarësia të punojnë
si skllevër për t'iu përgjigjur sistemit fashist të Ten Hsiao
Pinit; bën zhurmë për disiplinën proletare dhe thotë se
nuk duhen marrë e se nuk merren masa të rrepta disiplinore, por në fakt atje njerëzit po shkojnë në gjyq, po
burgosen me mijëra e me qindra mijë njerëz, domethënë
masat shtrënguese për të vendosur qetësinë janë të mëdha. Këtë natyrisht e sheh populli kinez, e shohin edhe
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të gjithë ata q.ë kanë lidhje me Kinën, e shohim edhe ne
dhe kjo na jep shpresa se do të vijë koha që populli punëtor kinez ta kuptojë e të reagojë ndaj katastrofës ku e çoi
maocedunideja dhe pasuesit e saj, që bëjnë pjesë në klane të ndryshme, siç thashë më Iart. .
Libri «Imperializmi dhe revolucioni», që u përkthye
dhe u botua në shumë gjuhë e që po shpërndahet në
vende të ndryshme, është pritur me interesim e ka bërë
përshtypje pozitive. Kjo është e natyrshme, sepse në këtë
libër pasqyrohet qartë gjithë vija e drejtë e Partisë sonë
në situatat aktuale, kur revolucioni proletar, siç theksuam
në Kongresin e 7-të të Partisë sonë, është në rendin e
ditës.
Ne shohim se imperializmi amerikan po kalbëzohet,
socialimperializmi sovjetik, gjithashtu, po kalbëzohet, se
është i kalbëzuar e po kalbëzohet më tej edhe socialimperializmi i ri kinez me tendenca agresive luftënxitëse,
për të mos folur për të gjitha shtetet e tjera kapitaliste ku
mbizotëron kriza e tmerrshme ekonomike, politike dhe
një frikë e madhe për një luftë të tretë botërore, e cila
rrezikon të ardhurat e kapitalistëve të cilat burojnë nga
djersa dhe nga gjaku i popujve.
Shihet, pra, se Partia jonë, duke u bazuar në marksizëm-leninizmin e ka analizuar drejt zhvillimin e ngjarjeve. Popujt, ku më shumë e ku më pak, po lëvizin, po
ngrihen, po luftojnë dhe po fitojnë, siç po ngjet në Iran.
Natyrisht, revolucioni demokratiko-borgjez në Iran duhet të ecë më tej në etapa të ndryshme, pavarësisht se
imperializmi amerikan, socialimperializmi sovjetik, ai kinez etj. nuk rrinë me duar lidhur. Në Afrikë, po ashtu,
ata nuk rrinë me duar lidhur, por veprojnë. Megjithatë
kudo ekzistojnë dhe po krijohen lëvizje të mëdha demokratike dhe marksiste-leniniste të paformuara, në një numër të madh, por që akoma nuk është arritur të bëhet
përqendrimi i vërtetë e të transformohen nga sasia në
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cilësi. Në Indi, për shembull, ekzistojnë grupe të panu.mërta marksiste-leniniste që duan medoemos të rrëzojnë
kapitalin indian, por atje ka edhe një parti revizioniste,
që është e lidhur me sovjetikët, sigurisht ka edhe një
.parti tjetër të lidhur me kinezët në mënyrë të fshehtë,
ekzistojnë, gjithashtu, grupe të influencuara nga imperializmi amerikan e nga imperialistë të tjerë.
Sidoqoftë popujt po lëvizin, ata nuk mund ta durojnë
më një situatë të tillë dhe kjo lëvizje e madhe e popujve
nga të katër anët e botës, atje ku hallkat e zinxhirit kapitalist do të jenë më të dobëta, do të organizohen drejt
revolucioneve të ndryshme, që do të zhvillohen në etapa
të ndryshme, ku më shpejt e ku më vonë, derisa të arrihet në revolucionin proletar.
Shtetet kapitaliste të Evropës kanë frikë të madhe
nga socialimperializmi sovjetik, nga potenciali i tij i madh
ushtarak dhe nuk besojnë shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të sakrifikohen për to, që në orët e
para për «Evropën e Bashkuar-, për Tregun e Përbashkët.
Ata e kanë të qartë këtë prandaj bëjnë çmos që me Bashkimin Sovjetik të mos i acarojnë në kulm marrëdhëniet,
bile përpiqen të zhvillojnë detantën. Kështu bënë anglezët, kështu bënë edhe francezët. Këta dërguan në Bashkimin Sovjetik ministrin e Jashtëm, Fransua Ponse, të
cilin dje e priti edhe Brezhnjevi. Sikurse deklaroi, ai u
kthye në Francë me rezultate të mira dhe përgatiti vizitën e Zhiskar d'Estënit në Moskë. Nga kjo vajtje, natyrisht, do të dilet jo në një acarim të marrëdhënieve, por
në njëfarë detante, pa dyshim secili me thikë prapa krahëve, por sidoqoftë do të jetë një detantë.
Franca, siç po duket, ka marrë përsipër një rol të ri,
mbase jo në akord me partnerët e vet. Qëllimi i saj është
të bëjë një politikë si ajo që ka zhvilluar dikur në Afrikë,
domethënë synon të ringjallë politikën e saj të vjetër kolonialiste, nën petkun e neokolonializmit, në të gjitha

vendet frankofone të Afrikës, ku Zhiskar d'Estëni s'mungon të vejë vetë personalisht, të lidhë marrëveshje, të
investojë, të ndihmojë e të udhëzojë për të forcuar pozitat
e Francës imperialiste aq sa të mund të mos lërë të tjerët
që t'i vënë drunë Francës nga kolonitë e saj të dikurshme Por, natyrisht, kjo politikë e Francës nuk ecën si në
gjalpë, sepse popujt e Afrikës janë zgjuar. Atje vërtet
sundojnë klikat, por popujt janë në lëvizje, në gjirin e
tyre ziejnë kundërshtimi e revoltat kundër klikave 'parazitare të brendshme të këtyre vendeve dhe imperializmit
francez ose imperializmit belg, anglez, amerikan dhe atij
sovjetik, i cili është futur në disa vende të këtij kontinenti si në Angola, në Etiopi etj., etj.
Pra në këtë situatë po vërtitet gjithë politika fashiste
e. Ten Hsiao Pinit që kërkon të nxjerrë gështenjat nga
zjarri me duart e të tjerëve. Por edhe të tjerët nuk dëshirojnë t'i djegin duart për «sytë e bukur- të tij. Ata
duan që ta përdorin shkurtabiqin e verdhë për të realizuar qëllimet e veta e që konsistojnë në dobësimin e
kundërshtarit të tyre të madh, socialimperializmit sovjetik. Por edhe ky po armatoset deri në dhëmbë, organizohet, forcohet dhe shtrihet ku gjen mundësi. Ai ka shumë
eksperiencë, eksperiencë agresive dhe eksperiencë dinake,
për punë ilegale e tinzare që i vë në veprim, pse nuk
mund të besohet që në lëvizjet që po ndodhin në vendet
arabe, në Iran e gjetkë, të mos ketë hyrë gishti, ose deri
në bërryl dora e revizionistëve sovjetikë.
Çështja është që popujt të jenë zgjuar e të luftojnë
me të gjitha forcat të gjithë imperialistët, edhe imperializmin amerikan, edhe socialimperializmin sovjetik, edhe
socialimperializmin e ri kinez, që llomotit për luftën e
tretë botërore, duke predikuar aleancën e të gjithë popujve, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye, kundër gjoja të vetmes superfuqi më të fuqishme, Bashkimit Sovjetik.
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E PREMTE
16 SHKURT 1919

DEMOKRACIA E HUA-TENIT ESHTE DEMOKRAC1
BORGJEZE
Proceset shoqërore që po zhvillohen në Kinë janë të
qarta. Këto procese vërtetojnë se ky vend gjoja socialist,
në fakt nuk ka qenë e nuk është socialist, ka pasur tipare
të theksuara imperialiste, pavarësisht se flitej e flitet për
demokraci, për drejtësi, për unitet, për disiplinë proletare, për diktaturë të proletariatit etj.
Hua Kuo Feni me grupin e tij reaksionar dhe Ten
Hsiao Pini me grupin e tij fashist fajin për gjithë prapambetjen e Kinës nga ana ekonomike, politike dhe organizative ia hedhin Lin Biaos dhe «katërshes». Kjo nuk
është e vërtetë, por një gënjeshtër. Ka mundësi që Lin
Biaoja dhe «katërshja» të kenë gabuar dhe kanë gabuar në
shumë drejtime politike e ideologjike, por çështjet e drejtimit ekonomik të Kinës, të përmirësimit të jetesës së popullit kinez, të përparimit të bujqësisë dhe të industrisë
nuk kanë qenë të varura as nga Lin Biaoja as nga «katërshja», por nga Maoja, nga banda e Çu En Lait dhe më
parë nga Liu Shao Çia, Ten Hsiao Pini, Pen Çeni e të
tjerë.
Vija e të gjithë këtyre ka qenë që Kina të mos
shkonte drejt revolucionit proletar. Hezitimet në këtë
drejtim kanë qenë të atilla aq sa, në çdo gjë, si me thënë,
është numëruar në vend. Prandaj aktualisht populli kinez,
në fakt, vuan dhe më parë se çdo gjë kërkon bukë, kërkon
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veshje, kërkon strehim, kurse këta flasin Ipër modernizim!
Ç'po ngjet në Kinë? Sipas Ten Hsiao Pinit dhe Hua
Kuo Fenit, Lin Biaoja dhe «katërshja» ishin borgjezia në
gjirin e partiSë, kështu që kjo «borgjezi» u likuidua. Kurse tash ky grup tradhtarësh do të gënjejë galerinë sikur
gjendja ka ndryshuar. Kjo është një gënjeshtër e madhe
dhe këtë gënjeshtër e vërtetojnë vendimet që kanë marrë,
sidomos në mbledhjen e plenumit në fund të vitit të kaluar, «në mbledhjen e zgjeruar të punës», mbledhje si
ato që bënte Hrushovi për të fshehur qëllimet e vërteta
të tij dhe për të vendosur pikëpamjet e veta revizioniste.
Një punë të tillë bëri dhe Teni. Ai dhe grupi i tij në këto
mbledhje e morën plotësisht fuqinë në dorë dhe për çudi
grupi kundërshtar i tij, po aq revizionist si dhe ky, por
më i moderuar, uli kurrizin, bëri autokritikë, u përjashtua edhe nga byroja politike. Kjo mbledhje e komitetit
qendror, e byrosë ose «mbledhje e madhe e punës» mori
vendime të çuditshme, rehabilitoi gjithë reaksionin kinez,
gjithë bankierët, të gjithë pasanikët, gjithë konspiratorët,
gjithë kundërrevolucionarët, të cilëve iu kthyen pasuritë,
iu dhanë të gjitha të drejtat, duke përfshirë edhe atë të
studimit, të zhvillimit intelektual, si rezultat iu hapën
edhe portat e partisë.
Pra borgjezia në parti në të vërtetë ishin këta dhe
jo aq Lin Biaoja me «katërshen». Situata aktuale në Kinë
nuk të lë që të besosh ndryshe. Edhe veprimet e ndërmarra nga Hua Kuo Feni dhe nga Ten Hsiao Pini vërtetojnë
se në parti ekziston borgjezia, e cila rehabilitoi borgjezinë e goditur nga Revolucioni Kulturor dhe nga zhvillimi
gjoja demokratik i Kinës. Tash kësaj borgjezie i janë
hapur të gjitha dyert dhe i janë dhënë të gjitha favoret
politike, ekonomike e kulturore. Domethënë në Kinë ekziston demokracia e elitës dhe jo demokracia e vërtetë
proletare. Kjo elitë është borgjezia kapitaliste kineze, e
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cila ka:ardhur në fuqi, e mbështetur dhe e kryesuar, nga.
Ten Hsiao Pini dhe Hua Kuo Feni.
Të gjitha dacibaot që shkruhen për të ashtuquajturën
demokraci, në fakt janë.të nxitura nga lart, nga Teni, nga
Hua .Kuo Feni dhe nga .njerëzit që u shërbejnë për të
diskredituar kundërshtarët e tyre. Por ka disa nga këto
dacibao, ku shprehet indinjata për gjithë padrejtësitë që
bëhen, për rehabilitimin, e klasave shfrytëzuese e të pasanikëve . në Kinë. Të tilla. dacibao grisen përnjëherë. Nuk
jan&vetëm këto dacibao ku shprehet kundërshtimi, por,
siç e kam theksuar edhe. herë të tjera, ka edhe demonstrata në Pekin, në Shangai e në të gjitha qytetet e mëdha
të Kinës.• Këto demonstrata drejtohen kundër udhëheqjes
aktuale reaksionare që ka zënë kyçet e partisë dhe të shtetit dhe që mbulohet me petkun e një vendi që gjoja ndërton socializmin, ku gjoja është vendosur diktatura e proletariatit, e se në këtë vend gjoja socialist dhe gjoja proletar ka «demokraci» dhe «liri proletare»(!). Të gjitha
këto s'janë gjë tjetër veçse gënjeshtra.
Pra situata aktuale në Kinë është ajo që e kam përcaktuar edhe herë të tjera: një kapërcim nga njëfarë demokracie - me disa të drejta borgjeze për popullin, në zhdukjen edhe të këtyre të drejtave, në ngritjen në poste të
borgjezisë së vjetër kapitaliste dhe në forcimin e borgjezisë së re kapitaliste, që së toku të ndërtojnë një Kinë
imperialiste, një superfuqi për të dominuar popujt e

bejë, natyrisht, për demoralizimin dhe degjenerimin e popullit të urtë e punëtor kinez, do ta bëjë këtë të bindur
që t'i shërbejë si duhet dhe sa më shpejt këtij transformimi radikal regresiv të Kinës.
Me dhjetëra mijë dhe me qindra mijë turistë e agjentë,'me miliona të huaj do të hyjnë e do të dalin në Kinë.
Ata do të çojnë atje të gjitha të këqijat e mënyrës kapitaliste të jetesës: prostitucionin, narkotikët, grabitjet,
korrupsionin etj., të cilat do të cilësohen si «jeta e lirë»,
«demokracia e vërtetë», ndërsa në realitet do të jetë demokraci për degjenerim, demokraci për elitën që ka ardhur në fuqi, që kjo të rrojë si jo më mirë dhe masa e
fshatarëSisë kineze e klasa punëtore të vuajnë në rrijerirn,
në shtypje, nën kërbaçin e një diktature të egër -fashiSfe,
në qoftë se kjo nuk rrëzohet nga forca e madhe e proletariatit dhe e fshatarësisë së varfër kineze.

Me ekzistencën e .«demokracisë» në Kinë aktualisht
duhet të kuptojmë demokracinë borgjeze, mënyrën e jetesës borgjeze. Tash atje janë hapur sallat e dansingut, sallone mode për gratë, kanë filluar të përdoren narkotikët,
po bëhen masive vjedhjet, grabitjet, prostitucioni dhe të
gjitha të këqijat që zhvillohen në shtetet imperialiste e
revizioniste, në shtetet e demokracisë borgjeze.
Kjo lloj «demokraCie» do të zgjerohet dhe do të shër•
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E SHTUNE

E SHTUNE

17 SHKURT 1979

17 SHKURT 1979

SHENIM

KINA SULMOI USHTARAKISHT VIETNAMIN

Sot, pasi i bëra edhe disa vërejtje e përforcime, i
dhashë fund definitivisht artikullit në lidhje me Iranin,
tezat e të cilit i kisha shkruar më përpara. Nesër, të dielën, ai do të botohet në «Zërin e popullit» 1

Ambasadori ynë në Hanoi na lajmëron se sot e kishin
thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në Drejtorinë e Jashtme të KQ të Partisë Komuniste të Vietnamit,
ku i folën për gjendjen në kufirin me Kinën. Ai u njoftua
se në kufi filluan luftimet që nga ora 24' e datës 16
shkurt. Kinezët kanë sulmuar me 10 divizione këmbësorie,
me artileri të rëndë e me tanke dhe po godasin me artileri
gjatë gjithë kufirit prej afro 1 000 kilometrash. Kanë sulrnuar të gjitha postat kufitare dhe gjashtë provincat vietnameze kufitare.
«Gjendja në kufi, i thanë ambasadorit tonë, është
shumë serioze, ndërsa në provincat kufitare tani situatën
e kemi shumë të stabilizuar, sepse e kemi përforcuar duke
bërë zëvendësimin me kuadro më të aftë; po kështu kemi
dërguar edhe forca të reja. Tani jemi në gjendje ta përballojmë agresionin dhe kemi vendosur të kundërsulmojmë-.
Ambasadori ynë i kishte pyetur se çfarë kuptojnë ata
me kundërsulm dhe nëse kanë vendosur t'i dëbojnë agresorët kinezë nga territori i tyre dhe të hyjnë në territorin kinez, apo të qëndrojnë në vijën e kufirit. Ata, natyrisht, nuk iu përgjigjën drejtpërdrejt kësaj pyetjeje,
por i thanë se do të marrin të gjitha masat që të përballojnë sulmin kinez. Në të njëjtën kohë i thanë: «Ne nuk
jemi vetëm, por kemi edhe miq që do të na ndihmojnë"

1 «Klasa punëtore iraniane zbriti në fushën e betejës, përmbysi shahun dhe tronditi botën kapitaliste».
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Më vonë ambasadori ynë na dërgoi lajme të tjera, ku
na njoftonte se në darkë e thirrën përsëri në Drejtorinë
e Jashtme të Komitetit Qendror. Aty anëtari i Komitetit
Qendror, zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Jashtme, e njoftoi për zhvillimin e luftës me Kinën. Forcat kineze, ka
thënë ai, po sulmojnë kryesisht në dy drejtime, në provincën e Lang Sonit dhe të qytetit Lao Kai.
«Ata kanë hyrë 10 kilometra në thellësi të territorit
vietnarriei dhe tani jemi njoftuar se kanë pushtuar qytetin Dong Dang. Në këtë drejtim, tha ai, kinezët kanë
angazhuar disa divizione dhe 40 tanke, lufta vazhdon e
ashpër, vazhdoi, dhe forcat tona kanë shkatërruar 4 tanke
Në drejtimin e dytë, theksoi ai, kinezët kanë
zuar dy divizione duke synuar të pushtojnë qytetin Karn
Duong, qendër e nxjerrjes së apatiteve. Këto forca kanë
depërtuar 16 kilometra në thellësi të territorit tonë, kurse
forcat tona kanë shkatërruar 5 tanke. Në rajonet e tjera
kinezët vazhdojnë sulmin, bombardimet me artileri edhe
në zona të banuara e në qendra ekonomike. Situata është
shumë serioze dhe, për të mbrojtur atdheun dhe lirinë,ne duhet të fillojmë kundërsulmin. Sot qeveria jonë do të
botojë një deklaratë dhe do të njoftojë Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Ne kemi besim, u shpreh vietnamezi,
se opinioni publik botëror do ta dënojë agresionin kinez».
Ambasadori ynë i tha atij se Partia e Punës e Shqipërisë, Qeveria dhe populli shqiptar, si në të kaluarën
edhe tani, përkrahin luftën e popullit vietnamez për
mbrojtjen e kufijve të vendit të tij nga agresorët kinezë,
sepse kjo është një luftë e drejtë. Në fund i tha se do të
vinte me urgjencë në dijeni Komitetin Qendror të PPSH
dhe Qeverinë e RPSSH.
Këto janë lajmet që na jep ambasadori. Natyrisht,
agjencitë e lajmeve nga koha në kohë, vazhdojnë të japin
lajme të tjera.
Gjithë bota është alarmuar për këtë sulm barbar të

Bëhen shurnë••supozirne se gfar;ë:
kineZëVe
mund të - ngjasë si , rrjedhim i këtYre :ngjarjeve. 'Moska
vetëm dha` komunikatën e Vietnamit, në të cilën vihët në
dukje - agreSiorii i.pabesë kinez -me dhe me tanke,
Por më vonë*..jo bëri edhe një deklaratë të shkurtër, me
të cilën ë konsideron kinei - të 'patUipshëm dhe
inSolenti: Në këtë -deklaratë ajo •‘shprehët se qeveria sovjetike do :të . gjejë mjetet ë mënyrat për ta ndihmuar
popullin vietnamez, i cili do të dijë mbrOjë kufijtë dhe
• • )
•
•
• •
•
•
pavarësinë e 'vet.: \
Nga ana tjetër, agjencitë e ndryshm -e të botës njoftoj ,.
në se Vietnami nuk ka kërkuar .mbledhjen e
Sigurimit, por e ka lajmëruar Këshillin e Sigurimit dhe
Kurt Valdhajinin, Sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për të shqyrtuar gjendjen
e për të marrë masat e duhura për ta detyruar qeverinë
kineze që. të tërheqë trupat e saj nga territori i
mit. Kurse në deklaratën që bëri Shtëpia e Bardhë në
Uashington dëruihet ndërhyrja e annatosur e kinezëve në
Vietnam, ashtu siç dënohet edhe ndërhyrja e armatosur e
Kamboxhia, pra njëra kompenson tjetrën,
vietnamezëve
Siç po duket, të dyja fuqitë .imperialiste akoma po
ndrojnë Si vëzhguese, në prapaskenë. Natyrisht; as njëri,
as tjetri nuk marrin guximin të përzihen në një konflikt
të gjerë të armatosur, megjithëse Bashkimi Sovjetik ka
një traktat që e ka nënshkruar tash së fundi me Vietnamin, në'një nga nenet e të cilit thuhet që, «në rast se sulmohet njëri nga të dy, atëherë tjetri do të marrë masa për
ardhur në ndihmë». Deri tani ndihma e Bashkirnit Sovjetik nuk po duket. •
Ne e parashikonim me kOhë• ,që. Kina, e udhëhequr
nga një grup banditësh fashistë imperialistë, me Ten
Hsiao Pinin dhe me Hua Kuo Fenin në krye, do të arrijë
deri atje. sa të sulmbjë popujt e tjerë për t'i dominuar, për
1 Frëngjisht — arrogant e pa respekt.
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të krijuar hegjemoninë e vet në botë. Me kohë ne i kemi
cilësuar revizionistët kinezë nxitës të luftës botërore. Dhe
shohim se Ten Hsiao Pini pikërisht për këtë veprimtari
agresive, që. Kina po zhvillon haptazi në gjithë kufirin verior të Vietnarnit prej 1000 kilometrash, deklaroi në konferencat e shtypit që kur ishte në Uashington: «Ne do
japim një mësim të merituar Vietnamit» dhe, pasi u kthye
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërhyri me forca
ushtarake në Vietnarn.
Cilat ishin arsyet e ndërhyrjes? Arsyet që nxjerrin
kinezët, nga ana parimore nuk vlejnë asnjë grosh, sepse
për mosmarrëveshjet kufitare natyrisht mund të merreshin vesh, por qëllimi nuk është aty. Gjithë qëllimi i këtij
agresioni është që Kina ta futë Vietnamin nën influencën
e saj të drejtpërdrejtë, gjithashtu Laosin, Kamboxhian dhe
të mos lejojë që Vietnami të jetojë i pavarur dhe sovran,
të mos. Iejojë që ky të rrojë në unitet dhe në pavarësi me
Laosin e me Kamboxhian.
Kina, natyrisht, gjeti edhe pretekste të tjera, një nga
të • cilat ishte çështja e «trajtimit» të pakicës kombëtare
kineze në Vietnam dhe bëri të gjitha ato për të cilat kam
shkruar edhe herë të tjera.
. Pra, fashisti Ten Hsiao Pin i ka marrë frenat në dhëmbë dhe sulmoi Vietnamin. Deri kur e deri ku do të vazhdojë ky sulm? Do të qëndrojë në një gjoja masë ndëshkimore, gjë që prapë është një veprim i turpshëm, apo do
të kalojë në thellësitë e Vietnamit? Sidoqoftë është e padiskutueshme që vietnamezët do të ndihmohen drejtpërdrejt ose tërthorazi nga aleatët e tyre, sovjetikët. Në rast
se zhvillohen luftimet gjatë dhe në thellësi të territorit
vietnamez, atëherë ka rrezik që ushtritë e rnëdha sovjetike të lëvizin gjatë gjithë kufirit kinez dhe të krijojnë
incidente për të lehtësuar luftën e vietnamezëve kundër
Kinës. Por kjo luftë mund të jetë shkaku edhe i një konflikti botëror.
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Siç duket, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as
Bashkimi Sovjetik nuk po e luajnë akoma këtë kartë të
luftës. Por patjetër, besoj unë, Bashkimi Sovjetik do ta
ndihmojë Vietnamin me armatime moderne nga ana e
detit, flota e tij luftarake do të vijë rreth e rrotull brigjeve të Vietnamit për ta mbrojtur nga çdo sulm eventual
nga deti, dhe, në fakt, flota sovjetike e oqeanit Paqësor
ka shkuar në ujërat vietnameze. Ka mundësi që të. ketë,
gjithashtu, lëvizje e manovra të mëdha sovjetike në kufirin me Kinën.
Sidoqoftë ne duhet të presim edhe disa ditë. Në shtyp
duhet të botojmë lajme„ natyrisht, në favor të vietnamezëve dhe pastaj do të bëjmë një artikull, ku do të dënojmë aktin agresiv fashist, imperialist, socialimperialist të
udhëheqjes kineze, duke bërë përgjegjës Ten Hsiao Pinin.
Parashikimet tona u vërtetuan. Libri ynë «Imperializmi dhe revolucioni-, i cili u shpërnda me kohë dhe ka
bërë një jehonë të madhe në vende të ndryshme të botës,
shpjegon dhe parashikon pikërisht të tilla akte agresive,
taktike dhe strategjike të socialimperializmit kinez.
Siç po duket, edhe vendet kapitaliste, që te Kina kanë
gjetur një «minë ari•, një gjest të tillë agresiv të saj nuk
e pëlqejnë, nuk e rekomandojnë dhe e dënojnë. Kështu
shohim ta dënojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të
cilat natyrisht dënojnë edhe Vietnamin. Me fjalë të tjera,
Shtëpia e Bardhë kërkon të thotë se «veprimi i kinezëve
kundër Vietnamit nuk është në akord me ne». Gjithashtu
deklarata e Zhiskar d'Estënit është kundër sulmit kinez
ndaj Vietnamit. Edhe shumë qeveri të tjera kapitaliste,
për të mos folur për satelitët e Bashkimit Sovjetik. e
dënojnë këtë sulm. Pra, të gjitha vendet e botës, dhe
veçanërisht ato të së ashtuquajturës botë e tretë, që Kina
i kishte marrë nën sqetull dhe këtë e kishte ngritur në
teori, e panë se ç'fshihet në të vërtetë pas veprimeve
gjoja teorike dhe te ndihma ekonomike e Kinës maoiste.
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në mënyrë më të moderuar, se Kina ka nevojë për një
qetësi relative derisa të mëkëmbet politika e «katër modernizimeve», mbasi me veprime të tilla nuk mund të
ecë përpara.

Ato shohin, gjithashtu, të vërtetën që ka thënë e thotë
vazhdimisht Partia e Punës e Shqipërisë.
•
Flitet se vendimi për sulmin agresiv. të Kinës
ndër Vietnamit është marrë me unanimitet të plotë nga:
Korniteti Qendror." Ka mundësi, por mendoj se ..ky vendirri ,
ngarupiTeHsoPt:ëhimpOnuargt
Hua Kuo Fenit; i cili edhe ky :6shtë në rrugën e tij, por
më i moderUar. Kështu, gjithë klika fashiste rreth e
tulr Ten Hsiao Pinit është ekzaltuar në këtë drejtim.
Por sa e bindur do të jetë ushtria kineze në veprime
të tilla fashiste agresive kundër PoPujve të tjerë të Azisë
Juglindore ose kundër Bashkimit Sovjetik në një konflagracion të përgjithshëm, kjo është një pikëpyetje dhe
një gjë e dyshimtë. Kurse shtresat e varfra të Kinës, me
fjalë të tjera populli, nuk do ta pranojnë një veprim të
tillë, sidomos kur bëhet kundër një populli të vogël e të
vuajtur si ai vietnamez, pavarësisht se mund të pretendohet se e ka mërzitur Kinën me provokacione në kufi, se
tjetër gjë kinezët s'kanë ç'thonë. Populli kinez 900 milionësh nuk mund të pranojë të sulmohet një popull
vogël, i cili ka më tepër se 30 vjet që po bën një luftë të
pareshtur kundër imperialistëve të ndryshëm dhe në një
kohë kur ai sapo ka dalë nga lufta, kurse Kina fashiste e
detyron të derdhë përsëri gjak për të mbrojtur kufijtë e
atdheut. Populli kinez nuk duhet dhe nuk mund të pranojë një agresion të tillë. •
Ky agresion bëhet, sipas mendimit tim, në një moment kur gjendja brenda në Kinë është e pastabilizuar,
megjithëse në pamje të jashtme duket sikur është e stabilizuar e në favor të Ten Hsiao•Pinit..Mundet që brenda
në Kinë të ngjajë si në Bashkimin Sovjetik kundër Hrushovit, kur erdhën në fuqi Brezhnjevi me brezhnjevianët.
Domethënë mund të ngjasë që Kina të drejtohet në rry.gën ku e futi Ten Hsiao Pini, por pa këtë, ndoshta me
Kuo Fenin, i cili do të ndjekë të 'njëjtën rrugë, por
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Sot në buletinin e lajmeve lexova se delegacioni kinez i naftës u largua nga Japonia, për arsye se nuk u mor
vesh për dhënien e 20 miliardë dollarëve për nxjerrjen e
naftës në Detin e. Kinës. Natyrisht, siç thuhet zakonisht,
bisedimet do të vazhdojnë më tej, por fakt është që delegacioni kinez u largua.
Me këtë dua të them që të gjitha vendet kapitaliste,
me imperializmin amerikan në krye, aktualisht do të jenë shumë të matura në kreditë që do t'i japin Kinës,
sepse e shohin që udhëheqja aktuale kineze, nën drejtimin e Ten Hsiao Pinit, po ecën shumë revan drejt aventurave. Të tilla veprime shtetet kapitaliste kërkojnë t'i
evitojnë sa të jetë e mundur më shumë, derisa të piqen
akoma më tepër kontradiktat dhe këto të piqen në atë
drejtim që Kina me Bashkimin Sovjetik të futen në konflikt me njëri-tjetrin për t'u nxjerrë gështenjat nga zjarri
kapitalizmit dhe imperializmit botëror.
Prandaj, demaskimi që ne i kemi bërë Kinës ka qenë
i drejtë, në kohë dhe me vend. Ne duhet të vazhdojmë t'u
themi popujve të botës mendimin tonë, mendimin e një
partie dhe të një shteti të vogël, por një mendim të pjekur e të peshuar që të mund sadopak të sqarojë atë opinion botëror që kërkon dhe dëshiron të na dëgjojë.
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E HEN£
19 SIIKURT 1979

SULMI KINEZ KUNDER VIETNAMIT
Shënime e teza
Sot bisedova me Ramizin për botimin e një artikulli
në lidhje me sulmin kinez kundër Vietnamiti.
Sipas agjencive të ndryshme të lajmeve, vietnamezët
filluan kundërsulmin kundër forcave kineze. Të bie në
sy se ata nuk kanë kërkuar mbledhje të Këshillit të Sigurimit, siç duket kanë ndër mend ta vazhdojnë luftën dhe
t'u thonë me këtë kinezëve se janë në gjendje t'i prapsin
dhe t'i diskreditojnë. Veç kësaj, ata kanë frikë se, po të
shtrohet në Këshillin e Sigurimit çështja e agresionit kinez kundër tyre, mund të pranohet Pikëpamja amerikanc,
që të shqyrtohet jo vetëm konflikti kino-vietnamez, por
edhe çështja vietnamezo-kamboxhiane.
Vietnamezët i kanë paralajmëruar kinezët që t'i tërheqin trupat nga Vietnami «para se të jetë shumë vonë».
Me këtë lënë të kuptohet se mund të ndërhyjnë sovjetikët
për të plotësuar angazhimet ndaj Vietnamit. Mirëpo futja
e sovjetikëve në luftë i gjen në befasi vendet kapitaliste,
prandaj njëri pas tjetrit këta e dënuan agresionin kinez.
Edhe Japonia, që ka një traktat miqësie me Kinën, gjithashtu e dënoi. Nuk e kanë dënuar akoma Jugosllavia,
1 £shtë fjala për artikullin me titull: «Udhëhecija kineze,
me Ten Hsiao Pinin në krye, sulmoi ushtarakisht Vietnamin»,
botuar në gazetën «Zëri i popullit», më 21 shkurt 1979.
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Rumania dhe ne, prandaj ne duhet të bëjmë një artikull
që të gjithë ta kenë të qartë qëndrimin tonë.
Duhet pasur kujdes së pari, që .artikulli ynë të mos
krijojë përshtypjen se bëhet për hakmarrje. Ai të jetë
fshikullues, të godasë fort me fakte konkrete, mirë dhe
pa dorashka, të ketë terma e shprehje therëse, që, kush
ta lexojë, të arrijë në konkluzionin se shqiptarët gjykojnë me gjakftohtësi, objektivisht, thonë të vërtetën dhe
kurdoherë anojnë nga e drejta. Unë këtë ide kam rreth
artikullit, i të cilit mendoj të jetë: -Udhëheqja kineze, me Ten Hsiao Pinin në krye (e theksoj udhëheqja
kineze me Ten Hsiao Pinin në krye), sulmoi Vietnamin».
Në artikull, — thashë, — të theksohet që Kina, mc
klikën e Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit në krye,
është agresore. Ky agresion është në vazhdën e politikës
së vjetër imperialiste të kanonierave të zbatuar edhe sot
nga kolonialistët dhe neokolonialistët. Duke sulmuar një
vend dhe një popull heroik. si në teori ashtu edhe në
praktikë, Kina vërteton se është kthyer në një vend kapitalist socialimperialist. Vietnami nuk i ka bërë asnjë të
keqe njerëzimit, përkundrazi me luftën e tij i ka shërbyer
atij rië mënyrë të shkëlqyer, duke i rezistuar dhe duke
mundur imperializmin amerikan, armikun më të egër të
njerëzimit. Të themi, gjithashtu, 41ë populli i Vietnamit
nuk i ka bërë asnjë të keqe popullit kinez. përkundrazi ka
qenë mik me të. Kanë qen€.;. sundimtarët kinezë të të gjithë
shekujve, nga të cilët populli i Vietnamit ka vuajtur vazhdimisht. Edhe në luftën e tij tridhjetëvjeçare antiimperialiste udhëheqja kineze, ashtu si udhëheqja socialimperialiste sovjetike, pavarësisht nga disa ndihma të vogla që
i ka dhënë, e ka penguar dhe e ka dëmtuar popullin e
Vietnamit. Mund të përmendim këtu faktin se, pikërisht
kur Vietnami bombardohej barbarisht nga agresorët amerikanë, Mao Ce Duni me Çu En Lain merreshin vesh, bënin pazarllëqe prapa krahëve të popullit vietnamez dhe
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pritnin Niksonin në pekcin. Të „përmendim,.• : glithashtu,
edhe bisedimet Lait me Kosiginin,• në aerodromin e Pekinit, në kurriz të popullit të Vietnamit. Pikërisht në këtë kohë,,ose një çikë më .përpaza,.udhëheqja
vietnameze. pati deklaruar se «ne nuk lejoin•ë asnjë shtet
të huaj të ndërhyjë në punët tona të brendshme.... Të themi edhe se Ten Hsiao•Pini,.që .shkoi në $htetet e Bashkuara, me ,siguri ka.::rënë në marrëveshje të:.rrezikshme
me kreun e imperlalizrnit amerikan kundër: paqes botërore. Qysh: kur ishte atje Teni deklaroi do t'i
japë një mësim të mirë. Vietnamit»..Kjo do .të thotë se
agresioni ,kinez.kundër Vietnamit është aprovuar në Ua,shington, ndryshe presidenti Karter ,duhej. ta kishte• përgënjeshtruar këtë deklaratë të tipit fashist, Kjo duket
edhe në atë që qeveria amerikane kërkon të. bëjë fajtor
njëlloj si Kinën që ka sulmuar Vietnamin, edhe Vietnapse ky, gjoja, ka sulmuar Kamboxhian....
. Duke përmendur Kamboxhian, të vihet : në dukje se
atje populli,• komunistët dhe patriotët kamboxhianë janë
ngritur në këmbë kundër qeverisë barbare .të Pol Potit, e
cila u është nënshtruar qëllimeve ekspansioniste të grupit socialimperialist të Hua Kuo Fenit dhe .të Ten Hsiao
•Pinit. Vetë Sihanuku, miku i kinezëve, i ka deklaruar hapur në OKB krimet e kësaj qeverie, prandaj të bëhet
pyetja: Përse imperialistët kinezë paskan të .drejtë të
mbrojnë grupin barbar dhe fashist të Pol Potit dhe Vietnami nuk paska të,drejtë të ndihmojë elementët revolucionarë dhe popullin e Kamboxhias për të ndërtuar një
vend të lirë, të pavarur e sovran? Të përmendim me këtë
rast edhe deklaratën publike. të qeverisë vietnameze e cila
dëshiron që popuj.t e, kësaj zone të rrojnë të lirë e të pavarur. Prandaj .aktin.agresiv:kundër Vietnamit, hegjemoninë e saj të madhe,, udhëheqja kineze të mos përpiqet
ta mbulojë, me pretekstin se .gjoja Vietnami, «kërkon hegjemoni të , .

Të vihet në dukje se edhe ambasada e Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë në Pnom-Pen, që i ka
dhënë popullit kamboxhian gjithë ndihmën e mundur në
luftën e tij, ka qenë e rrethuar me tela dhe punonjësit
e saj nuk gjenin atje as ushqime, as mjek kur sëmureshin,
bile as një kokërr aspirinë; se ata kanë konstatuar që
edhe populli i Kamboxhias ka qenë trajtuar në mënyrë
barbare nga klika gjakatare e Pol Potit dhe e Jeng Sarit.
Në Pnom-Pen nuk gjeje njerëz, qyteti ka pasë qenë boshatisur dhe njerëzit i kishin shpërndarë nëpër fshatra,
prandaj mendojmë se populli dhe patriotët e Kamboxhias,
të theksohet, kanë vonuar për përmbysjen e kësaj klike,
e cila ka qenë e lidhur me atë të Pekinit, në shërbim të
plotë dhe e përkrahur prej saj. Të tillë ishin udhëheqësit
kamboxhianë, shërbëtorë të klikës fashiste të Ten Hsiao
Pinit, që rehabilitoi gjithë llumin e reaksionit kinez, duke
u kthyer pronat, pasuritë, uzinat etj., dhe Kinën po e
shndërron në një vend kapitalist socialimperialist.
Të flitet diçka edhe për masat e drejta të Republikës Demokratike të Vietnamit për rindërtimin e vendit,
siç ishin ato ndaj kinezëve që jetonin në Vietnam, që kishin spekuluar mbi gjakun e popullit vietnamez në kohën
e luftës kundër imperialistëve amerikanë. Duket qartë se
një nga arsyet e këtij agresioni është edhe kjo çështje,
për të cilën, me sa dimë ne, qeveria vietnameze ka kërkuar të zgjidhet në rrugën e bisedimeve.
Një popull i madh si populli kinez, të shkruajmë në
artikull, nuk duhet ta lejojë udhëheqjen e tij kundërrevolucionare të vazhdojë agresionin kundër një populli
vëlla, që po përpiqet të shërojë plagët e rënda dhe të
ndërtojë vendin e shkatërruar nga tridhjetë vjet luftë.
Ne t'i drejtohemi popullit kinez që ky të mos i lejojë
aventurierët që kanë ardhur në fuqi dhe kanë rehabilituar
gjithë reaksionarët e kundërrevolucionarët në vend dhe
punojnë e nxitin luftën botërore. Të shprehim shpresën
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se populli kinez nuk do ta lejojë një gjë të tillë, ai nuk do
ta lërë veten të bëhet përgjegjës përpara historisë. Këto
t'i theksojmë me qëllim që populli kinez të kuptojë e të
reflektojë për greminën ku po e çon kjo klikë. Kështu
indirekt atij i themi: mos e lër këtë çështje sa të bëhet
vonë, mos e lër këtë udhëheqje të të çojë në aventura
dhe në katastrofa për veten tënde dhe për gjithë botën,
ndryshe do të jesh përgjegjës përpara historisë.
Në adresë të Vietnamit, — i thashë Ramizit, — të
vëmë në artikull edhe atë që ne, shqiptarët, ia kemi thënë
hapur e në kohën e duhur, ia themi edhe tani Vietnamit
se si në kohën e luftës kundër amerikanëve, ashtu edhe
sot, aleanca me Bashkimin Sovjetik socialimperialist ose
me çdo shtet tjetër imperialist, futja në KNER etj., pavarësisht se këto janë çështje që i përkasin atij, janë të
dëmshme dhe të rrezikshme për vetë popullin vietnamez
dhe për gjithë popujt e tjerë.
Në artikull të mos përdoren asnjë nga termat e sovjetikëve si «Jashtë duart nga Vietnami» e të tjerë. Të bëhet, gjithashtu, e qartë se të gjitha ato klika që hiqen si
«demokratike», bile «komuniste» e që për hir të koniunkturave dhe për interesat e çastit nuk mbrojnë çështjen e
drejtë të Vietnamit, një ditë do ta pësojnë edhe vetë. Këtu
të çon politika e llafeve boshe «të mbrojtjes së popujve»,
të politikës gjoja të mosangazhimit etj.
Artikulli ynë duhet të jetë i pjekur, në. mbështetje të
luftës së Vietnamit, të jetë si një thirrje gjithë botës për
të mbështetur Vietnamin, të ketë konkluzionin se kush
nuk e mbështet Vietnamin, ai mbështet luftënxitësit. Ta
themi pa dorashka se askush nuk ka të drejtë të atakojë
kufijtë e të tjerëve. Më në fund të shprehet bindja jonë
se populli vietnamez do ta zmbrapsë sulmin e pabesë
agresorëve kinezë dhe, pa ndihmën e kurrkujt, do të
fitojë dhe do ta rindërtojë vendin, se ne jemi e do të jemi
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me• popullin heroik vietnamez dhe çështjen e tij do ta
mbrojmë, se është e drejtë.
Më është bërë pyetja: Mos agresioni kinez është
lidhur edhe me ndonjë problem tjetër, mos synon t'u
krijojë mundësi imperialistëve amerikanë për të justifikuar ndonjë veprim ushtarak në drejtim të Iranit. Sipas
mendimit tim, aktualisht amerikanët nuk inund të ndërhyjnë ushtarakisht në Iran, nuk ka asnjë shenjë në këtë
drejtim. As në Iran, as në vendet arabe ata nuk do të im-,
plikohen. Kundër këtyre amerikanët nxitin Izraelin. Tash
zor të bëjnë vetë të tilla lodra, se u dogjën në Vietnam.
Pastaj opinioni në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se
është një opinion borgjez dhe mbështet politikën ekspansioniste imperialiste të qeverisë, luftën nuk e aprovon me
qejf. Kjo u duk qysh në kohën e luftës në Vietnam, sidomos nga fundi, kur kjo u zgjat dhe u vranë me mijëra
amerikanë. Në atë kohë opinioni publik amerikan mori
një drejtim tjetër, filloi nga protestat, prandaj krerët e
Shtëpisë së Bardhë tash hezitojnë të implikohen ushtarakisht në Iran. Nëpërmjet CIA-s, me rrugë të tjera të
tërthorta, po, ata mund dhe do të përpiqen të veprojnë;
do të kërkojnë të implikojnë edhe Khomeinin, por jo
drejtpërdrejt.
Kur u rrëzua Musadeku, Shtetet e Bashkuara u futën
vërtet në Iran, po gjendja në atë kohë ishte në duart e
anglezëve, të anglo-amerikanëve dhe u vu në zbatim parimi kapitalist «fifty-fifty» (gjysmën ti, gjysmën unë), bile
më shumë amerikanët, më pak anglezët, kurse Iranit i
lanë një pjesë të vogël. Sot gjendja në botë është më keq
për amerikanët, sepse anglezët do të përpiqen të zënë
ndonjë qoshe për vete e ta mbajnë fort, italianët gjithashtu,
francezët mund të hyjnë edhe ata, se kanë Khomeinin,
me të cilin kanë lidhje të vjetra. Dihet se shumë kuadro
iranianë kanë studivar në Francë, bile që në kohën kur
kam qenë unë student. Dua të them se influenca e Shte227

teve të Bashkuara në Iran tash është dobësuar, siç u dobësua influenca e Anglisë, kur hynë atje Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto arsye mendoj se imperialistët
amerikanë nuk do të implikohen vetë ushtarakisht, por
do të përpiqen të nxitin të tjerët të luftojnë, duke u
dhënë armatime, kredi etj.
Derisa në Vietnam bëhet luftë, po të lëvizin Shtetet e
Bashkuara në drejtim të Iranit, atje do të futen edhe
sovjetikët. Mirëpo amerikanët s'e luajtën këtë kartë. Edhe
sovjetikët nuk nxitohen të futen në Iran ushtarakisht.
Këta mendoj se nuk duan që të implikohen as në çështjen
e Kinës, as të Indokinës, pavarësisht se si aleatë të vietnamezëve do të bëjnë protesta e kërcënime kundër kinezëve. Kurse amerikanët u thonë kinezëve: as ju keni të
drejtë, as vietnamezët kanë të drejtë.
Atëherë si do të vejë kjo punë? Ka mundësi që lufta
midis Kinës dhe Vietnamit të zgjatë për një kohë. Si
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sovjetikët një gjë
të tillë duan, të zgjatë. Këta të fundit kanë interes të
dobësohet Kina, kurse amerikanëve u intereson të dobësohet Vietnami. Megjithatë Kina, duke u futur në
luftë, do të dobësohet dhe, kur të vijë koha që të tërhiqet,
do të jetë e rraskapitur. Atëherë Shtetet e Bashkuara do
të bëjnë si t'u dojë qejfi me të. Në tërë këtë vorbull
ngjarjesh, në plan të parë është çështja e zonës juglindore të Azisë, mbrojtja e Indisë, mbrojtja e Oqeanit Indian,
e Paqësorit e sidomos e rajonit të naftës, tek e cila i kanë
sytë të gjithë këta ujq.

E MERKURE
21 SHKURT 1979*

NGJARJET NE LINDJEN E MESME NUK
ZHVILLOHEN NE FAVOR TE IMPERIALIZMIT
Ngjarjet në pellgun e Lindjes së Mesme e në Iran,
natyrisht, nuk po zhvillohen në favor të Shteteve të Bashkuara dhe as të imperializmit botëror. Në këtë situatë,
në rast të një konflikti. Bashkimi Sovjetik, që është në
kufi me Iranin, qëndron i gatshëm për ta mbuluar Iranin
shpejt. Por aktualisht ai vepron në mënyrë subversive,
nëpërmjet forcave të mëdha të partisë «Tudeh», të azerbajxhanasve dhe të kurdëve, sido që mullah Barzani tash
nuk ndodhet më në Irak, por në Shtetet e Bashkuara. Qenia
e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës na lë të kuptojmë se këto, gjithashtu, kanë vënë në lëvizje faktorin kurd
brenda në Iran si kundërpeshë e subversionit sovjetik nëpërmjet Azerbajxhanit.
Në Lindjen e Mesme Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar Braunin, sekretarin e Departamentit të
Mbrojtjes, i cili po bredh shtet më shtet për të rregulluar
diçka dhe kjo diçka është një rezistencë efikase e qarqeve
borgjeze sunduese kundër kryengritjeve popullore që
mund të ndodhin në vendet e Lindjes së Mesme, siç ngjau
në Iran, ose për të marrë angazhime nga Emiratet dhe .
vendtjrab,pë'iezstuvnalhjëkr-
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cënimi sovjetik. Po ashtu shohim që Karteri ka thirrur
përsëri në Uashington Moshe Dajanin dhe kryeministrin
egjiptian për të vazhduar në Kemp Dejvid bisedimet mbi
nënshkrimin e marrëveshjes së paqes.
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Aktualisht Izraeli është në rrezik. Ajatollah Khomeini
ka deklaruar haptazi se do të mbrojë palestinezët në luftën e tyre kundër Izraelit. Ai mbylli ambasadën izraelite
në Teheran dhe i dëboi diplomatët izraelitë nga Irani. Izraelit iu pre nafta që merrte nga shahu i Iranit, tash i
duhet ta marrë atë gjetkë. Në këto kushte Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e detyrojnë Izraelin që të përfundojë një marrëveshje me Egjiptin, me fjalë të tjera
të mos hedhë më vicka, por të pranojë kushtet që ka vënë
Karteri për një marrëveshje të tillë.
Duke parë këtë situatë kaq të rrezikshme në Iran,
në Gjirin Persik dhe në të gjithë Lindjen e Mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë në lëvizje agjenturën e CIA-s. Ato e shohin se rreziku sovjetik mund t'u
vijë edhe nga Irani, edhe nga Iraku, mund t'u vijë
edhe nga Siria, po ashtu edhe nga Jemeni i Jugut që
kapërcen shkretëtirën e Khailit dhe del në Oman e bashkohet me ndonjë grusht shteti palestinez në Kuvajt. Po të
ndodhë kjo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e humbasin
të gjithë pozicionin strategjiko-ekonomik të naftës në
Lindjen e Mesme dhe në Iran.
Sot dëgjova se Ajatollah Khomeini i ka ndaluar demonstratat me tendencë marksiste-leniniste në universitetet e vendit. Këtej kuptohet se atje, aktualisht, janë vënë
në lëvizje forcat e majta, sigurisht partia «Tudeh», por
edhe forca marksiste-leniniste. Ka mundësi që edhe Partia
Komuniste e Punëtorëve dhe e Fshatarëve iranianë, që
njihet edhe me emrin «Tufan», ose ndonjë parti tjetër
që nuk dimë se ç'është, të ketë njerëzit e vet në ngjarjet
e kohëve të fundit. Sidoqoftë atje po ngrihen në lëvizje
grupe që mbështetin një situatë akoma më revolucionare
dhe jo frymën islamike që kërkon t'i japë reaksioni botëror revolucionit në Iran.
Do të shohim se si do të zhvillohet gjendja në Iran,
por tash ajo nuk është e qetë dhe, natyrisht, do të ketë
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zhvillime. Ne bëmë një artikull për ngjarjet që kanë
ndodhur në këtë vend, por konstatojmë se agjencitë e lajmeve, që kurdoherë janë treguar të gatshme, duke njoftuar për artikujt tanë, këtë herë për artikullin tonë mbi
gjendjen në Iran dhe mbi të ardhmen e revolucionit në
këtë vend, nuk po bëjnë fjalë, i kanë vënë kapakun, se
nuk u intereson.
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MBI LUFTEN KINO-VIETNAMEZE
Mendimet rreth luftimeve kino-vietnameze i shpreha
në artikullin që doli sot në gazetën «Zëri i popullit»I.
Tash po ndjekim me kujdes të madh zhvillimin e tyre të
mëtejshëm. Nga Kina lëshohen «balona» të ndryshme.
Punonjës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës,
bile funksionarë, deklarojnë se ekspedita ndëshkimore kundër Vietnamit mbaroi dhe forcat kineze po tërhiqen.
Këtë deklaratë e përhapi ambasadori libanez në Pekin.
Atë e morën agjencitë e lajmeve, të cilat menjëherë e
transmetuan. Pas dy orësh ministri i Jashtëm, Huan Hua,
deklaroi që kjo s'është e vërtetë, se ekspedita kineze po i
vazhdon luftimet në Vietnam. Dhe në fakt luftimet vazhdojnë, me humbje të mëdha si nga njëra anë, ashtu edhe
nga tjetra.
Sipas agjencive të lajmeve, se s'ka tjetër burim informimi ku të mbështetemi, thuhet se kinezët kanë depërtuar në gjithë kufirin në veri të Vietnamit, në shumë
pika deri në 16 kilometra, ku 16, ku 10, ku 7 kilometra.
Kurse vietnamezët, nga ana e tyre thonë se e kanë ndaluar ofensivën, duke i shkaktuar ushtrisë kineze dëme të
mëdha. Mbrëmë ata deklaruan se më tepër nga 3 mijë
veta janë likuiduar dhe 100 tanke kineze janë shkatërruar,
1 «Udhëheqja kineze, me Ten Hsiao Pinin në krye, sulmoi
ushtarakisht Vietnamin».
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kurse kinezët, për sa u përket humbjeve, nuk flasin, bile,
në përgjithësi nuk flasin shumë as për operacionet ushtarake.
Nga sa mund të gjykojmë ne, aktualisht, nga thëniet
e agjencisë vietnameze të lajmeve dhe nga agjencitë e huaja, del se vietnamezët e kanë ndaluar ofensivën kineze
vetëm me rojat e milicisë dhe me vullnetarët që janë në
kufi, kurse forcat e mëdha ushtarake vietnameze akoma
nuk kanë hyrë në luftime. Kjo na lë të kuptojmë se vietnamezët po përgatiten për një goditje të rrufeshme kundër kinezëve. Ne mendojmë se strategjia dhe taktika e
tyre është e dyfishtë: të fitojnë mbi kinezët politikisht
dhe ushtarakisht, domethënë t'i tregojnë vendin së ashtuquajturës ekspeditë ndëshkimore të Ten Hsiao Pinit, rodomontadat e të cilit mund të barazohen me ato të Musolinit në luftën kundër Greqisë, kur tha: «Spezzeremo le
reni alla Grecia»1 dhe vajti deri në Kallamat, pastaj s'i
mbajti dot këmbët veçse në Tepelenë.
Kështu po e pësojnë edhe kinezët: duan të tërhiqen
me lezet, pa bujë, gjoja «e mbaruam misionin, ia thyem
brinjët Vietnamit, i dhamë një mësim». Kurse Fam Van
Dongu tha se «Do të jemi ne që do t'i japim një mësim
Kinës» me fjalë të tjera, do të jemi ne që ushtrinë kineze,
e cila ka hyrë në territorin e Vietnamit, do ta thyejmë e
do ta hedhim matanë.
Versioni i dytë, që Kina të vazhdojë sulmin dhe luftimet në Vietnam, t'i afrohet Hanoit, me qëllim që të zaptojë gjithë vendin, ta detyrojë këtë të heqë dorë nga miqësia me Kamboxhian ose të tërheqë atje trupat, në qoftë
se ka, është një aventurë e madhe. Në këtë rast Bashkimi Sovjetik nuk do të mbetet pa bërë diçka kundër Kinës.
Si do ta bëjë, qysh do ta bëjë, nuk dihet, por do të bëjë
atë që Kina të mbajë përsipër një luftë të gjatë në per1 Italisht — do t'i thyejmë brinjët Greqisë.
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spektivë, një luftë të gjatë me një shtet si Vietnami, që
është luftarak dhe i armatosur, pavarësisht se prapavijat
i ka të dobëta nga ana logjistike, sidomos nga ana ushqimore, ndërsa me armatime ai është i pajisur mirë. Vietnami ka shumë armë moderne, shumë më moderne se
të Kinës. Në një rast të tillë, Kina do të mbajë përsipër
gjithashtu edhe forcën goditëse të tmerrshme të Bashkimit Sovjetik. Kështu që ajo do të implikohet në një konflikt në mes Bashkimit Sovjetik dhe Vietnamit, gjë që
do t'i duhet ta përballojë.
A ka mundësi aktualisht Kina, siç e njohim ne, ta
përballojë një konflikt të tillë, pa ndërhyrjen e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, të Japonisë ose pa implikimin e NATO-s në Evropë? Unë mendoj se jo. Ajo do të
thyhet, nuk mund ta përballojë këtë konflikt.
Situatat tregojnë se Japonia, me qëndrimin që po
mban aktualisht, nuk dëshiron të implikohet në konflikt.
Gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetë nuk do
të implikohen në këtë luftë, pavarësisht se dëshirojnë që
Bashkimi Sovjetik dhe Kina të përleshen e të dobësohen.
Ato do të ndiekin kurdoherë atë politikë që kanë ndjekur
edhe në Luftën e Dytë Botërore: do të marrin pjesë kur
të shikojnë se palët ndërluftuese janë dobësuar shumë
dhe ato kanë rast të përfitojnë nga dobësimi i tyre. Gjatë
gjithë kohës së Luftës së Dytë Botërore, kur Gjermania
naziste i sulmoi me radhë vendet e Evropës, pushtoi Austrinë, Cekosilovakinë, Poloninë etj., sulmoi edhe Anglinë
e Francën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbajtën
ambasadorin e vet, Bolen, në Vishi dhe i deklaruan luftë
qeverisë së Hitlerit vetëm kur nëndetëset gjermane filluan të siluronin anijet amerikane që u sillnin ndihmën
materiale dhe ushtarake aleatëve. Kështu do të bëjnë ato
edhe për Kinën.
Kina gjendet përballë një aventure të madhe dhe të
tillë njerëz si këta që e drejtojnë atë aktualisht, ka mun234

dësi që, me megalomaninë që i karakterizon, duke e llogaritur fitoren e luftës nga ana e tyre, për arsye të numrit
të madh të popullsisë, të ndjekin këtë rrugë aventureske
pa dalje për të. Por s'ka gjë, se vetë Mao Ce Duni në
mbledhjen e Moskës, ku ishim edhe ne, u shpreh që pse
humbim 300 milionë veta nuk prish ndonjë punë, do të
rrojnë 500 milionë të tjerë! I tillë mentalitet ekziston te
Teni, kurse në popullin kinez besoj se nuk ekziston një
pikëpamje e tillë dhe Ten Hsiao Pini nuk ka ardhur në
atë shkallë force që ta ketë fanatizuar popullin kinez deri
për një luftë të tretë botërore.
Unë mendoj se veprimi ushtarak fashist dhe aventuresk i Tenit mbi Vietnamin nuk është pa një marrëveshje
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë
dakord që Kina ta bënte këtë gjë për të tërhequr vëmendjen e Bashkimit Sovjetik dhe për të mënjanuar rrezikshmërinë e tij në pellgun e vajgurit e në krejt Lindjen e
Mesme, ku gjendja për imperializmin amerikan dhe për
gjithë imperializmin botëror është në një krizë të madhe.
Të shohim a do t'u interesojë agjencive të lajmeve
artikulli që shkruam sot për sulmin ushtarak kinez kundër Vietnamit? Sidoqoftë, ne mbajmë qëndrimet tona të
hapëta, të drejta, pa dorashka dhe këto i transmetojmë
nëpërmjet Radio Tiranës e ATSH-së, të cilat dëgjohen në
të katër anët e botës. Gjithashtu pikëpamjet tona i shpërndajmë edhe nëpërmjet broshurave të veçanta.
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SHE NIM
Sot shoku Ramiz më lajmëroi se është duke ardhur
pjesa e dytë e shokëve të Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Brazilit, me Arrudën në krye. Mund të
jetë me ta dhe Amazonasi. Ata do të vazhdojnë përsëri
punimet si grupi i parë dhe pastaj do të kthehen në Brazil. Po vijnë gjithashtu edhe një delegacion i Partisë
Komuniste Portugeze (e Rindërtuar) dhe një delegacion i
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Greqisë (marksiste-leniniste). Kjo e fundit mbron Mao Ce Dunin, po
është kundër udhëheqjes së re kineze.
I thashë Ramizit të jetë shumë vigjilent me ta, t'u
thotë atyre pikëpamjen tonë për Mao Ce Dunin, që ky
nuk është marksist, dhe ata të shprehin pikëpamjet e
tyre e, po të duan, le t'i mbajnë mendimet që kanë. Koha
do të vazhdojë të tregojë akoma më qartë se janë të
gabuar në vijën e tyre.
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LUFTIMET NE KUFIRIN KINO-VIETNAMEZ
VAZHDOJNE
Kam përpara një hartë të Vietnamit dhe po ndjek
luftimet që zhvillohen në kufi, aq sa mund të marrim
vesh nga komunikatat e pasigurta të agjencive të ndryshme. Thuhet se kinezët, me forca të shumta që kanë
arritur në 20 divizione, kanë sulmuar gjatë gjithë kufirit,
sidomos në verilindje, në qendër dhe në veriperëndim.
Zona ku ata kanë sulmuar, domethënë kufiri kino-vietnamez, është një territor malor, me pyje të dendura, si me
thënë xhungël, në bazë të leximeve dhe të hartave.
20 divizione thonë vietnamezët, por është e zorshme,
më duket mua, që 20 divizione të kenë mundësi të manovrojnë në terrene të tilla. Sidoqoftë agjencia Asosiejted
Pres më 21 shkurt njoftoi se, gjatë dy ditëve të para të
luftimeve, kinezët kanë pasur 10 mijë të vrarë e të plagosur, ndërsa ushtria vietnameze ka pasur 2 deri në 3 mijë
të vrarë e të plagosur. Këtë lajm e jep një korrespondent
i Asosiejted Presit, i quajtur Filip Short, i cili thotë se
këto nuk janë të dhëna zyrtare, por të marra nga burime
të sigurta. Ka mundësi që të jenë vrarë 10 mijë kinezë
dhe shumë më pak vietnamezë, sepse kinezët i hedhin
forcat me tepricë, duke menduar që vetëm me forca do
ta mundin Vietnamin, kurse ky, si në çdo luftë që ka
bërë, tregohet më i durueshëm, më gjakftohtë, më strateg, e përdor ushtarin me ekonomi dhe e ka mësuar atë të
godasë si duhet, drejt e në shenjë.
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Eksperienca e madhe e luftës së organizuar, dhjetëravjeçare, e ngre ushtrinë vietnameze edhe nga ana strategjike, edhe nga ana taktike, sipas mendimit tim, në një
shkallë shumë më të lartë se ushtrinë kineze.
Ushtria kineze, e dalë nga lufta nacionalçlirimtare
kundër pushtuesve japonezë, ka qenë një ushtri bajraktarësh. Me të vërtetë ka pasur korparmata, por këto kanë
qenë të çrregullta nga të dyja anët. Në ushtrinë e Mao
Ce Dunit nuk ekzistonte një parti marksiste-leniniste, kështu që në udhëheqjen e saj, shumica dërrmuese e kuadrove të lartë luftuan kundër njëri-tjetrit, njësi ushtarake luftoriin midis tyre. Edhe pas çlirimit pikëpamjet
që kishte Mao Ce Duni për ushtrinë dhe për të gjithë ministrat e luftës që erdhën njëri pas tjetrit gjatë kohës që
jetoi ai, nuk e mësuan ushtrinë kineze që kjo të ishte në
gjendje të përballonte një luftë moderne, kurse vietnamezët kanë fituar eksperiencë.
Prandaj unë besoj se vietnamezët aktualisht nuk i
kanë futur forcat e mëdha ushtarake, të përgatitura, në
luftimet hë kufi, por kanë vënë në lëvizje milicinë, siç
thonë, rojat e kufirit dhe forcat vullnetare, të cilat janë
të organizuara mirë dhe të armatosura. Duke njohur mirë
edhe terrenin, ato duhet t'i kenë shkaktuar dëme të mëdha ushtrisë kineze në njerëz e në armatime dhe vërtet
po i lejojnë kinezët të hyjnë sa më thellë në territorin
vietnamez, por me krëk, siç themi në Gjirokastër, pëllëmbë e gjak, për t'i dërrmuar, për t'i demoralizuar dhe
njëkohësisht për të përgatitur planin e vet strategji.k
afensiv.
Siç njoftojnë komunikatat, vendimi për sulmin kundër Vietnamit, u mor nga mbledhja e komisionit ushtarak të Partisë Komuniste të Kinës, që u mbajt më 9 janar, pikërisht atë ditë kur zëvendëskryetari Ten Hsiao
Pin u kthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë veprimi i kësaj «ekspedite» agresive kineze mbi
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Vietnamin është i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, të cilat dëshirojnë ta futin Kinën në luftë me
Bashkimin Sovjetik, që Kina të nxjerrë nga zjarri gështenjat për Amerikën, pra të dobësohet, se, që ta mundë
Bashkimin Sovjetik, është shumë larg. Kina e rraskapitur
do të bëhet lëpitkë përpara Shteteve të Bashkuara lë
Amerikës, të cilat do të dinë t'i bëjnë presione akoma më
të forta dhe t'i marrin koncesione edhe më të mëdha nga
ç'do t'i merrnin përpara kësaj ngjarjeje tragjike.
Mundet që kinezët të ndjekin taktikën për të mos u
futur thellë në Vietnam, se po u futën thellë, nuk do të
dalin dot kollaj. Në bazë të komunikatave që lexojmë, duket se ushtria kineze ka pësuar dëme të mëdha në vendet malore dhe në pyjet e dendura të kufirit vietnamezo-kinez dhe po përdor artilerinë e rëndë për të goditur
qendrat vietnameze të raketave dhe vendet e banuara.
Sigurisht, kinezët presin se ç'do të bëjë Vietnami,
presin kundërsulmin e tij, ashtu si edhe vietnamezët që
jo vetëm përgatitin kundërsulmin, por vëzhgojnë edhe
ata, duke vazhduar goditjet kundër kinezëve për të zbuluar planin e tyre strategjik nëse do ta vazhdojnë, do ta •
ndalojnë, apo do të tërhiqen nga lufta.
Agjencia Rojter thotë se trupat kineze, që pushtuan.
stacionin hekurudhor strategjik pranë Dong Dangut, janë
detyruar të sprapsen. Sa është e vërtetë kjo, këtë do ta.
shohim në komunikatat e agjencive të huaja, se as kinezët,
as vietnamezët nuk japin hollësira për gjendjen në front,
për sulmet dhe kundërsulmet. Të dyja anët japin vetëm
numrin e të vrarëve. Në qoftë se u besojmë këtyre të
dhënave, atëherë duhet të dalim me konkluzionin se vietnamezët po vrasin shumë kinezë dhe ka mundësi që të
jetë e vërtetë, për arsye se vietnamezët bëjnë një luftë
të drejtë, janë në tokën e tyre, kurse kinezët janë në tokë
të huaj dhe bëjnë një luftë agresive imperialiste. Pastaj
ushtarët kinezë nuk e duan këtë luftë kundër një populli
që ka qenë dhe është miku i Kinës.

Në datën 21 shkurt disa gazeta të vendeve revizioniste si «Pravda», dhanë korrespondenca nga Lang Soni.
Domethënë se kinezët nuk e kanë marrë akoma këtë qytet. Në këto korrespondenca thuhet se vietnamezët në këtë zonë kanë shpartalluar 12 batalione të armikut gjatë
sulmeve mbrojtëse dhe kundërsulmeve, duke u shkaktuar humbje të rënda armiqve.
Natyrisht, kinezët përpiqen të dëmtojnë të gjithë brezin kufitar, të djegin me flakëhedhëse fshatrat, arat, bfle
të bombardojnë edhe qytetin Dong Dang, duke vrarë
njerëz të pafajshëm. Dje nga Pekini agjencia AFP lajmëronte se në mëngjes vazhdonin kundërsulmet kineze
kundër trupave vietnameze, ndërsa shumë burime të huaja thonë se ka shenja që flasin për një shkallëzim të
konfliktit. Por të gjitha këto, siç theksova, janë të dhëna
të agjencive të lajmeve, dhe, sa janë të vërteta, nuk mund
të konfirmohen, veçse një gjë është e saktë: që luftimet
atje vazhdojnë dhe nga të dyja palët vazhdon heshtja për
sa i përket zhvillimit të tyre.
Në qoftë se kinezët do ta zgjerojnë më tej konfliktin, atëherë do të diskreditohen akoma më shumë politikisht përpara njerëzimit, për arsye se deklaruan që kjo
ishte një ekspeditë ndëshkimore, për t'i dhënë një «mëstm të merituar• Vietnamit, gjoja për aksionet e tij kufitare kundër banorëve kinezë, që, natyrisht, është një arsye absurde për të bërë një luftë të tillë me të gjitha
mjetet.
Kina do të bëjë një gabim katastrofik politik, ushtarak dhe ekonomik, në rast se e zgjeron veprimtarinë e saj
ushtarake.
Në radhë të parë ajo do të ndodhet përpara një lufte
të madhe popullore, përpara një ushtrie të regjur në luftime, të organizuar e të pajisur, ushtri që ka përballuar
armikun e madh, imperializmin amerikan. Vietnamezët
janë strategë dhe takticienë luftarakë të shquar. Gjysmë

milioni amerikanë ishin në Vietnam, të pajisur me armatImet më moderne dhe vietnamezët i kanë përballuar.
Vietnami u bë poligoni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përveç asaj, ushtria e Nguyen Van Thieut mundi të
a•rinte në më shumë se 1 milion. Kështu që Vietnami do
ta përballojë edhe ushtrinë e shpartalluar të Ten Hsiao
Pinit, në gjirin e së cilës nuk ka unitet dhe nuk lufton me
ndërgjegje kundër vietnamezëve, ajo do të pësojë një disfatë të madhe. Prandaj Kina, përveç ushtarakisht, do të
pësojë edhe një disfatë të madhe politike, sepse zgjerimi i
luftimit do të vërtetojë akoma më mirë përpara popujve
të botës dhe miqve të Kinës, imperialistëve amerikanë,
anglezë e të tjerë, se ajo ka hyrë në një rrugë aventureske
që hëpërhë nuk i intereson imperializmit amerikan, për
arsye se Bashkimi Sovjetik mund të ndërhyjë.
Çështja tjetër është se lufta e Kinës prish planet c
hartuara nga imperializmi amerikan, japonez dhe nga fuqitë e tjera imperialiste perëndimore për të investuar dhe
për të shpëtuar disi nga kriza e madhe që i ka mbuluar.
Kina për ta ka qenë një treg i madh, jo vetëm i armëve,
por edhe i teknologjisë e i makinerive. Në qoftë se vazhdon lufta, ky treg shkatërrohet dhe ata humbasin, ndonëse tregtinë e armëve nuk do ta humbasin, sepse do
të gjejnë mjetet dhe mënyrat që të vazhdojnë ta furnizojnë Kinën me armë. Por këto mënyra mund të bien
në konflikt me flotën sovjetike, në rast se sovjeti ndërhyn në Kinë, dhe atëherë do të shkaktohej një konflagtacion botëror, për të cilin, aktualisht, akoma nuk janë
pjekur situatat që imperializmi amerikan dhe ai sovjetik
të shpallin luftë për «sytë e bukur» të Ten Hsiao Pinit.
Në rast zgjerimi të veprimeve luftarake nga ana ekonomike Kina do të pësojë një disfatë të madhe, për arsye
se nuk është në gjendje të përballojë një luftë në shkallë
të gjerë me Vietnamin, me Laosin dhe me Kamboxhian, e
sidomos me Bashkimin Sovjetik, në qoftë se ky ndërhyn.
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Një çështje tjetër që do t'i shkaktojë tronditje të
madhe Kinës, është situata e brendshme, e cila është e
disfavorshme jo vetëm për një luftë kundër Vietnamit,
por edhe kundër Bashkimit Sovjetik, për arsye se atje ekziston përçarja nga të katër anët. A e dinë kinezët, a e
gjykojnë ata këtë situatë? Unë mendoj se e gjykojnë, por
duke u nisur nga pozitat e shovinistëve të tërbuar, të
imperialistëve të egër, të fashistëve, që kërkojnë medoemos hapësirë dhe territore për 900 milionë vetat, të
cilët duhet të hanë, kurse regjimi i Mao Ce Dunit dhe i
pasardhësve të tij nuk ka mundur t'ua sigurojë ushqimin
plotësisht. Prandaj ata kërkojnë hapësira, kërkojnë të zaptojnë vende, të vendosin influencën e tyre dhe, natyrisht,
në qoftë se dalin fitimtarë, të kenë sa më shumë ndihmat
e amerikanëve, të japonezëve etj.
Këtë akt të pamenduar e aventuresk të kinezëve
Karteri nuk e pranoi. Sipas agjencisë Rojter edhe kryeministri japonez, kur ambasadori sovjetik, Poljanski, në
emër të qeverisë së tij, i kërkoi që Japonia të mos ndërhynte dhe të këshillonte kinezët të tërhiqeshin, i tha që
kinezët duhet të tërhiqen nga Vietnami.
Në Londër, dje u thirr ambasadori kinez në Forin
Ofis, ku iu tha se Kina duhet të tërhiqet nga Vietnami,
pa i zënë në gojë se ne nuk do t'ju japim armë, po i thanë
se nuk do t'ju japim aeroplanë «Herrier» etj. Kjo i ishte
thënë edhe më përpara Kinës, por tash iu konfirmua kategorikisht. Të gjitha këto që theksova më sipër, i marrim
vesh nga agjencia Rojter. Prandaj miqtë e Kinës nuk e
aprovojnë zgjerimin e konfliktit, përkundrazi, kërkojnë
tërheqjen.
Në rast se kinezët do t'i zgjerojnë luftimet, ata do të
diskreditohen në botë akoma më shumë se ç'janë diskredituar; teoria e tyre e «botës së tretë» ka rënë në ujë
është shkrirë si kripa, kurse amerikanët, japonezët dhe
NATO-ja, janë •duke ngrënë gishtin për Kinën», dome242

thënë vrasin mendjen për të. Po të avancojnë kinezët në
Vietnam, atëherë sovjeti do të lëvizë. Si do të lëvizë,
ç'taktika e ç'strategji do të përdorë ai kundër Kinës, këlë
do ta shikojmë. Pavarësisht se ne i kemi armiq nga më të
mëdhenjtë revizionistët sovjetikë, pranojmë se ata dinë të
lufiojnë dhe janë të armatosur shumë më mirë nga kinezët, armatimet e të cilëve janë të vjetra. Pra sovjeti do ta
turbullojë situatën në Kinë e kjo do të jetë e detyruar
që atë ekonomi të shkatërruar e të dobësuar që ka, ta
kthejë në një ekonomi lufte dhe nuk dihet se kur dhe si
do të bëhet kjo luftë me sovjetin. Në një rast të tillë,
ky do ta detyrojë Kinën të bëjë mobilizimin e përgjithshëm, gjë që do të thotë të shkretohen arat, të shkretohen
fabrikat, të shkatërrohet organizimi dhe të shtohen grindjet e kontradiktat në udhëheqje.
Çdo gjë do ta ndjekim me kujdesin më të madh, sepse situata është shumë e turbullt dhe duhet t'i kemi sytë
hapur për mbrojtjen e atdheut tonë.
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DILEME E MADHE PER PSEUDOTEORICIENET
KINEZE!
Që t'i kuptojmë edhe më mirë ato që ndodhin në
Kinë, duhet të sjellim ndër mend një ngjarje «me rëndësi
të madhe botërore•, pale me rëndësi të madhe pankineze:
Mao Ce Duni në moshë të thyer, plak, kur po zhvillohej
Revolucioni Kulturor, kapërceu me not lumin Jance. Nga
të dyja anët e lumit binin tamburet dhe Mao Ce Duni,
i rrethuar nga një mori notarësh, çante valët e Jancesë
sikur të ishte 20 vjeç. Valët e Jancesë ishin të turbullta,
por «timonieri i madh», i çante këto valë të turbullta,
«për të sqaruar» mendjet e turbullta.
Propaganda kineze, natyrisht, i bëri një bujë të jashtëzakonshme kësaj ngjarjeje. «Timonieri i madh» e vuri
vetë në skenë këtë pjesë të habitshme dhe ishte ai vetë
aktori kryesor i saj, prandaj nuk mund t'i atribuohet
..katërshes» një fakt i tillë, sepse asnjë nga «katërshja»
nuk e ndoqi Maon në këtë «ekspeditë» lumore.
Por kryesorja nuk qëndron te reklama pa kuptim dhe
e pahijshme e kësaj shfaqjeje qesharake. Çështjen e kam
gjetkë. Mao Ce Duni, i ashtuquajtur marksist-leninist dhe
«timonier i madh i epokës së re të revolucioneve», kishte
thënë se puna «për t'u sqaruar, më parë duhej turbulluar»
dhe aq bukur e sqaroi saqë, kur ai kapërcente Jancenë,
kakariseshin nga gazi gjithë llumi i shoqërisë kineze dhe
tërë elementët e reaksionit të instaluar nëpër vila të ve:244

çanta e të mbajtura mirë, të cilëve nuk u qe prerë koka,
«se nuk ishin kokë qepe». Këta duartrokisnin në vetvete
dhe thoshin se shpejt do të vijë dita jonë përderisa në
këtë mes asgjë s'po sqarohet, por po bëhet më e turbullt.
Dhe kështu ndodhi. Pikërisht tash një llum i madh, si ai
i Jancesë ka mbuluar tërë Kinën, veçanërisht Pekinin dh2
udhëheqjen e partisë e të shtetit kinez.
Në fuqi ka ardhur banda e Hua Kuo Fenit dhe e
Ten Hsiao Pinit. Mirëpo kjo bandë ka rënë në hall të
madh, nuk di në ç'rrymë ta futë «katërshen» dhe Lin
Biaon, s'di ku ta derdhë këtë «Ilum». U bë plenumi
i 3-të i Komitetit Qendror, i cili deklaroi mbi përfundimin
e pasojave të dëmshme të veprimtarisë së Lin Biaos dhe
të «katërshes». Mirëpo konstatohet se kjo çështje nuk ka
marrë fund për ta, se akoma nuk është përcaktuar si duhet dhe nuk është emërtuar veprimtaria e tyre.
Kështu do të ndodhte dhe nuk mund të bëhej ndryshe
për arsye të pragmatizmit e për mungesë të vijës ideologjike të grupit fashist të Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao
Pinit, të cilët me një grusht pallati rrëzuan «katërshen»,
e që edhe më parë, kur rronin Çu En Lai me Maon, vranë
edhe Lin Biaon.
Tash, në disa artikuj «teorikë» të botuar kohët e
fundit në gazetën «Zhenminzhibao» po ngulmohet për një
saktësim të emërtimit të vërtetë që u duhet vënë Lin Biaos
dhe «katërshes». Si duhen quajtur këta, të majtë apo të
djathtë? Në qoftë se janë të majtë, janë të majtë, dhe ata
e kishin spastruar partinë nga elementët e djathtë, po
ashtu kishin dënuar klasën e borgjezisë pasanike dhe
ecnin drejt ndërtimit të socializmit, por, në qoftë se ishin
të djathtë, atëherë nuk duhej t'i kishin bërë ato që përmendëm një çikë më sipër, por duhej të bënin të kundërtën. Cila ishte e kundërta? E kundërta ishte kjo që bënë
tash Hua Kuo Feni me Ten Hsiao Pinin, që rehabilituan
të gjithë të djathtët dhe goditën të majtët.
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Pra ku duhen futur Lin Biaoja dhe «katërshja», në
ç'kategori, në ç'dollap? Këtu qëndron dilema. Po e vrasin shumë mendjen njerëzit «e zgjuar» kinezë, po analizojnë andej e këtej thëniet e njërit e të tjetrit, të Lin
Biaos, të «katërshes» etj., etj., dhe kanë dalë në konkluzionin se këta nuk kanë qenë të djathtë, nuk kanë qenë
as të majtë, por ultra të majtë, me fjalë të tjera oportunistë me tendenca të majta. Hajde kuptoje po të duash
këtë vokabular, natyrisht, kinez!

-

Deri tani, për dy vjet me radhë, vijën e Lin Biaos
dhe të «katërshes» këta e kanë konsideruar të majtë në
pamje dhe të djathtë në të vërtetë. Tashti doli që nuk
ishte e djathtë, por ultra e majtë. Pse bëhet kjo? Bëhet
për arsye se nuk i leverdis udhëheqjes së djathtë aktuale,
e cila në teori dhe në praktikë ndjek një politikë djathtiste
reaksionare. Pra kuptohet që Lin Biaoja dhe «katërshja»
nuk mund të kenë qenë të djathtë, se atëherë pse duheshin likuiduar? Por u likuiduan sepse ishin ultra të majtë!
Nga propaganda kineze mund të konkludojmë se,
duke sulmuar vijën e «katërshes» dhe të Lin Biaos e duke
e konsideruar atë në pamje të majtë e në të vërtetë të djathtë, njerëzve u krijohet një përshtypje e atillë sikur e
majta është më e mirë se e djathta, ose i nxit të mendojnë
se, duke luftuar kundër të djathtës, do të ndodhesh, dashje pa dashje, në pozita të majta, gjë që nuk i leverdis
udhëheqjes aktuale, e cila rehabilitoi gjithë llumin e reaksionit, e solli në fuqi, i ktheu pasuritë etj., etj. Kush
mund ta bëjë këtë? Vetëm të djathtët mund ta bëjnë,
vetëm borgjezia, por jo të majtët, as ultra të majtët.
Këtu qëndron vështirësia që po hasin pseudoteoricienët kinezë në përpjekjet që po bëjnë për t'i dhënë një
shpjegim teorik rrugës që po ndiget. Këto përpjekje ata i
bëjnë pse shikohet që ka rezistencë, ka hezitime nga kuadro relativisht me përgjegjësi që flasin kundër kursit dhe
politikës aktuale të partisë, duke e quajtur atë të djathtë
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ose kapitaliste. Prandaj kjo udhëheqje do që të gjejë një
rrugëdalje përballë këtyre kritikave dhe të gjejë ndonjë
vrimë ku ta futë këtë rrymë, që e goditi me një të rënë
të shpatës dhe që në fillim e cilësoi «e majtë në pamje,
e djathtë në të vërtetë», por që tash ky cilësim ia ka zënë
si ferra këmbët.
Njerëzit, thonë gazetat kineze, nuk janë të qartë për
këto çështje, kurse vetë udhëheqja, natyrisht, «është shumë e qartë», dhe konkludojnë se ka shumë njerëz, të cilëI
nuk e njohin vijën revizioniste të Lin Biaos.
Pra, si konkluzion, del se gazetat aktuale kineze, duke

i quajtur Lin Biaon dhe «katërshen» të majtë e jo të djathtë, së pari përpiqen që të justifikojnë djathtizmin e
udhëheqjes në fuqi kundrejt Revolucionit Kulturor dhe
«katërshes», e cila ishte majtiste. Mund të thuash sa të
duash që politika aktuale e Kinës është «majtiste», ajo në
fakt është djathtiste. Prandaj ata tani nuk e përcaktojnë
më veprimtarinë e «katërshes», «të majtë në pamje e të
djathtë në realitet•, sepse atëherë do të viheshin në një
pozicion, në një barrikadë me udhëheqjen aktuale edhe
ebanda e katërshes» e Lin Biaoja.
Nga ana tjetër, bëhen përpjekje për ta justifikuar
goditjen e elementëve aktualisht me tendenca të majta,
duke i quajtur edhe ata pasues të Lin Biaos dhe të «katërshes».
Siç po shihet llumi ka mbuluar llumin dhe s'po dalin
dot nga një llum i tillë; pra nga gabimi po shkohet në
gabime akoma më të mëdha, të cilat po bëhen aq të rrezikshme, bile arritën deri atje saqë sot Kinën e futën
në luftë të armatosur kundër Vietnamit, nesër mund ta
futin në luftë të armatosur kundër Bashkimit Sovjetik,
bile mund të bëhen shkak edhe për një luftë të madhe të
tretë botërore.
Ja ç'nxori në shesh, çfarë solli pas politika e Maos,
kurdoherë e djathtë, por herë-herë e maskuar me një
frazeologji të majtë e gjoja marksiste.
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AVENTURE E MADHE E KOMBINUAR
ME IMPERIALIZMIN AMERIKAN
Nga njoftimet e agjencive të ndryshme të lajmeve, si
dhe nga sa na njofton ambasadori ynë në Hanoi, konstatojmë këtë gjendje të luftimeve:
Kinezët kanë sulmuar në 6 provinca kufitare me 16
divizione, nga 20 që i kishin të përqendruara në kufi. Në
agresionin kundër Vietnamit, siç duket, kinezët janë angazhuar në dy zona ushtarake që përfshijnë 4 provinca
kineze, zona e Kantonit dhe ajo e Kunminit. Ata kanë
sulmuar në dy pika, goditjet kryesore i kanë dhënë në tri
drejtime. E para në drejtim të kryeqendrës provinciale
Lao Kai, ku kalon hekurudha që të çon në Hanoi. Ata
dëshirojnë pra të zënë këtë nyje të rëndësishme hekurudhore.
Pas luftimesh të ashpra kinezët e morën qytetin, pasi
kanë dislokuar aty një divizion, vazhduan sulmin, majtas
në drejtim të Bat Katit dhe djathtas drejt Muong Khongut, sipas rrugës automobilistike.
Duket pra se, për të lëvizur më me lehtësi, ata dëshirojnë të pushtojnë edhe rrugën automobilistike. Trupat
dhe mjetet e tyre të blinduara, morën pjesë në sulmet
drejt qytetit Dong Dang, qendër e rëndësishme e apatiteve. «Tani, thonë vietnamezët, ne i kemi ndaluar trupat kineze në mes të rrugës, ku po zhvillohen luftime të
ashpra dhe këtu kemi asgjësuar 5 mijë kinezë dhe 10 tan248

ke». Në këtë zonë kinezët kanë hyrë, siç thonë vietnarnezët, 30 kilometra në thellësi të territorit të tyre.
Në drejtim të kryeqendrës provinciale të Kao Bangtfi;
kinezët po përpiqen të pushtojnë - kryeqendrën nga dy
drejtime, nga veriu sipas drejtimit Ha Guang dhe La
San. Në këtë drejtim, sipas vietnamezëve, trupat kineze
janë ndalur 10 kilometra larg qytetit. Nga jugu, sipas
rrugës nr. 4, forcat kineze i janë afruar qytetit 4 kilometra dhe atje po zhvillohen luftime të ashpra. Në këtë
provincë kinezët synojnë të pushtojnë qytetin Tintao, qendër e prodhimit të kallajit, sepse të gjitha minierat e
rëndësishme të kallajit, të apatiteve dhe të qymyreve,
gjenden në gjirin e Tonkinit. Këtu ata dërguan një grup
diversantësh, por sipas vietnamezëve këta u asgjësuan.
Në drejtim të kryeqendrës provinciale në Lang Son,
forcat kineze i janë afruar qytetit 20 kilometra. Dje kinezët dërguan një batalion tjetër në këtë zonë dhe të dyja
palët zotërojnë pika të larta strategjike.
Një drejtim tjetër i sulmit kinez është qyteti Long
Bang e sidomos bregu i detit. Ky ka rëndësi të madhe për
kinezët, për arsye të përqendrimit atje të flotës detare
sovjetike. Bregu i detit ka, gjithashtu, rëndësi edhe për
ishujt që rivendikon Kina dhe që mbajnë naftë.
Kinezët kanë dërguar dy regjimente në disa pika të.
kësaj province, por, sipas vietnamezëve, ato u sprapsën
më 21 dhe 22. Pasi ndërtuan një urë që lidh dy vendet,
kinezët u hodhën në sulm me dy regjimente të tjera për
të pushtuar qytetin, por deri tani në këtë sektor vietnamezët kanë luftuar shumë mirë dhe, sipas tyre, kinezët
nuk kanë arritur ta pushtojnë territorin vietnamez nga
ana e bregut të detit që është qendër e nxjerrjes së qymyrgurit.
Vietnamezët thonë se kanë qëlluar me artileri qytetin
nga nisen trupat kineze dhe sulmet e tyre. Sipas vietnamezëve, tani kinezët po grumbullOjnë forca të shumta,
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duke synuar pushtimin e këtij qyteti. Kinezët kanë sulmuar gjithashtu edhe posta kufitare ku takohet kufiri i
tri shteteve Laos, Vietnam e Kinë, dhe kryeqendrën provinciale Ha Khiang. «Ata, thonë agjencitë, kanë përdorur
artileri të kalibrit mbi 70 milimetra, mortaja, tanke dhe
makina të blinduara. Kur bie shi nuk kanë mundësi ta
përdorin aviacionin».
Si duket lufta po zgjerohet. Kinezët, sipas informatave, kanë ndërtuar llogore, po hapin rrugë dhe po ndërtojnë ura, dërgojnë spiunë nga radhët e asaj popullsie
kineze, e cila ka braktisur Vietnamin dhe që e njeh mirë
këtë territor. Vietnamezët thonë se «kinezët po bëjnë
barbarizma të mëdhenj, deri atje sa u presin kokën mjekëve dhe infermierëve vietnamezë. Të tëra këto, ne i kemi
të filmuara e bota do t'i shikojë».
Ata janë të mendimit se objektivi i Kinës është të
vazhdojë sulmin. Këtë sulm ajo e bëri në befasi, por vietnamezët thonë se nuk u gjetën në befasi, kështu që
nga ky sulm u arrit të zaptohej vetëm një kryeqendër
provinciale dhe disa qytete të vogla. Deri në orën 6 të
datës 23, sipas vietnamezëve, këta kanë asgjësuar 12 400
kinezë, 150 tanke, 40 makina ushtarake dhe 20 topa.
Sipas vietnamezëve, sulmet kineze u ndalën, ose kinezët po përparojnë shumë ngadalë. Një pjesë e madhe e
forcave kineze, thonë vietnamezët, është asgjësuar. Pcr
është e sigurt se në datën 20-21 kinezët rifilluan përsëri
sulme të ashpra, duke sjellë forca të tjera të freskëta,
se sa për forca, këto kinezëve nuk u mungojnë.
Vietnamezët parashikojnë që lufta të bëhet më e
ashpër, por ata nuk do të tërhiqen. Duke e gjykuar situatën në këtë mënyrë dhe në bazë të të dhënave të
agjencive të lajmeve, duket se vietnamezët po luftojnë
mirë dhe po u shkaktojnë humbje kinezëve, të cilët po i
bëjnë të mendohen. Do të zhvillohen akoma beteja të
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ashpra pranë kryeqendrave provinciale, si Mon Tai, Lang
Son, Hoang, Lien Son dhe Ti-Tung.
Natyrisht kinezët gënjejnë kur thonë se po bëjnë vetëm një aksion të vogël «ndëshkimor». Përkundrazi, ata
mund t'i kenë hyrë një aventure shumë të madhe, të kombinuar me imperializmin amerikan dhe për shumë qëllime.
Qëllimi i parë është të tatojnë pulsin e sovjetikëve,
a do t'i përmbahen këta traktatit me Vietnamin, domethënë a do të ndërhyjnë me armë në ndonjë pjesë të
Kinës për të lehtësuar frontin vietnamez, apo do të kënacien vetëm duke u dërguar vietnamezëve ndihma me
avionë ose me anije.
Qëllimi i dytë është që, në rast se sovjetikët nuk
ndërhyjnë me armë, atëherë kinezët vazhdojnë luftën në
Vietnam derisa t'i afrohen Hanoit për të pushtuar të
gjithë Vietnamin ose bregun e detit, deri në Hajfong, dhe
pastaj të çajnë në Laos për t'i kaluar forcat e tyre në
Kamboxhia, duke i bërë kështu një rrethim të plotë Victnamit, dhe pastaj ta vazhdojnë luftën, siç e vazhduan
amerikanët, deri në thyerjen e plotë të tyre, ose deri në
një ndërhyrje të armatosur sovjetike. Edhe ky version
është i mundur.
Makina luftarake kineze, siç po duket, ka hyrë në lëvizje, por është ca e zorshme që të futet thellë në Vietnam dhe pastaj të tërhiqet, duke deklaruar se e mbaroi
tnisionin që kishte caktuar, domethënë shkova atje, dogja,
vrava, preva dhe u ktheva. Kjo, politikisht, është një humbje e madhe për Kinën e Hua Kuo Fenit dhe të Ten
Hsiao Pinit.
Nga ana tjetër, në rast se Bashkimi Sovjetik nuk
ndërhyn me armë, natyrisht jo në luftë të përgjithshme,
por në ndonjë pjesë të Kinës, kjo është një fitore për
Kinën, e cila u thotë Shteteve të Bashkuara të Amerikës
se Bashkimi Sovjetik trembet nga një luftë me Kinën, do251

methënë kësaj i ngrihet ajari, si i themi ne, në sytë e
aleatëve të saj të rinj, Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe kapitalizmit botëror, duke u thënë këtyre që me këto
forca aktuale që kam, me këtë ushtri që kam, tash mund
të bëj çdo veprim luftarak dhe t'i detyroj sovjetikët që të
mos hyjnë në luftë, se kanë frikë. Pra, në rast se ju më
ndihmoni akoma më shumë me armatime, me teknologji
etj., etj., atëherë unë bëhem me të vërtetë një fuqi e
pamposhtme, që në çdo moment mund ta përballoj forcën
sovjetike. Kjo, natyrisht, do të jetë një fitore për kinezët,
por mund t'u shkaktojë frikë , amerikanëve, për arsye së
nga forcimi i Kinës, nga armatimi i saj me mjete moderne
dhe nga zhvillimi i vrullshëm i ekonomisë kineze në një
periudhë relativisht të shkurtër, në unitet me Japoninë,
do të dalë në skenë një superfuqi që mund të kundërshtojë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe
Bashkimin Sovjetik. Kështu, Kina, bëhet një armik pctencial edhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pra imperializmi amerikan ndien kënaqësi, në rast
se Kina e realizon programin e vet pa ndërhyrjen e Bashkimit Sovjetik, por brenda këtij gëzimi ka edhe mendimet e thella mbi rrezikshmërinë që i turret edhe nga
Kina, edhe nga Bashkimi Sovjetik njëkohësiit.
Sidoqoftë, kinezët nuk e kanë e nuk do ta kenë lehtë
me vietnamezët, të cilët, siç e kam theksuar, janë luftarakë, tërë jetën kanë luftuar, duke mposhtur francezël,
amerikanët, ushtrinë e Thieut. Ata do ta ndalojnë edhe
sulmin kinez e do t'i shkaktojnë kinezëve humbje të mëdha. Kina nuk mund të bëjë dot «shëtitje» në Vietnam, pa
gjetur vdekjen atje forca të shumta të saj nëpër xhunglat,
nëpër rrugët e hekurudhat dhe është e zorshme që ajo të
mund të realizojë zaptimin ose mposhtjen e Vietnamit.
Çështja e ndihmës së Bashkimit Sovjetik për Vietnamin është problematike. Bashkimi Sovjetik është dinak;
ka mundësi që ai të mos i djegë duart për të nxjerrë
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gështenjat e Vietnamit nga zjarri. Mund ta ndihmojë këtë
me armatime e me ushqime nga ajri dhe nga deti, por
mund të ketë edhe këtë plan: të dy këto vende, Kina
dhe Vietnami, të gjakosen, të zgjatet lufta, të pësojnë humbje të mëdha të dyja palët dhe pastaj, në momentet e
arsyeshme, «pas orës 12-, të bëjnë ndonjë sakrificë të
vogël, që ta dëmtojë e ta varfërojë akoma më shumë
Kinën ose ta shpejtojë akoma më shumë shkatërrimin e
klikës së Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit. Brenda
në Kinë, sot edhe më vonë, në qoftë se zgjatet lufta, do të
krijohet një situatë shumë e vështirë për fashistët kinezë
që janë në fuqi, të cilëve u duhet të përballojnë këtë
ngritje të një hovi revolucionar, si me thënë, veç jo në atë
kuptim siç e kuptojmë ne, por të një kundërshtimi ndaj
kësaj lufte që po merr një karakter të zgjatur dhe kundër një populli si ai i Vietnamit, gjë që do t'i shkaktojë
Kinës me siguri dëme akoma më të mëdha, por që mund
të shkaktojë edhe një konflagracion të madh botëror.
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PARTIA KOMUNISTE PORTUGEZE (E RINDERTUAR)
ESHTE AKTIVE
Shoku Ramiz më raportoi sot për bisedën e zhvilluar
me delegacionin e Partisë Komuniste Portugeze (e Rinndërtuar). Shokët portugezë na thonë se janë dërguar nga
Komiteti Qendror i tyre për të vënë në dijeni Komitetin
Qendror të Partisë sonë për gjendjen në partinë e tyre,
si dhe për të nxjerrë mësime nga eksperienca e veprimtarisë së Partisë sonë. Ata kanë vendosur që në qershor
të këtij viti të thërresin kongresin e tretë të partisë së
tyre. Në mënyrë të veçantë shokët e delegacionit të partisë portugeze folën për konferencën e partisë të muajit
dhjetor të vitit të kaluar, ku kanë aprovuar një rezolutë
për luftën kundër revizionizmit, në përgjithësi, sidomos
kundër revizionizmit të Kunjalit dhe maocedunidesë dhe
për luftën e partisë së tyre kundër vijës oportuniste në
gjirin e saj, që kishte arritur të depërtonte edhe në radhët e udhëheqjes së rinisë.
Në përgjithësi, ekspozeja që kanë bërë shokët portugezë është pozitive dhe ajo që ka më shumë rëndësi është
se ata luftojnë.

254

E ENJTE
1 MARS 1979

TEN HSIAO PINI — ARK1TEKTI FASHIST
I AGRESIONIT KUNDER VIETNAMIT
Lufta në mes Kinës dhe Vietnamit vazhdon të zhvillohet e ashpër. Komunikatat që japin të dyja palët janë
të zbehta, por më keq janë ato të Kinës.
Pekini në parim po ia fsbeh popullit kinez luftën
agresive kundër Vietnamit. Në Kinë nuk flitet fare për
këtë luftë, bile nuk lejohet më të vihen as dacibao për të.
Një dacibao e këtyre ditëve, ku kërkohej llogari ç'është
kjo që bëhet kundër vëllezërve tanë vietnamezë, u hoq
menjëherë dhe tash muri i famshëm i -demokracisë»
ruhet nga ushtarë e policë.
Duket qartë se udhëheqja kineze është e përçarë për
këtë luftë, për të cilën flet vetëm Ten Hsiao Pini. Pra, ai
është arkitekti i agresionit kundër Vietnamit, ai do të jetë
arkitekti edhe i tërheqjes ose i thyerjes së turpshme, ose
arkitekti i një konflikti që mund të shkallëzohet me
Bashkimin Sovjetik dhe mund të marrë përpjesëtime
akoma më të mëdha.
Për këtë luftë Hua Kuo Feni nuk flet, Jeh Çien Jini
nuk flet, Li Hsien Nieni nuk flet, flasin vetëm disa anëtarë të byrosë, të panjohur më parë, që Ten Hsiao Pini i
rreth vetes. Pra, me sa duket, ata nuk duan t'i bëhet bujë këtij agresioni dhe si pasojë kësaj disfate. Mirëpo buja, jo vetëm nuk mund të shuhet, por po bëhet
edhe më e madhe e në disfavor të Kinës.
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Me agresionin ushtarak kundër Vietnamit, Kina
soi një disfatë totale nga pikëpamja politike. Pavarësisht

që ushtria kineze me forca të shumta prej

se ç'prapaskena mund të kenë bërë, pavarësisht nga dë.shirat e tyre, edhe Karteri, edhe Shtëpia e Bardhë, Pentagoni e sekretari i Shtetit për thesarin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe qeveria japoneze, qeveria franceze dhe ajo angleze kanë deklaruar haptazi se i kanë
kërkuar qeverisë kineze të tërheqë trupat nga Vietnami.
Me fjalë të tjera, nësipërfaqe ata e dënojnë Kinën. Pra,
përpara opinionit hotëror•edhe miqtë e Kinës .e cilësojnë
këtë akt ashtu siç është, agresiv.
Kurse për sa i përkët Vietnamit, natyrisht, ky mbrohet nga Bashkimi 'Sovjetik, me të cilin ka nënshkruar një
traktat miqësie e bashkëpunimi. Ideologjikisht Vietnami
në shumë çështje kryesorë puqet . me -Bashkimin Sovjetik
dhe me të gjitha vendet satelite të tij. •
Titoja deri tash ka.mbajtur një qëndrirn të theksuar
por*në fakt rnUnd . të cilësohet prokinez dhe antivietnamez, pra antisovjetik e proamerikan. Këto. ditët e
fundit qeveria jugosIlave ndërroi këmishë, për arsye se
edhe Shtëpia e Bardhë doli më hapur kundër agresionit
kinez. Kështu që jugosllav dhe zëdhënësi zyrtar i
qeverisë. jugosllave .bënë .një kthesë 180 gradëshe.
Run-lania, natyrisht, si gjithnjë, mban !pozitat e një
prostitute, domethënë ., është me të tërë, por itikën ia ka
Bashkimit Sovjetik;iktirse.tniqësi do'cië të rribajë edhe me
Kinën, edhe me Shtetelt ë Bashkuara të .Atnerikës, edhe
me Jugosllavinë, kështu që është gjendur në' mes të sanë mes të:klientëve të shumëllojtë, që e përdorin
si figurë, me fjalë të tjera, është një shtet.pa• pers.onalitet.
• Të vijmë tash. në operacionet luftarake-që po zhviIlohen në Vietnam,:Siç.thashë, njoftimet për këto operaeione luftarake nuk. ,janë; shumë të qarta,. por fakt është

të tjerë thonë 30 km, ka zëra sipas të cilëve ata kanë
pushtuar qytetin kufitar Lang Son, kurse të tjerë thonë
që po luftohet për pushtimin e këtij qyteti. Të vrarë ka
nga të dyja anët.
Kinezët nuk flasin fare për numrin e të vrarëve as
nga ana e tyre, as nga ana e vietnamezëve. Ata u nisën
për në Vietnam duke menduar se do të bëjnë një luftë
en dentellesl, siç thotë francezi. Kjo del nga fjalët e Ten
Hsiao Pinit, i cili deklaroi se «Kina do t'i japë një mësim
të mirë Vietnamit». Ky mësim, sipas kinezëve, nuk konsiston në derdhje gjaku, por në një shëtitje, gjatë së cilës,
siç shprehen vetë, nuk gjejnë asnjë rezistencë; fshatarët
largohen nga shtëpitë e tyre dhe ndodh që harrojnë edhe
derrat në katua, ndërsa ushtarët kinezë i ushqejnë këta
derra e pastaj i marrin e ua çojnë fshatarëve atje ku janë
fshehur, në xhungël (!). Të tillë «luftë» pretendon Kina
në komunikatat e saj. Kurse Vietnami njofton se çdo ditë
vret nga 2-3 mijë veta, numri i kinezëve të vrarë mund
të ketë arritur deri tashti në 15 mijë veta, kurse për vete
njofton se ka humbur gjithsej 2-3 mijë njerëz. Kjo mund
të jetë më e besueshme.
Kinezët sulmuan në befasi me qëllim që të goditnin
forcat e gjalla vietnameze, por ato nuk i gjetën, sepse
Vietnami ka aktivizuar vetëm forcat e kufirit dhe forcat
vullnetare (milicinë popullore). Pra, ata gjetën gueriljet,
kufitarët, të cilët me taktikat e luftës partizane u shkaktuan agresorëve dëme kolosale. Ushtria e Ten Hsiao Pinit
po kërkon «ushtrinë e madhe» vietnameze ashtu siç kërkonte Napoleoni forcat e mëdha të gjeneralit Kutuzov,

1 Frëngjisht — trie 'dy kuptime, ekuivok.
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13-14 divizionesh, ka hyrë në rajonet veriore të Vietnamit në tri drejtime. Disa thonë se kinezët kanë përparuar 16 km, disa

1 Frëngjisht — kështu quhej lufta që bëhej në shekullin e
18-të nga oficerë të veshur me rreba të stolisura me dantella e
me plot delikatesa, si në dasmë.
17 — 5
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ndërsa ky, pas betejës së Borodinos, u tërhoq dhe, pas
djegies së Moskës, i griu ushtritë franceze të hallakatura
në borë, që nga Moska në Gjermani, afër kufirit francez,
derisa trupat e aleatëve arritën në Paris.
Vietnami thotë se po përgatitet të kundërsulmojë.
Edhe shtypi e agjencitë e huaja flasin se Vietnami po përgatit një sulm të rreptë, ku do të aktivizojë edhe divizionin «e pathyeshëm», siç e quajnë. Ky divizion, thuhet se
është pikërisht ai që goditi dhe fitoi kundër francezëve
në Dien Bien Fu dhe e vazhdoi traditën, domethënë tregoi
të njëjtën forcë edhe kundër amerikanëve, duke u shkaktuar këtyre disfatën. Pra, tash ky divizion po përgatitet
për një sulm në shkallë të gjerë kundër forcave kineze
që gjenden në Vietnam.
Agjencitë e huaja të lajmeve thonë se trupat vietnameze kanë hyrë në territoret kineze. Këtë lajm e japin
edhe kinezët. Sa është e vërtetë nuk dihet, por në qoftë
se vietnamezët kanë hyrë në territorin kinez, atëherë
është e qartë se ata mendojnë t'u bëjnë një rrethim në
shkallë të gjerë forcave kineze.
Është e katërta ose e pesta herë që Bashkimi Sovjetik, miku dhe aleati i vietnamezëve, e paralajmëron Kinën
që të tërhiqet sa të mos bëhet vonë. Thuhet se në kufi
me Kinën sovjetikët kanë përforcuar trupat e tyre, numri i të cilave e ka kapërcyer milionin. Sa është e vërtetë
një gjë e tillë nuk mund ta konfirmojmë. Sidoqoftë, taktika e sovjetikëve është të lajmërojnë kinezët që të tërhiqen sa të mos jetë vonë dhe këtë qëndrim të gjitha shtetet
e tjera kapitaliste e konsiderojnë më shumë si një moderacion nga ana e sovjetikëve, sesa si kërcënim për një
ndërhyrje të armatosur, gjë që mund të shkaktojë një
shkallëzim të konfliktit. Nga ana tjetër, ai e ndihmon
Vietnamin me materiale, e ndihmon gjithashtu me anën e
flotës. Njësi të flotës detare luftarake sovjetike kanë arritur në portet e Vietnamit. Thuhet se atje kanë vajtur edhe
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njësi të flotës së 7-të amerikane. Tash mund të konkludojmë se sovjetikët për një kohë do të vazhdojnë t'i
«paralajmërojnë» kinezët. Edhe vietnamezët dje bënë një
paralajmërim me të cilin u thanë kinezëve të largohen
sa të mos bëhet shumë vonë. Kjo na shtyn të mendojmë
se vietnamezët po përgatitin një kundërsulm.
Por, me sa duket, edhe kinezët po përgatiten në këtë
drejtim, duke përforcuar trupat e tyre që kanë hyrë në
veri të Vietnamit. Ata mendojnë dhe qëndrojnë kurdoherë në thëniet e Ten Hsiao Pinit se •Vietnamit do t'i japim vetëm një mësim» e se «s'duam asnjë pëllëmbë tokë
vietnameze». Mirëpo shkallëzimi i luftës të çon thellë e
më thellë. Sa më tepër të futesh në llucë, aq më tepër
të tërheq ajo, derisa të mbyt. Pra, sa më tepër të futen
kinezët në tokat vietnameze, aq më vështirë do ta kenë
ushtarakisht, dhe sidomos politikisht, që të dalin nga
lufta popullore vietnameze, aq më tepër që kjo mund të
përforcohet edhe nga ndërhyrja sovjetike. Një ndërhyrjeje
të tillë ia kanë frikën edhe aleatët e Kinës, në radhë të
parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia. Kjo e
fundit dy-tri herë ka deklaruar zyrtarisht se e ka lajmëruar qeverinë kineze të tërheqë trupat nga Vietnami dhe
të mos e lidhë çështjen e Vietnamit me atë të Kamboxhias.
Qëllimi i kinezëve ka qenë ta largonin Vietnamin nga
Kamboxhia për t'u futur vetë këtu, në mënyrë që të rrethonin Vietnamin, ta izolonin dhe pastaj ta gëlltitnin pak
nga pak, se për këtë Kina ka qenë e vendosur qind për
qind. Regjimi aktual kinez është një regjim reaksionar
imperialist, ashtu siç është ai i Bashkimit Sovjetik, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu siç janë regjimet e
vendeve të ish-demokracisë popullore, të vendeve të tjera
të «botës së dytë» dhe të «botës së tretë».
Lufta midis Kinës dhe Vietnamit është luftë klasc,
pavarësisht nga përpjekjet që bëhen për të mohuar karakterin e saj klasor.
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Lexova një artikull të shkruar nga Andre Fonteni në
gazetën «Lë Mond- të datës 20 shkurt me titull «Faillite
gënërale..1, ku ai bën pyetjen: cili është ai person kazuist
i shkëlqyeshëm që të pretendojë se lufta në mes Kinës
dhe Vietnamit është luftë klase? Dhe shton se Marksi ka
thënë që «Në të njëjtën kohë me zhdukjen e luftës së
klasave në gjirin e kombeve, zhduken edhe antagonizmat
midis kombeve-. Kështu, duke marrë si shembull luftën
kino-vietnameze, ai do të tregojë se Marksi nuk ka të
drejtë. Por duhet pasur parasysh se ky gazetar borgjez,
që kërkon të nxjerrë një konkluzion të tillë, i konsideron
Bashkimin Sovjetik, Kinën, Çekosllovakinë, Gjermaninë
Lindore apo edhe Vietnamin si vende socialiste, kurse
realiteti nuk është ashtu, sepse këto vende që numërova
më lart, dhe vende të tjera të Evropës Lindore, janë kapitaliste, imperialiste, ato janë transformuar nga vende
socialiste në vende kapitaliste, ku në fuqi ka ardhur një
borgjezi e re që kërkon ekspansion, shtypje, tregje, që nxit
luftërat lokale dhe luftën botërore.
Vietnami është vend socialist me ujë trëndafili, prandaj s'mund të shërbejë për të vërtetuar tezën e Marksit
që me zhdukjen e luftës së klasave në gjirin e kombeve
zhduken edhe antagonizmat midis kombeve. Në fakt

lufta midis Vietnamit dhe Kinës është një luftë klase në
platformë ndërkombëtare, lufta midis Kinës dhe Bashkimit Sovjetik është gjithashtu një luftë klase etj. Në të
gjitha këto vende ekziston edhe lufta klasore e brendshme, lufta midis proletariatit që ka humbur pushtetin, dhe
klikës kapitaliste që ia ka marrë atë nga duart. Midis
tyre ekzistojnë kontradikta të mëdha antagoniste, njëlloj
si ato që ekzistojnë edhe në vendet kapitaliste e imperialiste.

Lufta kino-vietnameze është një luftë e drejtë për
1 Frëngjisht — dështim i përgjithshëm.

Vietnamin, pse është ky që u sulmua nga Kina, kurse nga
ana e Kinës kjo është një luftë grabitqare. Ajo ka pasur
në plan ta sulmonte Vietnamin nga të dyja anët: nga veriu dhe nga Kamboxhia, me ndihmën e qeverisë reaksionare fashiste të Pol Potit. Nga ana e Kamboxhias nuk ia
arriti dot, me gjithë provokimet e shumta në kufirin vietnamez nga qeveria e Pol Potit që zbatonte planin e kinezëve. Kështu që Vietnami u fut në Kamboxhia me ushtri
dhe ndihmoi për vendosjen e qeverisë së përkohshme që
e udhëheq tash këtë vend. Vietnami nuk duhej ta bënte
një gjë të tillë, por vetëm t'i jepte ndihmë me armë dhe
me ushqime lëvizjes nacionalçlirimtare të Kamboxhias e
jo të ndërhynte me trupa. Por ai ndërhyri. Kështu, kur
Kina e humbi këtë drejtim të sulmit kundër Vietnamit,
atëherë ajo zbatoi planin tjetër nga veriu dhe sulmoi me
justifikimin gjoja për t'i dhënë Vietnamit një mësim.
Çfarë mësimi?! Pse gjoja ky bënte disa provokime në
kufi! Arsyetime qesharake!
Ne e mbështetim luftën e Vietnamit se është një luftë
e drejtë, por nuk e aprovojmë ndërhyrjen e forcave të tij
në Kamboxhia. Ai vërtet duhej ta shkatërronte planin e
rrethimit të kurdisur nga Kina, por të gjente forma të
tjera, prandaj, kur Vietnami t'i ketë hedhur përtej kufijve
kinezët, duhet të tërhiqet nga Kamboxhia dhe t'i lërë
kamboxhianët ta udhëheqin vetë popullin e tyre, të respektojë pavarësinë e sovranitetin e këtij vendi, i cili duhet të ecë drejt socializmit dhe në miqësi me popullin e
Vietnamit e të Laosit.
Një gjë e thotë drejt Andre Fonteni në artikullin që
ka shkruar, atë se libri i famshëm i Leninit «Imperializmi,
faza më e lartë e kapitalizmit» qëndron i palëvizshëm
edhe sot dhe vërteton këtë falimentim të përgjithshëm të
vendeve kapitaliste dhe të vendeve socialiste, siç i quan ai
vendet revizioniste. Pra kjo ka rëndësi të madhe. Lenini
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e ka parashikuar këtë situatë dhe Andre Fonteni, natyrisht, si gazetar i borgjezisë, përpiqet të japë disa arsye që
e shkaktojnë këtë katastrofë të përgjithshme, por ilaçin
për shërimin e saj nuk është në gjendje ta japë. Këtë e
japin vetëm Marksi dhe Lenini dhe ky ilaç është revolucioni, shkatërrimi i kapitalizmit botëror, i imperializmit,
i pushtetit të tij, vendosja e diktaturës së proletariatit.
Këtë Fonteni s'mund ta thotë, sepse ky është një element
borgjez.
Tash ne do të ndjekim me vëmendje si do të zhvillohen situatat, ç'drejtime dhe ç'zhvillim do të marrë lufta
kino-vietnameze. Sovjetikët kanë zgjedhjet për në Sovjetin Suprem e po flasin edhe për këtë çështje. Nesër do të
flasë Brezhnjevi. Fjalimet e krerëve revizionistë të Moskës në drejtim të Kinës po bëhen gjithnjë e më kërcënuese, me qëllim që ta detyrojnë Ten Hsiao Pinin të tkrhiget, ose të ndërmarrin ndonjë veprim në ndonjë anë të
kufirit kinez për të lehtësuar frontin e Vietnamit. Natyrisht, kësaj ia kanë frikën të dyja palët: edhe pala socialimperialiste sovjetike, edhe pala e trekëndëshit kino-japono-amerikan, edhe e ashtuquajtura botë e dytë, se, po
ngjite një shkallë, mund të ngjitësh edhe tjetrën dhe Lë
arrish në një luftë botërore.
Dje televizioni italian kishte një intervistë që një sovjetik i jepte korrespondentit të tij në Moskë. Në pyetjen
që iu bë ai tha që, në qoftë se Kina do ta zhvillojë më
tej luftën, atëherë ka rrezik për një luftë botërore, bile
u shpreh se rrjedhimet e kësaj lufte mund të arrijnë edhe
në Itali, pra edhe në Evropën Perëndimore. Me këto fjalë,
sovjetiku, nuk më kujtohet ç'personalitet ishte, i bënte
një kërcënim botës tjetër kapitaliste që i nxiti dhe nuk i
kundërshtoi qëllimet dhe veprimet luftënxitëse të Ten
Hsiao Pinit.
Ka rëndësi të madhe që situatat të ndiqen me vëme262

ndje e me vigjilencë të madhe nga ana jonë. Ne po marrim masa të shumanshme për të realizuar planet ekonomike, për të shtuar rezervat dhe për të intensifikuar
përgatitjet për mbrojtjen ushtarake. Të ruhen me vigjilencë kufijtë e atdheut, pse nuk dihet ç'mund të ndodhë!
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ME ITALIANET NE ÇDO DREJTIM DUHET TE ECET
ME KUJDES

në marrëdhëniet e në tratativat me të. Ne nuk kemi të
bëjmë dhe nuk duhet të lidhim marrëveshje me AGIP-in,
ose me ndonjë shoqëri tjetër italiane të naftës, kurse me
këtë person kemi marrëdhënie tregtare dhe mund t'ia
blejmë këtë aparat me para në dorë, në qoftë se ky na
leverdis dhe na ndihmon për atë që pretendon ai të bëjë.
Prandaj në çdo drejtim duhet të ecet me kujdes me përfaqësuesit e monopoleve italiane, pse ata kanë qëllime të
tjera, që i dimë.

Mehmet Shehu më tha se Ministria e Industrisë dhe
e Minierave, natyrisht me aprovimin e Kryeministrisë,
ka miratuar që të vijë në Shqipëri një inxhinier italian i
naftës, me banim në Milano, që hiqet si mik i vendit tonë.
Atje, në Milano, kanë shkuar edhe më parë një sërë
specialistësh tanë, kanë marrë kontakt dhe kanë biseduar
me të. Ky na paska një aparat që e ka bërë vetë, me të
cilin pretendon se mund të diktohet nafta deri në dy mijë
metra thellësi. Këtë aparat, natyrisht, ky nuk e ka të
vetin, mendoj se duhet ta ketë të AGIP-it, ose të ndonjë
shoqërie tjetër të madhe italiane, shoqëri që kanë qenë
që në kohën e okupacionit të vendit tonë dhe kanë shfrytëzuar naftën e Shqipërisë.
Unë nuk e dija që kishte ardhur një njeri i tillë.
Mehmet Shehu më tha se specialistët tanë kanë biseduar
me të dhe i kanë thënë se ne do të dëshironim që ta kishim një aparat që të diktonte naftën deri në katër mijë
metra thellësi dhe ai u kishte treguar se do t'i duhet që
t'i bëjë për këtë qëllim disa ndryshime këtij aparati, të
cilin mundet që ta sjellë këtu dhe ta provojë ose mundet
që njerëzit tanë të venë sipas tij në Milano dhe ta shikojnë se si punon.
I thashë Mehmet Shehut se, meqenëse keni lejuar që
ky njeri të vijë në Shqipëri, mirë, por të kihet kujdes
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PA FILLUAR AKOMA MODERNIZIMI
FILLOI FALIMENTIMI
Agjencia Kioto njofton se Kina ka filluar të pezulloië
kontratat e nënshkruara me Japoninë. Ky pezullim është
një fiasko, sepse tregon që Kina nuk është në gjendje të
financojë të gjitha investimet e mëdha që ka bërë, sidomos në uzinat e çelikut. Burimet nga Tokioja vënë në
dukje se kontratat janë pezulluar, por natyrisht ato thonë
se kjo bëhet gjoja për shkak të rishikimit të tyre dhe jo
për shkak të ndonjë ndryshimi kryesor të planit ambicioz
të Pekinit për modernizimin ekonomik.
Mirëpo çështja është se realizimi i këtij modernizimi
të madh, i predikuar nga Ten Hsiao Pini, varej nga kreditë që Japonia do t'i jepte në këtë rast Kinës. Por, siç
duket, Japonia nuk po i jep kreditë e kërkuara e të nevojshme dhe, si rezultat, kontratat që janë firmuar në mes
shoqërive japoneze të çelikut dhe Kinës mbeten pa u përfunduar nga ana e kësaj. Siç thotë agjencia japoneze Kioto, më 20 e 24 shkurt shtypi kinez, •Flamuri i kuq» dhe
«Zhenminzhibao», ka shkruar artikuj, ku kritikohet theksi i madh që po i vihet zhvillimit të industrisë së rëndë,
e sidomos industrisë së çelikut, sipas planit të «katër modernizimeve», për arsye se mungojnë mjetet financiare
që nevojiten për projektet përkatëse. Siç shprehet kjo
agjenci, kritikat rrjedhin nga fakti se shoqëritë tregtare
kineze dhe organet qeveritare, gjoja kanë blerë pajisje
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e teknologji industriale edhe nga vende të tjera, si ato
që do të blinin nga industria japoneze.
Ky, natyrisht, është një blof, sepse e vërteta është
që ka vështirësi të mëdha si nga ana e Japonisë që kërkon
të investojë, ashtu edhe nga ana e Kinës që nuk ka me
se të paguajë, pse, sipas agjencisë Kioto, vetëm vitin e
kaluar midis Japonisë dhe Kinës u përfunduan 49 marrëveshje për blerjen e pajisjeve për uzinat, vlera e të cilave
arrin në 750 miliardë jen. Me sa duket është krijuar një
dizekuilibër i theksuar në rezervat valutore të Kinës. Pa
filluar akoma modernizimi, filloi falimentimi!
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KINA KERKON T'I IMPONOHET VIETNAMIT
ME ARMË
Lufta në Vietnam vazhdon, bile po bëhet e ashpër.
Kinezët dhanë për herë të parë një komunikatë dhe një
telefilm prej tri minutash për gjithë botën, të cilin më
duket, siç u tha, e shitën 20 mijë dollarë. Këtë telefilm e
transmetuan edhe për popullin kinez. Ç'të shihje atje!
Sikur po luftohej kundër nazizmit gjerman. Grykat e topave të rëndë dhe të katjushave villnin zjarr pa pushim,
duke e bërë qiellin f]akë. Këto ishin artileria dhe predhat
e Kinës së Ten Hsiao Pinit që lëshoheshin mbi Vietnam,
për të vrarë popullin e tij dhe për të djegur vendin. Kurse
në komunikatën kineze, me hipokrizinë më të poshtër që
mund të ekzistojë në botë, thuhej se Kina nuk ka qëllim
tjetër veçse «t'i japë një mësim Vietnamit» (me zjarrin
e artilerisë mbi popullin vietnamez) dhe se gjoja s'ka nevojë për asnjë pëllëmbë tokë të tij.
Nga ana tjetër, Kina thotë se është gati të bëjë bisedime me Vietnamin dhe të nënshkruajë një marrëveshje,
por, natyrisht, një gjë të tillë ajo kërkon ta bëjë duke
qëndruar brenda në Vietnam me trupa, domethënë t'i
imponojë Vietnamit kushtet e saj me armë. Për këtë gjë
qeveria kineze i ka drejtuar një notë Vietnamit, i
është përgjigjur se është gati të merret vesh me kusht
që trupat kineze, deri tek ushtari më i fundit, të largohen
nga toka vietnameze. Por hipokrizitë e Kinës janë si ato
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të amerikanëve, të cilët, nga njëra anë vazhdonin luftën
për ta gjunjëzuar Vietnamin, kurse nga ana tjetër lëshonin balona sondazhi, duke thënë se jemi gati të nëshkruajmë armëpushimin. Këtë bënte Xhonsoni, këtë bënte
Niksoni, këtë po bën aktualisht edhe Ten Hsiao Pini.
Por askush nuk u beson fjalëve të Kinës. Sipas agjencive të lajmeve, Kina po përforcon trupat e saj në kufi
dhe në rajonet e pushtuara në veri të Vietnamit. Thonë.
se kinezët kanë marrë qytetin Lang Son.
Flitet gjithashtu edhe se Kina ka grumbulluar trupa
në kufirin e Laosit, për ta sulmuar këtë vend. Këtë njoftim e jep Moska, gjë që na bën të dyshojmë, por mundet
që edhe s'duhet dyshuar. Pra një gjë e tillë ndoshta është
e vërtetë. Në qoftë se është kështu, Kina mund t'i ketë
grumbulluar këto forca edhe për arsye se gjoja do të
shkojë të shpëtojë Kamboxhian, t'i vijë në ndihmë qeverisë së Pol Potit, me të cilën s'ka asnjë marrëveshje, asnjë traktat: pra mund të kalojë në Laos dhe që këtej të
zaptojë pastaj Kamboxhian, ta rrethojë me këtë mënyrë
Vietnamin dhe të konsumojë planin që mund të ketë kurdisur.
Çdo gjë mund të ngjasë me fashistin dhe aventurierin
madh
kinez, Ten Hsiao Pinin. Siç e kam thënë edhe
e
herë tjetër, ai ka në plan të nxitë një luftë të madhe botërore. Këtë ai mendon ta fillojë në Azinë Juglindore,
pastaj të shtrihet edhe në Evropën Perëndimore. Ky, natyrisht, është një plan i koordinuar me amerikanët. Këta
të fundit mendojnë se një angazhim i Bashkimit Sovjetik në luftë me Kinën do ta lehtësojë frontin e Lindjes
dhe, në rast se Bashkimi Sovjetik godet edhe Evropën
Perëndimore, atëherë thyerja e tij do të jetë më e lehtë,
për arsye se kështu në një luftë botërore Bashkimi Sovjetik do të gjendet i rrethuar.
Mirëpo duket që sovjetikët nuk ranë në grackë. Në
fjalën që mbajti Brezhnjevi përpara zgjedhësve e dënoi
269

Kinën vetëm me dy-tri radhë, duke thënë se duhet të tërhiget sa më parë nga Vietnami. Brezhnjevi nuk foli për
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por deklaroi se Bashkimi Sovjetik i propozon Evropës Perëndimore që të nënshkruajë një traktat paqeje, mossulmimi dhe bashkëpunimi. Pra, me këtë ai u thotë shteteve evropiane se
Bashkimi Sovjetik s'ka qëllim të sulmojë Evropën Perëndimore, siç propagandojnë kinezët ose reaksioni botëror.
Nga ana tjetër, Brezhnjevi tha se është gati dhe dëshiron
që të takohet me Karterin për të nënshkruar traktatin
mbi bisedimet SALT-2, duke e cilësuar atë jo aq të plotë,
siç e dëshironin, megjithatë, u shpreh ai, prapë është i
mirë. Kështu Brezhnjevi me këtë politikë e izoloi Kinën.
Siç dihet, qeveria sovjetike në notën e saj i kërkonte Kinës që të tërhiqte trupat nga Vietnami sa më parë, sa të
mos jetë tepër vonë. Këtë gjë e përsëriti edhe Gromikoja
dy herë, e përsëriti edhe më ashpër akoma Kosigini, kurse Brezhnjevi vetëm sa e zuri në gojë Kinën si një vend
agresor e luftënxitës, prandaj, tha ai, askush nuk duhet
të mbështetet në politikën e saj agresive, se atëherë mund
të ketë «luftë të madhe botërore».
Me pak fjalë, kjo dredhi e sovjetikëve izoloi Kinën,
prishi, gjithashtu, edhe planet e imperializmit amerikan, i
cili ka qenë dakord për sulmin që bëri Ten Hsiao Pini
dhe e ka shtyrë këtë, duke menduar që Bashkimi Sovjetik
do të nxehej dhe do të futej në luftë me Kinën. Në këtë
rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëheshin furnitori më i madh i Kinës me armë moderne, do t'i vinin
kinezët e sovjetikët në luftë me njëri-tjetrin, gjatë së
cilës ata do të dobësoheshin dhe vetë të mbeteshin e
vetmja superfuqi botërore që të vendoste ligjin. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës mendonin, gjithashtu, se, duke e
dobësuar Bashkimin Sovjetik në një konflikt të mundshëm
me Kinën, nuk e lejonin këtë që të hapte një front tjetër,
të dytë, në Perëndim, domethënë në Evropën Perëndimore
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e atëherë ato i kishin duart të lira të futeshin në Evropën
Qendrore dhe Lindore, me mjete gjoja paqësore, për të likuiduar pushtetin e socialimperializmit sovjetik në këtë
pellg.
Mundet që Kina ta vazhdojë vetëm këtë aventurë,
domethënë të mos tërhiqet nga Vietnami dhe të rharshoië
drejt Hanoit.
Në qoftë se Kina do ta vazhdojë për shumë kohë luftën me Vietnamin, atëherë në këto situata që gjendet ajo
do të pësojë disfatën më të madhe që mund të ketë pësuar
një shtet imperialist botëror.
Të vazhdojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia, si dhe vendet e Evropës që ta nxitin Kinën ta vazhdojë luftën për të pushtuar Azinë Juglindore, kjo më duket shumë e rrezikshme për imperializmin amerikan dhe
për imperializmin botëror, sepse ASEAN-i, edhe pse
mbështetet në ndihmat amerikane, kërkon të ruajë pavarësinë e shteteve që e përbëjnë këtë farë organizate, pra
ata nuk do ta lejojnë ekspansionin kinez. Por edhe vendet kapitaliste, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në
krye, nuk do ta duan një gjë të tillë, sepse, në rast se
Kina e vazhdon këtë luftë grabitqare, atëherë ka mundësi
që Bashkimi Sovjetik, në qoftë se nuk e sulmon Kinën,
të krijojë turbullira të mëdha në Iran, gjë që do të jetë
një katastrofë e madhe për imperializmin amerikan dhe
për kapitalizmin botëror, për arsye të naftës. Në një rast
të tillë i gjithë pellgu i naftës, domethënë Lindja e Mesme, do të hyjë në një turbullirë dhe në një kryengritje,
ose në një përleshje që do të jetë e pamundur të zgjidhet
lehtë. Në këtë rast imperializmit amerikan, atij anglez
etj., u duhet medoemos të hyjnë në luftë kundër Bashkimit Sovjetik.
Në Iran Bashkimi Sovjetik mund të mos futet me
forca ushtarake, por ka mundësi që, nëpërmjet Azerbajxhanit, me azerbajxhanasit, me kurdët dhe me partinë
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«Tudeh» t'i krijojë Ajatollah Khomeinit vështirësi të mëdha, bile t'ia ngrejë këmbët dhe t'i marrë pushtetin, ashtu
siç bëri edhe në Afganistan. Krijohet kështu një grup
shtetesh të unifikuara: Irak, Iran, Afganistan në favor të
Bashkimit Sovjetik.
India, natyrisht, është kundër veprimeve të Kinës.
Ajo do të mbështetet fuqimisht te Bashkimi Sovjetik, po
edhe te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm në rast
se këto të fundit nuk vazhdojnë ta ndihmojnë Kinën në
planin e saj për të pushtuar toka të tjera të Azisë Juglindore dhe nuk e lejojnë që t'i afrohet Birmanisë, Bangladeshit dhe Indisë, për të dalë në Oqeanin Indian.
Prandaj aventura e Ten Hsiao Pinit, aventurë tipike
fashiste hitleriane, gjendet në rrugëkryq. Ose duhet të
largohet nga Vietnami me turp, dhe kjo mund të shkaktojë rënien e tij, ose në Kinë do të ndodhin turbullira
dhe ndryshime në udhëheqje, gjë që do të sjellë tërheqjen
e Kinës nga Vietnami, ose Kina do të vazhdojë të bëjë
provokacione në mënyrë brutale, si një shtet i madh imperialist, që nuk do t'ia dijë nga kurrkush. Në realitet,
ajo është një shtet imperialist në qëllime, por jo me mjete, dhe, kur nuk ke mjete, qëllimi nuk realizohet, kështu
.ajo do të pësojë disfatën më të turpshme.
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TË JEMI PLOTËSISHT TË PËRGATITUR PËR
ÇDO SITUATE E MOMENT TE RREZIKSHEM
Ambasadori ynë në Hanoi u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Vietnamit, ku iu njoftua vendimi se
trupi diplomatik duhet të largojë nga kryeqyteti gratë
dhe kalamajtë, për arsye se në Hanoi mund të zhvillohen luftime të ashpra. Ambasadori ynë, mendimi i të cilit
ishte që të mos bënte asnjë lëvizje, pyeti Ministrinë tonë
të Punëve të Jashtme rreth kësaj çështjeje. Ne i dhamë
porosi që të mos lëvizte asnjë grimë nga ambasada, të
marrë të gjitha masat e duhura, bile, në rast se do të
afrohen trupat kineze, të kërkojë armë nga vietnamezët
dhe të mbyllet në ambasadë. Në qoftë se agresorët kinezë
shqyejnë derën e ambasadës, të qëllojë mbi ta. E porositëm ambasadorin, gjithashtu, që të marrë të gjitha masat
e përcaktuara edhe për djegien e dokumenteve sekrete të
ambasadës.
Lufta në Vietnam vazhdon e ashpër. Të gjitha gazetat dhe agjencitë e lajmeve flasin për këtë luftë agresive fashiste të kinezëve. Ne kemi informata për këtë
luftë edhe nga ambasadori ynë në Hanoi, edhe nga ambasadorë të tjerë në vende të ndryshme të botës, me të
cilët ambasadorët tanë kanë marrëdhënie korrekte.
Vietnamezët akoma nuk e kanë pranuar rënien e
kryeqendrës Lang Son në duart e kinezëve, por, me sa
duket, ky është duke u bërë një fakt i kryer dhe, sipas
18 - 5
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informatave, në rrugën midis kësaj kryeqendre dhe Hanoit ata kanë dislokuar dy divizione në formë zigzage.
Ambasadori ynë na thotë se jeta në Hanoi vazhdon të
jetë normale, ndërsa nëpër rrugët e kryeqytetit shihen
grupe , të - rinjsh të veshur me uniformë ushtarake. Shtypi
dhe •adioja• vietnameze vazhdojnë të japin lajme vetëm
për asgjësim agresorësh kinezë nga të gjitha llojet e forcave të armatosura, pa cilësuar nëse këto humbje kanë
ndodhur në luftimet. që janë zhvilluar në vijën e parë të
frontit, apo në zonën e pushtuar.
Në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit iu tha shokëve. tanë se gjendja e luftimeve është si
vijon: Kinezët i kanë përqendruar trupat e tyre në tri
drejtime kryesore:
Drejtimi i parë është kryeqendra Lang Son. Këtë qytet kinezët po e sulmojnë drejtpërdrejt nga qyteti Don
Long, nga perëndimi, nëpërmjet rrugës numër 1 dhe numër 3, dhe nga juglindja, duke u nisur -nga qytetet Long
Bin dhe Kao La. Në këtë pjesë të frontit kinezët kanë përqendruar 8 divizione. Thuhet se nga data 27 shkurt e deri
më sot ata kanë kryer shumë sulme të fuqishme dhe
trupat e tyre agresore janë futur në periferi të qytetit
dhe kanë kapur stacionin hekurudhor që ndodhet një kilometër larg qytetit. Kjo tregon se akoma nuk e kanë
piishtuar plotësisht këtë qytet. Nga drejtimi perëndimor
janë futur 2 kilometra. Tani, sipas vietnamezëve, kinezët
po e bombardojnë qytetin me artileri, ndërsa forcat vietnameze thonë se nga data 27 shkurt kanë asgjësuar një
regjiment me më shumë se 2 mijë kinezë, 50 topa dhe
kanë zënë 10 tanke. Gjithashtu ata thonë se kanë kapur
të gjitha pikat e lartësisë. Kinezët, tregojnë vietnamezët,
po bëjnë shumë përpjekje për t'i marrë këto pika,, duke
përdorur forca të shumta, si valët e detit. Në çdo 15 metra kinezët bëjnë një sulm. Vietnamezët, gjithashtu, kanë
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përqendruar trupa të shumta dhe ditët që do të vijnë parashikohet të bëhen beteja shumë të ashpra.
Drejtimi i dytë i trupave kineze është provinca Kao
Lang, Thuhet se në datën 27 shkurt trupat agresore kineze pushtuan kryeqendrën e provincës Kao Bang. Tash
forcat e tyre kryesore janë përqendruar në lartësitë rre:h
e rrotull tij, ndërsa në qytet kanë lënë njësi të vogla. Edhe
vietnamezët në kundërsulmet e tyre përdorin njësi të vogla. Trupat kineze po sulmojnë Tian Tukun, qytetin e kallajit. Vietnamezët thonë se kanë arritur t'i ndalojnë ki=
nezët 5 kilometra larg qytetit në jugperëndim të Kao
Bangut. 10-15 kilometra larg këtij qyteti po bëhen luftime
në urën Tan Cin. Këtu trupat kineze janë zmbrapsur dhe
forcat vietnameze të vetëmbrojtjes veprojnë në shpinën
e trupave armiq. Në Trung Ash janë asgjësuar 80 ki-;
nezë, në Guen Bin 200 dhe në Tian Osh 70 të tjerë. Kinezët përpiqen që ta shkëputin këtë bri, por vietnamezët
qëndrojnë të fortë.
Drejtimi i tretë i trupave agresore kineze është provinca Lao Kan. Nga kjo anë forcat kineze kanë pushtuar qytetin e apatiteve Ten Fong dhe kanë avancuar në
drejtim të qytetit Sa Pa. Këtu vietnamezët kanë asgjësuar shumë trupa kineze dhe e kanë ndaluar ofensivën e
tyre 10 kilometra larg qytetit Sa Pa.
Gjatë rrugës numër 7, që shkon paralel me hekurudhën Lao Kai-Hanoi, kinezët kanë avancuar deri në 10
kilometra në afërsi të qytetit Bao Tang, ku janë ndaluar
nga trupat vietnameze. Kinezët përdorin rrugën Bat Son-Lon Xhi dhe Nu Long-Lon Xhi për të dërguar përforcime në zonën e luftimeve.
Në provincën Kuang Nin luftimet janë zhvilluar në
dy drejtime, në perëndim të qytetit Mong Lei. Ata e kanë
bombarduar këtë qytet. Trupat kineze në këtë drejtim
janë në nivel batalioni. Kinezët janë detyruar ta ngadalësojnë përparimin.
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Në provincën Lai Çao, në kufi me Laosin, betejat
zhvillohen 10 kilometra larg qytetit Teng To, 5 kilometra
në thellësi në zonën kufitare. Këtu vietnamezët i kanë
prapsur trupat kineze dhe kinezët tash po afrojnë në prapavijat e tyre dy armata të tjera. Sipas vietnamezëve,
gjithsej ata kanë mobilizuar 7 armata dhe 6 divizione
autonome. Në këto dy rrugë vietnamezët kanë shkatërruar
urat dhe kanë djegur 75 makina. Forcat vietnameze kanë
bombarduar qytetin Lion Xhi, si edhe qytetin Kang, përballë. Vetëm dje janë asgjësuar tri bateri artilerie të kinezëve.
Përveç këtyre drejtimeve kryesore, kinezët sulmojnë
edhe në dy drejtime sekondare. Thuhet se në luftë marrin pjesë 20 divizione nga 16 që ishin në ditët e para.
Në drejtimet kryesore ata kanë hedhur në luftë një deri
në dy armata, ndërsa në drejtimet sekondare një deri në
dy divizione. Ata kanë formuar edhe divizione komandosh e trupash diversioniste, të cilat janë ndarë në njësi
të vogla, që përbëhen nga njerëz të pakicave kombëtare
hoa. Këta e njohin mirë terrenin dhe përdoren për të
udhëhequr depërtimin e trupave kineze në thellësitë kur
këto trupa nuk mund të avancojnë dot vetë.
Sipas informatave, situata e luftës në Vietnam është
kjo: kinezët kanë pushtuar disa kryeqendra provinciale,
por forcat e të dyja palëve janë të pleksura. Vietnamezët
po përdorin artilerinë lëvizëse të kufirit dhe po godasin
qendrat kineze në territorin e tyre. Këtë praktikë vietnamezët e kanë përdorur në luftën me Pol Potin në Kamboxhia dhe u ka dhënë shumë rezultate. Kjo shpjegohet
edhe me faktin se vietnamezët janë në pozita mbrojtjeje.
Kinezët nga ana e tyre përdorin shumë forca këmbësorie
dhe zjarr të dendur artilerie. Siç e pamë edhe në televizion, ata e njohin mirë terrenin, sepse kanë punuar për
ndërtimin e rrugëve dhe të urave në Vietnam. Ky është
një dizavantazh për vietnamezët. Përveç kësaj, kinezët
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kanë mobilizuar edhe 20 000 njerëz që u larguan vitin e
kaluar nga Vietnami dhe kanë formuar baza në gjirin e
pakicave kombëtare hoa dhe në elementët prokinezë brenda territorit vietnamez.
Megjithatë vietnamezët shikojnë se kinezët nuk kanë
eksperiencë të mjaftueshme në veprimet luftarake, siç kanë ata. Koordinimi midis forcave e reparteve ushtarake
kineze është i dobët, thonë vietnamezët, tanket çajnë përpara, por ato nuk ndiqen nga këmbësoria ose artileria.
Kinezët parashikuan të pushtonin Lao Kain për disa orë,
por e pushtuan vetëm pas 3 ditësh; Kao Bangun kishin
parashikuar ta pushtonin për një ditë, por e pushtuan
pas dhjetë ditësh, ndërsa Lang Sonin nga tri ditë që kishin parashikuar, akoma nuk e kanë pushtuar dot. Kur
trupat kineze futen thellë, vietnamezët i copëtojnë dhe i
çorganizojnë. Morali i trupave kineze, thonë vietnamezët,
është shumë i ulët. Ushtarët kinezë sa kapen, fillojnë të
qajnë dhe i tregojnë të gjitha gjërat që dinë. Kjo është
plotësisht e mundur. Gjithashtu ushtarët kinezë të kapur
rob thonë se nuk janë dakord me gjendjen e brendshme
në Kinë.
Forcat kineze po përforcohen në pozicionet që kanë
zënë, dhe forca të reja do të fillojnë luftime në qendrat
Pincjang-Tongi dhe ishujt gjatë bregdetit.
Ata mund të futin në luftime edhe aviacionin e tyre
ushtarak që deri tash nuk e kanë përdorur. Vietnamezët
thonë: Trupat kineze do të avancojnë, ne do t'i zmbrapsim, ato përsëri do të avancojnë e kështu në vazhdim, dhe
parashikojnë se lufta mund të vazhdojë për një kohë të
gjatë. Vetëm duke asgjësuar sa më shumë ushtarë dhe
mjete ushtarake, kinezët do të detyrohen të tërhiqen,
ndryshe nuk do të tërhiqen.
Për sa i përket mobilizimit të popullit në luftë popullore, vietnamezët nuk kanë vështirësi. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë e pushtimit të Lang Sonit, por shtojnë
se kinezët këtë do ta paguajnë shtrenjtë.
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Qëllimi i agresorëve kinezë është të pushtojnë Hanoin.
Por rruga për në kryeqytetin vietnamez kalon nëpër male.
Në një terren të tillë malor të favorshëm për vendësit
që mbrohen, vietnamezët do të organizojnë prita e pozicione luftarake për të asgjësuar forcat e armikut, Ky
është mendimi që vietnamezët i kanë shprehur ambasadorit tonë.
Nga këto njoftime dhe po ta shikosh gjendjen në
hartë, duket sikur kjo është shumë e rëndë: kinezët kanë
pushtuar krejt territorin vietnamez .që shtrihet mbi vijën
Long Bi, Lang Son, Ngo Bong, Tinh • Tuk. Pra forcat
kineze kanë arritur që dy pikat në drejtim të Ngon Bengut dhe Lang Sonit, t'i zgjerojnë dhe t'i bashkojnë me
njëra-tjetrën. Tani ata synojnë që në këtë pjesë të lidhen
me pikën e tretë, Kao Ngi, por, me sa duket, pa sukses.
Në qoftë se arrihet ky objektiv, atëherë pothuajse gjithë
zona malore në veri të vendit do të jetë në duart e kinezëve. Në një situatë të tillë për vietnamezët do të jetë shumë e vështirë t'i shkulin kinezët nga lartësitë e pushtuara.
Vietnamezët thonë se kinezët kanë hyrë deri në 40
kilometra në thellësi të territorit të tyre, por, duke parë
luftimet që zhvillohen, duket se ata kanë depërtuar 50
deri 60 kilometra. Ambasadori ynë na thotë, gjithashtu, se
kuadrot dhe masa poshtë në bazë duket që nuk janë të
informuar realisht për gjendjen e luftimeve.
Mbrëmë Pekini njoftoi zyrtarisht se do t'i «tërheqë»
forcat e veta ushtarake nga Vietnami. Në komunikatën
zyrtare që transmetoi agjencia HSINHUA, të cilën siç duket e përsëriti edhe përfaqësuesi kinez në OKB, thuhet
që Kina do t'i tërheqë ushtritë e saj nga Vietnami, por
kërkon nga opinioni ndërkombëtar që edhe Vietnami, gjithashtu, të tërheqë trupat e tij nga Kamboxhia. Vietnamezët mendojnë se propozimi i, bërë nga kinezët për t'u
marrë vesh, është një gënjeshtër. Ata, thonë vietnamezët,
278

dhe për këtë kanë plotësisht të drejtë, gjithnjë bëjnë të
kundërtën e asaj që thonë. Kështu, .për shembull, ata
thonë se Vietnami duhet të mos i përsëritë më ngacmimet në kufirin kinez, pse pastaj ata do të vazhdojnë përsëri t'i sulmojnë.
Me fjalë të tjera kjo mund të jetë edhe një stratagjemë, për arsye se kinezët, duke zënë pozitat malore, që
shpjeguam më lart, për të vënë në gjumë vietnamezët,
bëjnë sikur po i heqin trupat që pastaj të sulmojnë drejt
luginës në drejtim për në Hanoi. Prandaj me të drejtë
vietnamezët nuk i besojnë kinezët, sepse këta janë fashistë, janë hipokritë, janë të pabesë, janë dredharakë, dhe
duan me çdo kusht ta mposhtin Vietnamin. Asambleja
dhe qeveria vietnameze, së bashku me Komitetin Qendror të Partisë, janë mbledhur dhe kanë vendosur të shpallin mobilizimin e përgjithshëm në vend, për t'i bërë ballë
një sulmi të mundshëm kinez drejt Hanoit.
Edhe brenda në Laos kinezët kanë forCa të mëdha, të
veshur civilë e të dërguar atje gjoja për të ndërtuar rrugë. Atje ata kanë edhe një gjeneral të vetin. Gjithçka në
këtë drejtim është bërë me paramendim dhe me
Sido që është kërkuar që këto forca të tërhiqen nga Laosi, kinezët nuk i tërheqin ato. Në Laos kinezët kanë edhe
shumë elementë të tjerë pro tyre dhe nuk mund të ekskludohet që Kina me të vërtetë do ta sulmojë Laosin, të
mbajë në të njëjtën kohë nën presion edhe Hanoin dhe
pastaj të çajë një rrugë për në Kamboxhia dhe atje të
nxitë përsëri luftimet në mes kamboxhianëve që çliruan•
vendin nga qeveria e Pol Potit, dhe miqve të tyre vietnamezë. Kështu që zjarri mund të përhapet në gjithë Indokinën. Këtë mundësi e parashikon edhe Hanoi, prandaj
ambasadorit tonë atje iu kërkua që ne ta ndihmojmë Vietnamin me deklarata dhe me artikuj nga ana e Komitetit Qendror të Partisë sonë dhe e popUllit shqiptar. Ne
këtë e kemi •bërë . dhe -- dn ta bëjmë, popullit vietnamez do
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t'i japim ndihmën më të madhe që kemi mundësi, me
qëllim që ai ta thyejë këtë sulm agresiv fashist kinez.
Deri tash Moska ka bërë një kundëratak politik. Nëpërmjet Brezhnjevit ajo bile i propozoi Evropës Perëndimore një traktat mossulmimi. Ai foli, gjithashtu, për
SALT-2 dhe tha se është gati të vejë në Uashington që
të firmojë me Karterin traktatin përkatës, sido që ky traktat nuk është i plotë. Megjithatë, pohoi Brezhnjevi, ai
është i mirë. Mundet që gjithë kjo të jetë një manovër
e sovjetikëve që i shtohet manovrës tjetër të tyre, «paralajmërimit» që iu bë Kinës për tru tërhequr sa më parë
nga Vietnami. Bashkimi Sovjetik, pra, nuk dëshiron të
futet në një luftë botërore nga të dy krahët, edhe nga
Evropa Perëndimore, edhe nga Kina. Prandaj qëndrimi
i butë i Bashkimit Sovjetik ndaj Evropës Perëndimore
mund të jetë një stratagjemë për t'i pasur krahët të lirë
dhe për të goditur Kinën, në rast se kjo e shtrin akoma
më tej luftën në Kamboxhia e në të gjithë Vietnamin.
Po ta bëjë Bashkimi Sovjetik këtë, atëherë nuk mund
të parashikohet zhvillimi i mëtejshëm i situatave. Në këto
momente Karteri deklaroi se do të shkojë vetë të enjten
në Lindjen e Mesme dhe do të përpiqet që Egjipti dhe
Izraeli të nënshkruajnë «Traktatin e paqes». Vajtja e
Karterit në Lindjen e Mesme, lë të kuptohet se ai parashikon një kërcënim të madh dhe rrezik nga ana e sovjetikëve në këtë pellg. Prandaj Izraelin edhe Egjiptin
Karteri përpiqet t'i puqë e t'i përdorë në Lindjen e Mesme si kobure e si xhandar në vend të shahut të Iranit.
Karteri ua ka frikën turbullirave në këtë zonë dhe në
qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta ndihmojnë Kinën ushtarakisht, këto turbillfira do t'u krijojnë
shqetësime jashtëzakonisht të mëdha të gjithëve, kinezëve,
japonezëve dhe amerikanëve.
Por, sipas mendimit tim, akoma tash për tash është e
paparashikueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës
280

të përleshen me Bashkimin Sovjetik për Kinën. Po ashtu
edhe Japonia do ta evitojë goditjen me Bashkimin Sovjetik në momentet e para, në qoftë se ky sulmon Kinën.
Ata do t'i lënë këta ta trashin punën, të gjakosen, do të
shohin si do të zhvillohet situata dhe gjatë kësaj kohe patjetër do ta ndihmojnë Kinën me armë moderne. Kjo
është e padiskutueshme. Por për amerikanët ka leverdi të
madhe që lufta të fillojë në mes Kinës dhe Bashkimit
Sovjetik për t'i dobësuar që të dyja palët. Me fjalë të
tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'ia arrijnë qëIlimit që Kinën e Ten Hsiao Pinit ta bëjnë mish për top.
Situatën e vështirë që është krijuar si pasojë e agresionit ushtarak kinez kundër Vietnamit ne duhet ta ndjekim me kujdesin më të madh dhe të shumëfishojmë forcat për organizimin dhe forcimin gjithnjë e më mirë të
mbrojtjes së vendit tonë, pse nuk dihet çfarë do të ngjasë.
Propozimi që ditët e fundit Brezhnjevi i bëri Evropës
Perëndimore për një traktat mossulmimi nuk dihet çfarë
rezultati do të ketë. Në rast se pëlcet një luftë e madhe
botërore, gjë të cilën e ka nxitur dhe e ka kërkuar vazhdirnisht Kina, tash që është futur në ingranazhin e superfuqive imperialiste, mund të ngjasë me të vërtetë një
katastrofë e tillë, prandaj ajo nuk duhet të na gjejë në
asnjë mënyrë të papërgatitur.
Për këtë arsye duhet të intensifikohen lojërat ushtarake, të intensifikohet puna për përgatitjen e terrenit ushtarak, të përforcohen dhe të shpejtohet ndërtimi i fortifikimeve të vendosura nga Komiteti Qendror, dhe Ushtria
Popullore të stërvitet me të gjitha mjetet dhe me të gjitha forcat, të vërë të gjitha energjitë që të gjendet plotësisht dhe mirë e përgatitur për të përballuar çdo situatë
dhe moment të rrezikshëm.
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QEVERITARET KINEZE JANË TE PABESE
Lajmet alarmuese që japin vietnamezët tregojnë se
kinezët, siç duket, janë duke dominuar luginën në drejtim të Hanoit, megjithëse mbrëmë ata lëshuan një komunikatë, sipas së cilës gjoja do të tërhiqen, pa e lidhur këtë
me çështjen ë Kamboxhias. Vietnamezët kanë të drejtë
të mos besojnë te komunikata e qeveritarëve kinezë, se
këta janë të pabesë, janë hipokritë të mëdhenj.
Komunikata e HSINHUA-së kërkon që opinioni botëror të bëjë presion mbi vietnamezët që këta të largohen
nga Kamboxhia dhe të mos i përsëritin më «provokacionet»
në kufi. Por varet se kë quajnë kinezët provokacion. Në
qoftë se ata kanë shkuar në Vietnam për «një shëtitje»
dhe duan që të rikthehen në Kinë si «triumfatorë», pa u
goditur nga vietnamezët në tërheqje, mund të jetë shumë
e vërtetë ajo që thonë vietnamezët, se agresorët përpiqen
të gjejnë një arsye për të justifikuar qëndrimin e tyre në
Vietnam dhe këtë nuk e kanë të vështirë në rast se gjatë .
tërheqjsdogin.Atërehkado'ivzdojnë goditjet, do të përgjigjen. Me • një fjalë, kinezët u
thonë vietnamezëve mos na prekni, na lini të kthehemi
si tritimfatOrë, të pritemi me lule nga popullata jonë kufitare.
Kinezët kanë përqendruar në front rreth 300 mijë
veta, pra një forcë të madhe, prandaj është i drejtë vendimi që kanë marrë vietnamezët për mobilizimin e për282

gjithshëm, me të cilin u bëjnë të ditur armiqve kinezë
se janë të përgatitur ta mbrojnë atdheun e tyre, të mbrojnë edhe Laosin, ku kinezët synojnë të sulmojnë.
Dy objektivat që kinezët kërkonin të arrinin ishin:
objektivi i parë, të dominonin luginën e Hanoit e të kërcënonin kryeqytetin vietnamez; objektivi tjetër ishte
Laosi. Por këtij ata i jepnin rëndësi të dorës së dytë.
- Diversioni mbi Hanoin ka për qëllim që kinezët të
futen në kryeqytetin vietnamez, pastaj të drejtohen në
Kamboxhia nëpërmjet Laosit dhe andej të rrethojnë gjithë Vietnamin. Por mundet që të qëndrojnë edhe në Long
Scn, pastaj të fillojnë marshimin në drejtim të Laosit,
të cilin vietnamezët do ta mbrojnë. Prandaj këta të fundit e parashikojnë e duhet ta parashikojnë edhe këtë
front.
Për sa u përket sovjetikëve për ne është e qartë se
këta i tremben një lufte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, në qoftë se Kina nuk do të tërhiqet dhe do të
përpiqet ta zgjerojë luftën në Vietnam, të futet edhe në
Laos, edhe në Kamboxhia, për të rrethuar Vietnamin,
krijohen situata që Bashkimi Sovjetik të ndërhyjë dhe
atëherë gjendja në Azinë Juglindore do të bëhet e rrezikshme. Në këto kushte Brezhnjevi po manovron, ai po
përpiqet ta qetësojë Evropën Perëndimore, domethënë
NATO-n, duke lënë të kuptojë se dëshiron të jetë i lirë
në Lindje. Ofrimet qetësuese që Bashkimi Sovjetik përpiqet t'i bëjë Perëndimit janë një orvatje pa baza, pse të
dyja organizatat ushtarake, si ajo e Traktatit të Varshavës, ashtu edhe NATO-ja, janë në këmbë dhe qëndrojnë
kurdoherë në gatishmëri. Sovjetikët, me këtë duan t'u
thonë shteteve të Evropës Perëndimore që, në kuadrin e
ngjarjeve në Vietnam, ne nuk kemi në mend t'ju sulmojmë, përkundrazi, po ju bëjmë gjithfarë propozimesh.
Edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ata u thonë që
jemi gati të nënshkruajmë edhe me ju marrëveshjen
SALT-2.
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Me këto ngjarje ka lidhje edhe vizita e Karterit në
Lindjen e Mesme, që, siç deklaroi vetë, do ta bëjë nesër,
më mars. Kjo vizitë ka një domethënie të madhe, pse
ai nuk është ministër i jashtëm, por president. Kjo do të
thotë se imperialistët amerikanë kanë arritur në konkluzionin se duhet të nënshkruhet një marrëveshje midis
Izraelit dhe Egjiptit, që të shërbejë si mjet kundër një
sulmi eventual të kombinuar të rusëve me sirianët, me
irakianët dhe me Jemenin e Jugut në drejtim të Jemenit
të Veriut, Omanit, mundet edhe të Iranit.
Siç e shohim, gjithë pellgu i Lindjes së Mesme po
digjet, prandaj Karteri përpiqet që të sigurojë të paktën
dy forca mbështetëse në një eventualitet të tillë. Një zhvillim i tillë i situatave mund të jetë edhe fillimi i njëfarë
zgjerimi të luftës së përbotshme. Bashkimi Sovjetik mund
ta përdorë këtë kartë për t'u thënë Shteteve të Bashkuara
të Amerikës që të mos ndërhyjnë në luftën kino-sovjetike. Ai vetë ka nënshkruar një traktat me Vietnamin,
ndaj të cilit Kina është agresore, që, pasi u fut në këtë
vend, synon të futet që këtej në Laos, pra ka qëllime
ekspansioniste, agresive, fashiste, prandaj ju, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, nuk duhet të përziheni në këto
ngjarje, pse, në qoftë se do të përziheni, atëherë edhe unë
do të futem në Iran. Mirëpo, me futjen e socialimperializmit sovjetik në Iran, rrezikohen gjithë vendet perëndimore, pse u ikën nga dora nafta e këtij vendi. Veç kësaj,
po shkuan atje sovjetikët, mund të sulmojnë edhe Arabinë
Saudite e të gjitha vendet përreth Gjirit Persik që këto
të bëhen të tyret. Në një rast të tillë do të ketë me siguri
luftë botërore. Se si do të zhvillohen situatat, do ta shikojmë, po është e qartë se këto janë të turbullta.
Për sa i përket thirrjes së Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit, lidhur me luftën agresive.
të shpërthyer nga reaksionarët ekspansionistë të Kinës, të
transmetuar nga agjencia VNA, udhëzova shokët që ta
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botojmë, bile është mirë të përgatitim edhe një artikull
të fortë kundër agresionit kinez ndaj Vietnamit. Udhëheqjen aktuale kineze ne ta demaskojmë si një udhëheqje
fashiste dhe agresore që duhet dënuar nga i gjithë njerëzimi përparimtar. Vietnami bën një luftë të drejtë, për
arsye se u sulmua nga një fuqi e madhe agresive për
qëllime ekspansioniste, prandaj artikulli ynë duhet të
mbajë pozicion kundër udhëheqjes kineze dhe në mbrojtje
të Vietnamit.
Në këtë artikull t'i bëjmë thirrje edhe popullit kinez
që t'ia ndalojë dorën udhëheqjes së tij kriminale, ndryshe,
të theksojmë, mban edhe ai përgjegjësi të rëndë për këtë
agresion barbar. Të theksojmë, gjithashtu, që agresioni i
kinezëve përbën një rrezik për gjithë botën, pse synon
të hedhë tërë njerëzimin në luftë.
Udhëheqësit kriminelë kinezë, qëkurse erdhën në
fuqi, u kanë bërë thirrje të vazhdueshme të gjitha vendeve që të përgatiten për luftë, se do të sulmohen nga
socialimperializmi sovjetik. Pa përjashtuar tendencat agresive të sovjetikëve, duket qartë se Kina, që sulmoi Vietnamin, synon të sulmojë edhe Laosin, dhe, në qoftë se do
të arrijë, të zaptojë edhe Kamboxhian, të rrethojë Vietnamin dhe këndej të zgjerojë perandorinë e vet drejt Azisë
Juglindore. Mirëpo një eventualitet i tillë bëhet rrezik i
madh për të gjitha vendet e ASEAN-it, për Birmaninë,
për Indinë, për Bangladeshin etj.
Udhëheqësit kinezë duan luftë në shkallë botërore.
Mao Ce Duni, sikurse kam shkruar edhe herë tjetër, ka
kohë që ka pasë deklaruar se nuk është gjë po të vriten
300 milionë kinezë, nga 900 milionë që ka Kina. Prandaj
ajo kërkon ose t'u sigurojë «hapësirë• këtyre 900 milionë
njerëzve, duke pushtuar toka të huaja, ose të likuidojë
300 milionë prej tyre. Kështu mendojnë udhëheqësit kriminelë kinezë dhe, sido që të bëhet, thonë këta fashistë,
Kina prapë do të jetë, se Bashkimi Sovjetik nuk mund ta
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pushtojë dot tërë këtë vend e ta kthejë në koloni të vetën,
pse do të ndeshë në kontradikta të papajtueshme me fuqitë e tjera imperialiste, të cilat, në një mënyrë ose në
një tjetër, nuk do të qëndrojnë indiferente. Prandaj, mendojnë fashistët kinezë, e mira është të bëhet një luftë
botërore nga ana e .botës së tretë», e «botës së dytë», tok
edhe me imperializmin amerikan, kundër socialimperializmit sovjetik. Këtë synojnë të arrijnë kinezët. Është tjetër punë se ç'do të bëjnë pastaj Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Edhe këto duan që në'konflikt të futen të tjerët. Kjo u intereson të tërëve, se kanë frikë nga lufta, kjo
i intereson edhe Evropës Perëndimore, i intereson edhe
Japonisë, edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat, siç e. kanë zakon, nuk ndërhyjnë lehtë, veçse në fund
fare, si kurdoherë përpiqen të luajnë rolin e ndërmjetësit
dhe të balancuesit për shkatërrimin e fuqive ndërluftuese
dhe për të arritur fitoren e, tyre të tretë, pas asaj të Luftës së Parë e më vonë të Luftës së Dytë Botërore.
Por, në këto kriza të rënda që po kalojnë imperialistët dhe socialimperialistët, gjendja nuk do të shkojë si në
gjalpë, pse popujt do të lëvizin. Kjo nuk mund të mos
mbahet parasysh, ata nuk do ta lejojnë veten që të venë
në kasaphanë, prandaj me siguri do të reagojnë sikundër
reaguan në Luftën e Dytë Botërore. Këto mundësi ekzistojnë. Me fjalë të tjera, imperializmi do të kalbëzohet e
dc të dobësohet më tepër në një luftë të ardhshme.
Ne duhet tash të ndjekim se si do të zhvillohen ngjarjet në Vietnam, të shohim nëse kjo luftë do të mbetet e
pjesshme, apo do të zgjerohet. Tendenca e agresorëve aktualisht ësh t ë që luftërat të kufizohen, të jenë të pjes 7
shme,piraltëmekn jr,ashtu
edhe socialimperialistët sovjetikë, ua kanë frikën bombave
atomike në një luftë të përgjithshme, prandaj palët përpiqen ta evitojnë këtë.
Këto situata që lidhen edhe me pasojat e agresionit
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kinez kundër Vietnamit l duhet, kemi parasysh e të përgatiterni për çdo .të papritur...Kain:iiershtypjen që te disa
,nga kuadrot tanë këto situata nuk kuptohen sa duhet
drejt dhe ekziston pikëpamja sikur ne nuk na thyen dot
Duhet të jemi më realistë .për luftën e ashpër që
do të na bëhet, në rast të një konflagracioni të përgjithshëm botëror ose të një konflagracioni të pjesshëm. Kjo
gjendje na vë detyrën që si ushtrinë, ashtu edhe popullin,
t'i bëjmë të ndërgjegjshëm për situatat që po krijohen. Të
.gjithë duhet ta kenë të qartë se në të një lufte do të
gjendemi përpara ngjarjesh e rrethanash shumë serioze.
.Prandaj nuk duhet të krijohet te njerëzit tanë pikëpamja
e gabuar se armikun do ta thyejmë brenda një apo dy
ditësh, siç kam dëgjuar të flitet në lojërat që po bëhen.
Po ta mësojmë ushtrinë dhe popullin tonë në këtë mënyrë,
nesër do të gjendemi përpara deziluzionesh të hidhura.
Lufta e ardhshme nuk do të jetë si lufta partizane, po një
luftë totale. Kur armiqtë do ta fillojnë agresionin kundër vendit tonë, do t'i dërgojnë ushtritë e tyre valë-valë,
siç po dërgon aktualisht Kina në Vietnam. Dhe kjo që bëhet atje është një luftë e madhe.
Duhet të jemi të ndërgjegjshëm se një luftë kundër
nesh nga të gjitha anët, edhe nga ana e NATO-s, edhe
nga ana e Traktatit të Varshavës, nuk do të jetë e lehtë
për t'u kapërcyer, por një provë shumë e vështirë dhe me
rrjedhime shumë të rënda për popullin tonë. Prandaj përgatitjet ushtarake, duke marrë parasysh forcat e mëdha
që do të dërgojnë armiqtë kundër nesh, duhet të karakterizohen nga një seriozitet shumë i madh. Vështirësitë e
luftës nuk përballohen - pa pasur një koncept të qartë dhe
më tepër se serioz për luftën. Ne duhet të parashikojmë
se armiqtë jo vetëm do të na sulmojnë nga të katër anët,
por do të na sulmojnë me një egërsi të madhe, dhe këtë
megjithatë duhet ta përballojmë. Ky sulm mund të përballohet vetëm duke zbatuar si duhet e me një disiplinë
të hekurt ligjet e luftës sonë popUllore.
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E theksoj këtë sepse, siç këndova sot në gazetën «Zëri
i popullit», organizatat-bazë të terrenit dhe të ushtrisë
mblidhen dhe diskutojnë me njëra-tjetrën për probleme
rutinë, pa bërë në fakt asgjë dhe kjo quhet «integrim»,
por në fakt nuk i bashkërendojnë mirë punët midis tyre.
Kjo nuk është e lejueshme. Ne nuk duhet t'i lejojmë ato
të ecin në këtë mënyrë. Duhet ditur për çfarë problemesh
të mblidhen organizatat-bazë të Partisë të terrenit me ato
të ushtrisë.
Stërvitja komando-shtabi që do të bëhet, duhet të
përgatitet mirë nga ana ushtarake dhe nga ana e Partisë.
Objektivat ushtarakë duhet të përcaktohen tok me organizatën-bazë dhe me udhëheqjen e Partisë në Ministrinë
e Mbrojtjes Popullore dhe në njësi. Në qoftë se duam që
stërvitja të bëhet e organizuar mirë, integrimin ne duhet
ta kërkojmë më parë që në komandë, pastaj ta zbatojmë
në bazë. Dhe kjo nuk është një detyrë vetëm e Shtabit
të Përgjithshëm, por njëkohësisht edhe e organizatës-bazë
të Partisë të Shtabit të Përgjithshëm. Të dyja, edhe komanda, edhe organizata-bazë e Partisë, duhet të bashkëpunojnë ngushtë në këtë rast. Pastaj kuadrot e shtabit, të
dyja palët, edhe ata të organizatës-bazë të Partisë të shtabit, edhe ata të komandës, në bazë të detyrave që janë
caktuar duhet të punojnë ushtarakisht dhe politikisht së
toku që këtu lart, për t'i edukuar njerëzit se si të qëndrojnë përpara këtyre detyrave, përpara kësaj loje që do të
bëhet. Mua më duket se kështu duhet vepruar dhe jo të
na thuhet se programi do të përgatitet nga komanda, pastaj, kur të kenë mbaruar këta, të thërresin, në fund fare,
sekretarin e komitetit të Partisë, që nganjëherë nuk e
thërresin fare, dhe t'i thonë se çfarë kanë ndër mend të
bëjnë në këtë lojë. Sekretari i komitetit të Partisë të Ministrisë së Mbrojtjes duhet të dijë me kohë se si po punohet nga komanda në këtë drejtim, pse e qysh do të përgatitet kjo lojë, si është duke u organizuar etj. Këtë plan
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komanda dhe Partia duhet ta bëjnë tok. Sekretari i komitetit të Partisë duhet ta dijë dhe do ta dijë, kur të ketë
punuar edhe vetë për atë plan që do ta zbatojë njëlloj
dhe aq sa edhe kolegët e tij ushtarakë.
Pra, në qoftë se e kuptojmë si duhet çështjen e udhëheqjes së Ushtrisë sonë Popullore nga Partia, kështu duhet vepruar. Kudo, në çdo repart ne kemi komisarin, sekretarin e komitetit të Partisë, kemi dhe organizatat e
Partisë, prandaj, kur merret një vendim, ky duhet të diskutohet bashkërisht, të arrihet në përfundim unanim,
pastaj të jepet urdhri, të cilin edhe ushtaraku e merr e
zbaton, por edhe udhëheqësi i Partisë në njësi shkon së
toku me të, atje ku duhet, dhe veprojnë për të bërë edukimin politik dhe ushtarak dhe jo ta përgatitin ushtarakët
vendimin, pastaj t'u thuhet shokëve të Partisë ja, po jua
themi tani këto që vendosëm, se shoku i Partisë ka të
drejtë të kërkojë në çdo kohë pse do të bëhet kështu, ose
pse do të bëhet ashtu. Kështu si po veprohet do të thotë
që ushtaraku t'i imponojë Partisë mendimin e tij. Mirëpo
punëtori i Partisë mund t'i kthehet ushtarakut dhe t'i
thotë se ka edhe ai mendimin e vet, dhe duhet të dëgjohet
mirë ky mendim gjatë diskutimeve që bëhen për përgatitjen e planit.
Këto marrëdhënie, pra, duhet të rregullohen me shumë seriozitet dhe të vendoset një bashkëpunim i ngushtë
Parti-komandë, të mos konsiderohen këto veprime sikur
janë vetëm thjesht ushtarake. Ato vërtet janë veprime
ushtarake, po brenda në to duhet të jetë edhe Partia, e
cila vë në lëvizje njerëzit për t'i kryer këto veprime ushtarake. Është Partia që duhet të bindë gjithë atë mori
njerëzish për veprimet që duhet të kryhen.
Në rast të një lufte të madhe botërore, siç thashë, ne
do të mbajmë në supet tona një forcë kolosale, do të jemi
,jashtëzakonisht të angazhuar, në vështirësi shumë të mëdha, armiqtë do të vijnë me forca të mëdha, do të për19 - 5
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plasen në vendin tonë ushtritë e dy kolosëve, prandaj na
duhet një organizim i fortë dhe shumë serioz, si dhe një
përgatitje e gjithanshme që të përballojmë çdo situatë e
çdo vështirësi. Ne duhet ta mendojmë mirë ç'jemi, të mos
na fluturojë mendja dhe me mendjelehtësi të themi që
armiqtë s'kanë ç'na bëjnë. Përkundrazi, ata kanë plot mundësi që të na bëjnë e të na dëmtojnë rëndë.
Rëndësi ka çështja që ne ta përballojmë këtë situatë,
dhe këtë do ta përballojmë me organizim të shëndoshë e
shumë serioz. Por organizimi bëhet serioz kur e udhëheq
Partia, kur interesohen gjithë komunistët në ushtri, gjithë
anëtarët e Partisë. Prandaj në mbledhjet që bëhen në ministri, ushtarakët duhet të thërresin edhe sekretarin e komitetit të Partisë të ministrisë. Pse e kemi zgjedhur atje
ne sekretarin e Partisë? Që të shohë se si punojnë ushta-,
rakët, të mësojë edhe ai anën ushtarake të Partisë, sepse
edhe ai do të vejë në njësi, në prapavijë, në ndërlidhje
dhe kudo gjetkë në ushtri, ku do të punojë që.të mobilizohet Partia. Ta kuptojnë mirë kuadrot në ushtri, se
shtabi përbëhet nga të dyja anët, edhe nga komanda, edhe
nga Partia.
Partia duhet të ketë shumë kujdes në masat që merren, të luftojë mburrjet, kritikat të jenë në masën e duhur, të kërkohet nga të gjithë llogari në atë masë që duhet
kërkuar, të kritikohen njerëzit me atë ton që meritojnë
të kritikohen, të mos shkohet as djathtas, as majtas,.
të evitohen daljet në mënyrë bruske dhe sidomos për paradë. Unë nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem asnjëherë dakord me të tilla .mënyra veprimi. Paradat,
mburrjet, kërcënimet etj. nuk përfshihen në programin e
edukimit të ushtrisë sonë, këtë ta kemi të qartë. Edhe
zbatimi i urdhrave duhet të kërkohet nga të dyja anët,
edhe ushtarakisht, edhe politikisht.
Ushtria jonë e vogël duhet të jetë një ushtri. e fortë
dhe e pjekur, që të veprojë me logjikë të fortë, politikisht
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të jetë e ngritur, t'i kuptojë mirë detyrat. Përpara. se t'i
kërkohet të kryejë një detyrë ushtarake, ta ketë të qartë
që kjo është një detyrë e rëndë. Njerëzit tanë të bëhen të
ndërgjegjshëm se nuk venë të luftojnë nga frika se. do t'u
flasë komandanti apo komisari, por se e kanë për detyrë
të luftojnë :për mbrojtjen e atdheut e të socializmit. Kjo
i vë secilit.detyrën që të hapë veshët, të bëjë edhe ndonjë
vërejtje, .kur duhet ta bëjë në moment, apo gjatë
veprimeve luftarake, dhe kur duhet bërë ndonjë ndryshim,
këtë ta propozojë, vetëm se, kur i jepet urdhri për ta zbatuar, menjëherë ta zbatojë.
Shesh me lule gjendja në ushtri, mendoj, nuk duhet
të bëhet, por as edhe të nxihet çdo gjë. S'ka dyshim se
ka e do të ketë realizime, se atje bëhet gjithë kjo punë,
fitohet edhe eksperiencë. Tendenca e zbukurimit të gjendjes është shumë e rrezikshme, jashtëzakonisht e rrezikshme. Sidomos në ushtri kjo tendencë duhet të luftohet
me forcë. Në një përqindje mjaft të madhe, si kudo edhe
në ushtri ka e do të ketë edhe lëshime, gabime, mungesë
organizimi, mosdrejtim të mirë të veprimeve etj. Në qoftë
se këto do t'i rrumbullakosim dhe do të themi se çdo gjë
na shkon mirë, nuk është e drejtë dhe këtë nuk duhet ta
lejojmë.
Të mos kënaqemi me numrin e stërvitjeve që bëjmë.
Stërvitje është e domosdoshme të bëhen në atë masë sa
janë parashikuar në plan, pse pa stërvitje nuk mund të
shkohet i përgatitur si duhet në luftë. Nuk ka si bëhet
lufta me sukses duke fjetur mendjen se kemi ndërtuar
kudo bunkerë, pa shkuar edhe në terren, pa parë si duhet të manovrosh në to, si të mbrohesh, si të përparosh,
si të tërhiqesh e shumë stratagjema të tjera që kërkon
lufta. Të gjitha këto duhet të bëhen, por të bëhen sa të
jetë e mundur më të organizuara dhe me sa më pak gabime. Gabime, natyrisht, do të ketë, po të mos ketë, siç
po na ngjet, mungesë organizimi. Ne nuk e mbështetim
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forcën tonë vetëm në trimërinë e ushtarit, se edhe trimëria është diçka relative. Për këtë duhet të jemi të ndërgjegjshëm. Por ama në qoftë se ushtarit do t'i mungojnë
predhat, në qoftë se nuk do të ketë fishekë, apo në qoftë
se për dy ditë me radhë nuk do të furnizohet me bukë,
trimëria bie dhe ai mund të largohet nga pozicioni, në
një kohë që frontin duhet ta mbajmë fort. Kur mungon
organizimi, dalin probleme serioze, prandaj organizimi duhet të bëhet sa të jetë e mundur i përsosur.

E MERKUR£
7 MARS 1979

NE VIETNAM U SHPALL MOBILIZIMI
I PERGJITHSHEM
Ambasadori vietnamez këtu erdhi në Komitetin Qendror dhe na dorëzoi kopjen e thirrjes së Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit në të cilën bëhet
fjalë për agresionin ushtarak kinez kundër Vietnamit, për
rezistencën heroike të popullit vietnamez dhe për dëmet
e mëdha që ai i ka shkaktuar në këtë luftë ushtrisë agresore kineze. Ai kërkoi nga ne që ta mbështetim këtë thirrje. Iu përgjigjëm se do ta mbështetim dhe do ta botojmë
atë.
Është e qartë se kinezët kanë përqendruar në Vietnam shumë divizione, thuhet dy korparmata. Tash ata
deklarojnë se sot do të fillojnë të tërhiqen, por vietnamezët nuk u besojnë fjalëve të tyre, prandaj presidenti i
Republikës Socialiste të Vietnamit shpalli dekretin për
mobilizimin e përgjithshëm.
Deklaratave të fashistëve të Pekinit, se gjoja do të
tërhiqen, vietnamezët kanë të drejtë të mos u besojnë,
për arsye se kinezët janë hipokritë nga më të mëdhenjtë,
janë të poshtër dhe agresorë. Ata mendojnë se u futën në
Vietnam për të bërë një shëtitje dhe tash do të kthehen
nga shëtitja qetë-qetë.
Në plenumin e 3-të të kongresit të tyre të 11-të kinezët hodhën parullën e tri «jo—ve. Një nga këto «jo»
është që të mos përdoret shkopi i madh, por në fakt, me
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-ndërhyrjen ndëshkimore• kundër Vietnamit (që nuk është
veçse një agresion i poshtër i armatosur kundër një
shteti dhe një republike socialiste), ata treguan vetë se
përdorin shkopin më të madh, dhe, në vend që t'i jepnin
një «mësim» Vietnamit, ashtu siç pretendonin, morën ata
vetë një mësim të mirë. Vietnamezët thonë se afro 45
rnijë kinezë janë vrarë dhe janë nxjerrë jashtë luftimit.
Ka mundësi që kjo të jetë e vërtetë. Tash, sikurse e
theksova, vietnamezët shpallën mobilizimin e përgjithshëm. Kjo masë mund të ketë dy kuptime:
E para, vietnamezët mendojnë e gjykojnë se kinezët
janë futur thellë dhe kanë. në plan të futen akoma më
thellë, të sulmojnë Laosin, të ecin, natyrisht, më shpejt në
Laos dhe të kalojnë pastaj në Kamboxhia, e në këtë mënyrë ta rrethojnë Vietnamin. Natyrisht, për t'i bërë ballë
një rrethimi të tillë, vietnamezëve u duhej të shpallnin
mobilizimin e përgjithshëm.
E dyta, kinezët, për t'i vënë në gjumë vietnamezët,
thonë se do të tërhiqen. Ata ndoshta përdorin një taktikë
të tillë: fillojnë të tërhiqen që pastaj të rikthehen prapë.
•Arsye» për një gjë të tillë gjejnë kur të duan. Një taktikë
tjetër mund të jetë kjo: t'u thonë vietnamezëve që ne
do të ikim, ju mos na goditni, që ne të shkojmë në Kinë
si «triumfatorë». Vietnamezët nuk e dimë nëse do t'i godasin apo jo, por e mira është që t'i godasin e t'u shkaktojnë disa humbje në tërheqje.
Sidoqoftë, kinezët, edhe sikur të tërhiqen, me siguri
do të bëjnë krime gjatë rrugës në territorin vietnamez
dhe ka mundësi që në disa pika, për të cilat ata mendojnë
se janë të tyret, t'i mbajnë trupat e pushtimit e t'i përforcojnë me kontingjente të mëdha ushtarësh e me materiale lufte.
Vietnamezët, do të kërkojnë që kinezët të tërhiqen
krejtësisht dhe të largohen tej kufijve historikë, që janë
vendosur në mes Vietnamit dhe Kinës qysh më parë. Ka
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mundësi që kinezët të largohen, për arsye se gjithë•opinioni botëror është kundër tyre. Edhe gjendja ekonomike
e politike brenda në Kinë është shumë e vështirë. Jo vetëm në popull, por edhe në udhëheqje ka kontradikta të
mëdha.
Aktualisht kinezët po bëjnë një zhurmë të madhe sikUr u kthyen nga fusha e betejës «triumfatorë». Bile, siç
thonë agjencitë e lajmeve, në Pekin po shpërndahen fotografi të Ten Hsiao Pinit hipur mbi një kalë të bardhë
në kohën kur gjoja komandonte forcat kineze në luftën
çlirimtare kundër japonezëve. Me fjalë të tjera, këtë fashist që pësoi një disfatë të turpshme ushtarake e politike, jo vetëm në Vietnam, por në të gjithë botën, duan ta
pompojnë dhe me këtë të arrijnë të mposhtin kundërshtarët e tij në popull e në udhëheqje. Prandaj është e drejtë
taktika e vietnamezëve për t'i dhënë të kuptojë opinionit
botëror dhe-popullit kinez se forcat ushtarake kineze u
tërhoqën jo pse deshën vetë, siç pretendojnë udhëheqësit
reaksionarë e fashistë kinezë, por se i detyruan vietnamezët dhe ata patën frikë nga një goditje e rreptë e ushtrisë
së rregullt të Vietnamit.
Sot bisedova me Ramizin dhe vendosëm të botojmë
në shtypin tonë pjesët kryesore të thirrjes së Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit dhe, pas kësaj,
të bëjmë gjithashtu edhe një ku të mbështetim
thirrjen dhe të demaskojmë luftën agresive të Kinës,
manovrat e saj dhe të vëmë hapur në dukje stratagjemat
e ndryshme fashiste që përdor ajo kundër Vietnamit dhe
për të gënjyer si opinionin kinez, ashtu edhe opinionin
botëror.
Në artikull të kërkohet që të tërhiqen sa më parë të
gjitha trupat, deri tek ushtari më i fundit kinez, nga tokat
1 «Populli i Vietnamit do të fitojë»-, «Zëri i
9 mars 1979.
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e Vietnamit. Në të njëjtën kohë t'i bëhet thirrje popullit
kinez që të dënojë këtë agresion fashist, i cili ka për
Ilim ekspansionin dhe kthimin e Kinës në një superfuqi
luftënxitëse. Të bëhet, gjithashtu, thirrje për vigjilencë
nga të gjithë popujt e Azisë Juglindore, pse ka mundësi
që Kina të veprojë me dinakëri, me pabesi dhe me agresion kundër lirisë dhe pavarësisë së popujve të këtij
pellgu.

E ENJTE
8 MARS 1979*

PER GJENDJEN NE 1RAN
Sipas informatave që na vijnë dhe njoftimeve të
agjencive të lajmeve, të cilat i ndjek vazhdimisht, duket
qartë se revolucioni iranian, pavarësisht nga parullat islamike që përdoren e se gjoja në të rnbizotëron fryma fetare, është një revolucion popullor antifeudal e antiimperialist.
Khomeini, që del si udhëheqësi kryesor i kryengritjes, duket është kryetar i partisë islamike, e cila duhet
të jetë partia më e madhe në vend. Këtë gjë e konstatuam
që kur filluan demonstratat kundër regjimit të shahut, me
fjaië të tjera që kur filloi kryengritja. Edhe në televizion
e nëpër gazeta shikonim e lexonim që Khomeini paraqitej si udhëheqësi shpirtëror i masave në revoltat kundër
shahut.
Tash po del se Khomeini bashkëpunon edhe me partitë e tjera demokratike, që kanë pasur si qëllim përmbysjen e monarkisë feudale e të qeverisë së saj dhe është për
vendosjen e demokracisë. Del se Khomeini është edhe
kundër ndërhyrjes së huaj.
Në revolucionin iranian, nga sa u duk e siç thonë
edhe agjencitë e ndryshme të lajmeve, rolin kryesor e
kanë luajtur partia islamike, partia e muxhahidinëve dhe
partia -,<Tudeh». Partia e muxhahidinëve del se është partia e dytë në Iran. Thuhet se në gjirin e kësaj partie ka
pasur edhe një fraksion nën influencën e maoistëve, gjë
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që mund të jetë e mund edhe të mos jetë e vërtetë. Por
.ka mundësi që maoistët, në bashkëpunim me shahun, të
kenë krijuar një fraksion të tillë, i cili, sa kohë që shahu
ishte në fuqi, qëndronte në përkrahje e në mbrojtje të tij,
.kursë tash që ai ra, mund të ketë dalë më vete. Fidainjtë
dukët janë komandot e partisë së muxhahidinëve, disa
nga të cilët janë stërvitur në kampet e huaja. Duke parë
influencën që ka kjo parti në popull dhe forcën e saj,
Khomeini bashkëpunon me të dhe ai vetë dha urdhër të
liroheshin nga burgu mijëra luftëtarë të burgosur nga
regjimi i shahut.
Partia «Tudeh» që quhet parti komuniste, është e
lidhur me Bashkimin Sovjetik. Kjo zë vendin e tretë në
mes partive të tjera.
Pas përfundimit të kryengritjes, të dyja këto parti
nuk pranuan t'i dorëzonin armët, por Khomeini i kërcënoi se do t'i shtypte me anën e forcës dhe, me sa duket,
.atO u detyruan të përkrahin politikën •e tij.
Thuhet se ambasadori sovjetik në Iran i kërkoi qeverisë iraniane t'i jepte liri të plotë kësaj partie, partisë
«Tudeh», po atij iu bë e qartë se ajo duhet të veprojë
njëlloj si të gjitha partitë e tjera. Tashti kjo parti kërkon
që, me rastin e zgjedhjeve të reja, të ketë dhe ajo dy përfaqësues të saj në qeveri. Duke ndjekur me vëmendje
njoftimet dhe lajmet e agjencive të huaja mbi ngjarjet
në Iran, mund të arrijmë në konkluzionin që revolucioni
lranian synon t'u japë liri demokratike masave dhe do që
't'i japë fund ndërhyrjes së huaj në Iran. Megjithatë, se
sa do të realizohet një gjë e tillë, do ta shohim nga zhvillimi i ngjarjeve të ardhshme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, shtetet kapitaliste e vendet me regjime reaksionare të Lindjes së
Mesme janë shumë të shqetësuara nga gjendja në Iran.
Shtetet e Bashkuara u detyruan ta njohin regjimin e ri
të Iranit, por ato, me agjentët e tyre, po përpiqen të or298

ganizojnë komplote, të frenojnë hovin revolucionar të
popullit iranian;• ta frikësojnë atë e ta ndalin në rrugën
që ai po ndjek.
Edhe regjimi reaksionar i Arabisë Saudite është shumë i shqetësuar nga .gjendja në Iran, mbasi e njëjta
shtypje dhe shfrytëzim feudal si në Iran ekziston edhe
në këtë vend. Me siguri në mos sot, nesër i njëjti fat e
pret edhe regjimin reaksionar të këtij vendi.
Flitet se pas referendumit për shpalljen e republikës
e disa masave të tjera, Khomeini do të kërkojë edhe largimin e bazave amerikane nga Irani. Flitet se amerikanët
duan që këto baza t'i transferojnë në ishullin Kreta të
Greqisë. Edhe këtë do ta shikojmë sa do të realizohet. Një
gjë është e sigurt: Sot Karteri vete në Egjipt dhe prej
këtej do të shkojë në Izrael. Vajtja e tij në këto dy vende ka lidhje me nënshkrimin e marrëveshjes së «paqes»
në mes Egjiptit dhe Izraelit. Me fjalë të tjera, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ua kanë vënë këmbët në një kë.pucë të dy këtyre satelitëve. Me Shtetet e Bashkuara këto
dy vende mund të kenë edhe marrëveshje të tjera sekrete
dhe jo vetëm për marrje armësh. Sekretari i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Braun, që ka qenë me javë
të tëra në këtë rajon, tok edhe me krerët e Arabisë Saudite mund të ketë kurdisur ndonjë marrëveshje të fshehtë. Pra, me disa vende të kësaj zone ka mundësi të krijohet një bllok xhandarësh kundër Sirisë, Irakut e Iranit,
tf cilët shprehen kundër Sadatit e Izraelit. Siria dhe
Iraku kanë edhe mbështetjen dhe përkrahjen e sovjetikëve, nga të cilët blejnë edhe armë.
Khomeini deri tash thotë se Bashkimi Sovjetik nuk
duhet të ndërhyjë në punët e brendshme të Iranit, por
qëndrimi i tij është akoma i papërcaktuar. Ta shohim se
çfarë qëndrimi do të mbajë më vonë. Sidoqoftë në pellgun e naftës në Lindjen e Mesme nuk ekziston më ajc
statukuo aq shumë e dëshiruar nga amerikanët. Këtë
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statukuo e prishi rrëzimi i shahut Muhamed Pahlevi dhe
i monarkisë së Pahlevëve, që ishte xhandarja e imperializmit amerikan në gjithë këtë zonë.
Sipas lajmeve që kemi nga ambasadat, artikulli që
bëmë për Iranin e që u botua në gazetën «Zëri i popullit»
në datën 18 shkurt, ka jehonë në vendet arabe e aprovohet plotësisht. Nuk dimë në ka mundur të depërtojë edhe
deri në Iran.

E MARTE
13 MARS 1979

KUJDES NGA AGJENTET E HUAJ EKONOMIKE
NE FUSHEN E NAFTES!
Bisedova me shokun Hysni për një çështje që ka
lidhje me naftën. Në fillim të këtij muaji me Mehmet
Shehun pata biseduar për një problem po të kësaj natyre.
Në një telegram nga Roma ambasadori ynë na lajmëron që, sipas udhëzimeve që ka marrë nga qendra, ka
thirrur për drekë një specialist të naftës nga Milanoja,
i cili i ka thënë se mund të vijë në Shqipëri për të dhënë
sqarime mbi një aparat për zbulimin e ujërave në naftë,
por, që të vijë, duhet të rrijë dy muaj dhe t'i paguajmë
30 mijë dollarë, ose, as më shumë e as më pak, 25 milionë lireta rrogë.
Nga ana tjetër, ky i kishte thënë që, «pasi të bëjmë
sondazhet, unë'_mund ta kthej këtë aparat për të studivar
ekziStencën e naftës, por për këtë do të duhen nja 8
muaj dhe aparati mund të kushtojë deri në 80 mijë doIlarë-. Ai i kishte thënë, gjithashtu, ambasadorit tonë se
nuk duhet biseduar me AGIP-in. Tanët, siç duket, kanë
marrë kontakt me kohë me këtë person. Kjo ka nja 7-8
vjet nga sa mbaj mend, domethënë ky person na ka hyrë
që në kohën 'e Abdyl Këllezit, Koço Theodhosit, Lipe
Nashit e sabotatorëve të tjerë të fushave të naftës.
Ç'është ky njeri? Sigurisht ky është një element i
AG1P-it, një- agjent ekonomik i kualifikuar, i vënë nga
kjo ndërmarrje për të marrë kontakt me Shqipërinë, të
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na bëjë gjoja propozime për çështje të naftës dhe për të
siguruar aparate, të cilat vetë nuk mund t'i bëjë, por që
ia jep AGIP-i. Me fjalë të tjera, kemi të bëjmë me një
agjenturë të re italiane, për t'u futur në vendin tonë që
të kontrollojë gjendjen e naftës dhe të gazit tonë.
I thashë Hysniut që këtë çështje Sigurimi duhet ta
studiojë me shumë kujdes dhe të pezullohet vajtja e delegacionit tonë të naftës te ky person, pse një delegacion
nafte para nja 8 vjetëve, në kohën e Abdyl. Këllezit, ka
vajtur, gjithashtu, po te ky person, gjoja:ka studivar puset e thella në Milano dhe u ka dhënë dhe informacione.
Aktualisht - ky italian u thotë.nëpu.nësVe tanë të tregtisë,
që janë në Milano dhe që mbajnë • kontakte me të, se
shpikjet e tij, sipas një instituti francez:të naftës (dhe për
këtë u tregoi një letër që gjoja i vinte .atij nga ky institut), kinezët i kanë vënë. -në shfrytëzim në. mënyrë të
shkëlqyer. Me këtë ai do të, thotë se këto shpikje jua
kanë marrë juve. kinezët, domethënë ai na akuzon po
ashtu ne që kinezët na kanë marrë.këto informata kaq të
rëndësishme që na paska dhënë ky. .• Tanët këtu, në Tiranë, hetuan në Ministrinë e Pu;nëve të Jashtme, në Ministrinë e Industrisë . .e. të Minierave. dhe, në fakt, nga Ministria jonë e .Punëve të Jashtme
u .gjend në Ministrinë e Industrisë e..të Minierave letra
që i përcillte këto informacione ..të këtij: njeriu, por kopja
e informacionit në të vërtetë nuk.0 .gjend.
Sidoqoftë ne duhet t'i pezullojmë kontaktet me këtë
person, të sqarojmë një herë fillin se kush.na e ka futur
këtë person, kush i ka krijuar këto..kontakte, ç'kanë bërë
me këtë njeri dhe të veprojmë. me kujdesin më të.madh,
pse AGIP-i është një shoqëri e.madhëndërkombëtare
naftës, që ka shfrytëzuar e ka shtypur edhe .popullin tonë,
ka përgatitur okupacionin e .Shqipërisë.„ Në .asnjë mënyrë
nuk duhet të lejojmë ne në nalt që të na..futen italianët,
Në qoftë se kemi nevojë për.të blerë .disa aparatura,
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het të dimë mirë se çfarë na nevojitet .të.blejmë, t'i po-rositim dhe këto t'i vëmë në zbatim me njerëzit tarrë,.
meqenëse ekzistojnë këto aparatura t'i blejmë me, kontrata.dhe, në qoftë se nuk na japin rezultate, t'i kthejmë..
Përveç kësaj, u thashë shokëve se po, tregohen dorëlëshuar në lidhje me pranimin në vendin tonë, nën pretekstin e bërjes tregti me Perëndimin, të delegacioneve.
me një numër të madh specialistësh. Për shembull, pritëm
nga Franca një delegacion prej 20 vetash, Belgjika kërkon.
të dërgojë gjithashtu 20 veta, me dy ambasadorë në krye,
po kështu Suedia, përçapje të tilla ka bërë edhe Zvicra
dhe përse këto? Për hiçgjëkafshë. Këta nuk na blejnë.
gjë, këta vijnë në vendin tonë vetëm sa të tatojnë mundësitë dhe forcën tonë ekonomike, për të na goditur, për
të na sabotuar. Tregtia nuk duhet bërë në këtë mënyrë,
ne duhet të dërgojmë kampionet e mallrave tona në këto
vende, të dërgojmë njerëz dhe të bëjmë pazarllëqe me ta
dhe, për ato mallra që ata kanë interes, mund të lejojmë
të vijnë një ose dy persona, por jo nga 20 veta, nga 17
veta e nga 15 veta, sepse kjo është në dëm të ekonomisë
edhe të sigurimit të shtetit tonë. Duke i lejuar pa kriter,
ne u japim atyre mundësi të informohen për çështjet
tona kryesore, për forcën ekonomike të vendit tonë, që
do të thotë për forcën e mbrojtjes dhe të rezistencës sonë.
Deri tani ne e kemi mbrojtur atdheun dhe nuk kemi
lejuar asnjë gazetar të huaj, që e kemi konsideruar të
dyshimtë, të vijë në Shqipëri, nuk kemi lejuar gjithashtu asnjë kineast që e kemi quajtur të dyshimtë të vijë
në Shqipëri për të xhiruar ndonjë dokumentar për propagandimin e vendit tonë dhe, jo më, të lejojmë delegacione të tilla të mëdha, siç shohim që venë në Kinë dhe
që kinezët, për këtë veprimtari që kryejnë, ne i kritikojmë. Ne me këtë praktikë u themi vendeve perëndimore
pikërisht atë që shkruajnë ato, se kemi mbetur gjoja në
mes të rrugës dhe në mëshirën e tyre, prandaj i lejojmë

të vijnë me ekspertë të spiunazhit ekonomik në grupe
prej 20 vetash, prej /7 vetash e prej 15 vetash.
Një punë e tillë është e keqmenduar, prandaj duhet
vënë «rnetri-, i thashë shokut Hysni dhe ai ishte dakord
me mendimin tim.

E ENJTE
15 MARS 1919*

ARSYET E ECEJAKEVE TE KARTERIT
NE EGJIPT E IZRAEL
Presidenti amerikan Karter u kthye në Uashington
nga Egjipti e Izraeli. Natyrisht, në aerodrom, siç e pamë
edhe në televizor, atij iu bë një pritje e përgatitur me
duartrokitje dhe me lule për të dhënë përshtypjen se
kthehej si një triumfator nga vizita e tij në këto dy
vende. Edhe zëvendëspresidenti Mondeil si të tillë e paraqiti Karterin.
Këtë që bëri ky president i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës nuk e ka bërë asnjë nga paraardhësit e tij, përveç sekretarit të shtetit, Kisinger, i cili e kishte për «detyrë» të vente e të vinte, të shiste e të blinte, të bënte
kërcënime e t'i fërkonte krahët njërit e tjetrit. Pra, presidenti Karter shkoi në Egjipt e në Izrael për bisedime të
shumta me Sadatin dhe me Beginin. Bisedimet ai i filloi
dhe i mbaroi me Sadatin, duke kaluar nga Kajroja në
Jerusalem, në Asuan, këtej shkoi prapë në Jerusalem dhe
nga Jerusalemi përsëri në Kajro, pastaj u largua për në
Uashington.
Karteri, siç mësojmë nga agjencitë e ndryshme të
lajmeve, pati bisedime me krerët e dy vendeve, por pati
dhe kundërshtime, presione nga njëri dhe nga tjetri, edhe
nga izraelitët, edhe nga egjiptianët. Presionet më të mëdha presidentit amerikan iu bënë nga izraelitët, nga Be20 - 5
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gini, kurse Sadati u tregua më mikpritës, më i moderuar
ndaj propozimeve të tij.
Me fjalë të tjera, Sadati, siç lihet të kuptohet nga
lajmet e agjencive të ndryshme, nuk ishte shumë ekzigjent në kërkesat e veta, të cilat në shumë pika puqeshin
me ato të Karterit. Vetëm disa gjëra të vogla, siç pohci
vetë Karteri, i ndanin pikëpamjet amerikane nga ato
egjiptiane.
Kurse me Izraelin fasada dukej ndryshe. Përpjekjet
me Izraelin, sipas agjencive të lajmeve, ishin më -të
ashpra». Një gjë e tillë u vu re si në bisedimet e presidentit Karter me Beginin dhe në ato me qeverinë izraelite, po ashtu edhe në fjalimin që Begini mbajti në kneset,
në parlamentin e Izraelit. Dhe këtu Begini u duk sikur
u kundërshtua me gjithë mend në planin që i paraqiste
Karterit. Në televizor ne pamë deputetë të ndryshëm të
parlamentit izraelit, sidomos një grua, e cila nuk e linte
Beginin as të fliste. Deputetja në fjalë fliste me një vrull
të madh dhe më në fund, siç duket për të treguar që
traktati që po përgatiste Begini me Sadatin ishte një copë
letër, ajo mori një letër nga banka para saj dhe e çori
atë copë e çikë. Për të qeshur ishte qëndrimi i një deputeti tjetër afër saj, i cili e këshillonte atë të ishte më e
moderuar dhe këto bëheshin kur qëndronte në vend të
nderit në një qoshe Karteri që asistonte në këto debate.
Mundet që kjo të ishte një mise en sc'ene e bukur për t'i
thënë Karterit se «Unë, Begini, dëshiroj të afrohem me
pikëpamjet e tua, por gjendem në pamundësi t'i realizoj
ato që dëshiron ti, president i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, për arsye të opozitës së madhe që më bëhet ► ë
parlament. Prandaj, Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë
ç'është e mundur që nga egjiptianët të marrin koncesione
më të mëdha e më të shumta në favor të Izraelit».
Pas kësaj, Karteri u kthye përsëri në Kajro, bisedci
me Sadatin ndonjë orë e gjysmë ose dy në sallat e aerc-
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portit dhe pastaj, duke u përqafuar e puthur me të, ashtu
si në Jerusalem me Beginin, i la lamtumirën dhe u kthye
në Uashington.
Në fjalën e tij, në Uashington, presidenti amerikan
deklaroi se kishte arritur një sukses. Dhe ky sukses ishte
që u sheshuan një sërë çështjesh për nënshkrimin e Traktatit Egjiptiano-Izraelit. Traktati, sipas tij dhe Beginit, në
qcftë se nuk ngjet ndonjë mosmarrëveshje tjetër gjatë
kësaj kohe, do të nënshkruhet javën që vjen.
Pra, që të gjykojmë se ç'lëshime ka bërë njëri dhe
ç'lëshime ka bërë tjetri, duhet të presim tekstin e traktatit, por ne qysh tash mund të japim mendimin tonë për
qëllimet e vajtjes së presidentit amerikan në Egjipt dhe
në Izrael. Ulja e autoritetit të këtij presidenti në një
shkallë me atë të një ministri të jashtëm, ka arsye të thella dhe jetike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo
është e lidhur me gjithë çështjen e Lindjes së Mesme.
A do të bëhet Lindja e Mesme një domen i amerikanëve,
do të futet ajo nën influencën e sovjetikëve, apo në këtë
rajon do të shpërthejë revolucioni popullor, antiimperialist,
siç ndodhi në Iran? Dhe në qoftë se në Arabinë Saudite,
në Egjipt, në vendet e tjera të Lindjes së Mesme ngjet
ajo që ngjau në Iran, atëherë situata për imperializmin
amerikan dhe për të gjitha shtetet kapitaliste perëndimore
do të jetë katastrofike.
Nafta nuk është e sigurt për amerikanët, prandaj me
vajtjen e tij në Lindjen e Mesme presidenti Karter vuri
në balancë autoritetin e tij si president i sotëm i Shteteve
të Bashkuara të Amerikës dhe si president i ardhshëm,
në qoftë se vë kandidaturën në zgjedhjet e ardhshme.
Qëllimet e vajtjes së Karterit në këto dy vende të
Lindjes së Mesme duhet të jenë këto: në mes Izraelit dhe
Egjiptit të ekzistojë paqja, por jo vetëm kaq. Izraeli dhe
Egjipti bashkërisht të përbëjnë një xhandar më të fortë
se ç'ishte Izraeli më parë, për të mbrojtur pellgun e naf-
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tës nga dy rreziqe: nga rreziku sovjetik dhe nga rreziku
i revolucionit. Kështu që qëllimi i presidentit Karter, si
dhe i gjithë kapitalistëve perëndimorë, është që në këtë
pellg të naftës të mos ngjasin më «turbullira», siç ngjanë
në Iran, ku akoma nuk është stabilizuar gjendja. Dhe se
si do të stabilizohet gjendja atje, kjo është një pikëpyetje
për imperialistët amerikanë dhe për të gjithë kapitalistët
perëndimorë.
Pra po bëhet luftë për naftën dhe më parë po përgatitet mbrojtja e saj nga çdo rrezik. Por, siç e vura në
dukje, kjo bëhet në rast se ndodh një sulm sovjetik i
shkaktuar nga arsye të tjera luftënxitëse, por edhe në
qoftë se shpërthen një revolucion kundër udhëheqjeve
aktuale të shumë shteteve të këtij rajoni, që janë në shërbim të imperializmit, që kanë shitur vendin te kapitalizmi botëror dhe shtypin popullin.
Për këto arsye Karteri shpalli se do t'u japë n.jë
ndihmë të madhe si Izraelit, edhe Egjiptit, që arrin në 4
miliardë e ca dollarë, në qoftë se nuk gabohem. Dhe, sigurisht, këta 4 miliardë dollarë do të jenë kryesisht për
armatime. Presidentit amerikan i intereson që Egjipti,
pasi të firmosë traktatin e paqes me Izraelin në kundërshtim me Sirinë, me Irakun dhe me të gjitha vendet e
tjera arabe, të krijojë një <.ushtri skifterësh», siç është
ushtria izraelite. Dhe pastaj, të dy tok, në unitet, të fillojnë agresionin dhe shtypjen e qarqeve që sundojnë në
vendet e tjera të këtij pellgu ose më larg tij, si, për
në Libi. Edhe ky vend është një zonë e nxehtë vajgurore, së cilës ia kanë vënë syrin edhe imperialistët
amerikanë, edhe kapitalistët perëndimorë, edhe socialimperialistët sovjetikë.
Pra qëllimi i vajtjes së Karterit në Egjipt dhe në
Tzrael ishte forcimi i aleancës midis këtyre dy vendeve,
;shpallja e një plani gjoja ekonomik ndihme «Karter»,
për të mos e quajtur <<Plan Marshall•, për këto dy
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shtete mike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për
krijimin e një ushtrie të gatshme për të ndërhyrë në Jemenin e Veriut, në Oman, në qoftë se rrezikohen, dhe
për të mbrojtur, gjithashtu, Arabinë Saudite, në rast
se në Iran vazhdon të thellohet revolucioni në mënyrë më
radikale.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shikojnë se po u
rrezikohen rrugët ujore, kanali i Suezit, prandaj u duhet
t'i forcojnë pozitat e tyre atje. Por Adeni, dalja në Detin
e Kuq, tash është në duart e sovjetikëve, për arsye se
këta janë të lidhur me etiopianët, të cilët kanë pushtuar
Eritrenë. Sovjetikët dhe kubanezët janë brenda në Jemenin e Jugut dhe që andej kanë përgatitur e kanë shpërthyer luftën kundër Jemenit të Veriut, që është një barrikadë për të mbrojtur Arabinë Saudite. Jemeni i Veriut
-u ndihmua» një herë nga Naseri, i cili dërgoi atje forcat
e tij dhe qeveritarët e Jemenit i pritën me entuziazëm
të madh. Tash ka mundësi që ushtria e Sadatit, e forcuar
me armë moderne, të vejë përsëri në «ndihmë» të Jemenit
të Veriut dhe të rrezikojë Jemenin e Jugut.
Kështu që, në perspektivë; në gjithë këtë rajon të
madh, të zjarrtë, ne do të shohim përpjekje në mes dy
superfuqive imperialiste, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, secila për të kapur kyçe
dhe pozita strategjike. Pikërisht për këtë qëllim të dyja
superfuqitë do të përpiqen të krijojnë aleanca me shtetet
e këtij rajoni dhe të fillojnë luftime të pjesshme, jo një
luftë të përgjithshme. Këto luftime të pjesshme bëhen
duke ndihmuar drejtpërdrejt ose tërthorazi me armë os~
me këshilltarë klika reaksionare në vendet e Lindjes së
Mesme. Shtëpia e Bardhë, për shembull, deklaroi tash së
fundi se do të dërgojë 3 mijë veta si këshilltarë në Jemenin e Veriut. Kjo do të thotë që ajo të dërgojë në Jemenin e Veriut një forcë të fuqishme ushtarake. Dhe sa
për armë masat janë marrë që më përpara, që kur Shte309

tet e Bashkuara të Amerikës gjoja lejuan Arabinë Saudite
t'i japë Jemenit të Veriut nga armët që ka marrë prej tyre.
Por çështja tani është se si venë punët në Iran. Atje
asgjë nuk është stabilizuar. Khomeini ka pasë menduar
se me rrëzimin e shahut, revolucionin ai do ta drejtonte
në frymën e Kuranit, të cilën e paraqit si demokratike,
gjoja për lirinë e plotë, për demokracinë e vërtetë islame
etj., etj.
Tash, jo se situata i ka shpëtuar nga duart Khomeinit, por revolucioni në Iran që lidhej me rrëzimin e monarkisë së Pahlevëve, me likuidimin e kësaj monarkie
mesjetare, nxori në dritë elementë të organizuar, më radikalë, më përparimtarë se Khomeini, të cilët po veprojnë
për një Iran demokratik, borgjez, me të drejta të mëdha.
Po sa do t'ia arrijnë këta këtij qëllimi, këtë do ta shohim.
Këto lëvizje të fuqishme në Iran udhëhiqen sigurisht
nga disa parti, nga disa fronte, të cilat quhen se janë të
pavarura nga fuqitë e huaja, por në të vërtetë nuk është
kështu. Sovjetikët kanë punuar brenda në Iran me partinë «Tudeh», që ne nuk e dimë se në ç'gjendje është. Por
edhe kinezët, nën mbrojtjen e shahut, kanë punuar për
të krijuar partinë e tyre maoiste, e cila të ndihmonte
shahun për të qëndruar në fuqi dhe, në kohë rreziku, kur
monarkia e Pahlevëve të likuidohej, të dilte në dritë si
parti gjoja marksiste-leniniste. Dhe kjo parti thuhet se
ekziston atje. Kurse partia e Khomeinit ose fronti i tij
duket të jetë më i fuqishëm. Në Iran ekzistojnë, gjithashtu, edhe elementë propalestinezë.
Natyrisht të tëra këto parti e fronte luftojnë për të
fituar pozita, për të krijuar në Iran një qeveri të atillë që
të mbrojë interesat e një borgjezie «të re», më demokratike, por, në fakt, përsëri të një borgjezie, e cila do të përpiqet të godasë lëvizjet popullore revolucionare më radikale që do të dëshirojnë ta çojnë revolucionin iranian
më tej.
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Në këtë kryengritje të madhe popullore, siç shkruanim në artikullin tonë «Klasa punëtore iraniane zbriti në
fushën e betejës, përmbysi shahun dhe tronditi botën kapitaliste», botuar në gazetën «Zëri i popullit», ne shohim
të hyjnë në skenë forca të mëdha që kërkojnë të drejta e
përcaktojnë programe për transformime të thella në shumë fusha të jetës.
Gratë iraniane janë në lëvizje dhe në demonstrata.
Ato kërkojnë të drejta të barabarta me burrat dhe hedhjen poshtë të perçes, të cilën Khomeini e mbron si shenjë
të islamit. Shumë studentë përparimtarë, gjithashtu, janë
në lëvizje. Mijëra studentë bëjnë demonstrata brenda në
Universitetin e Teheranit, të tjerë kërkojnë që ushtria të
jetë një ushtri e popullit, që oficerët të zgjidhen nga populli. Gjykatat popullore në Iran po ekzekutojnë gjeneralë, oficerë madhorë, oficerë të sigurimit dhe gjithfarë
satrapësh që i shërbenin shahut. Me fjalë të tjera, atje po
bëhen spastrime, pavarësisht nëse i do ose nuk i do Khomeini.
Natyrisht, Irani do të rrojë dhe pasuria kryesore e
tij është nafta. Tash ai ka filluar të nxjerrë naftë, por jo
në sasinë e mëparshme, bile ka filluar të ngrejë dhe çmimet e saj. Qeveria aktuale provizore iraniane ka në plan
dhe ka marrë masa të shtetëzojë shoqëritë e huaja që
shfrytëzonin naftën në Iran. Në qoftë se ajo arrin ta realizojë këtë masë, kjo është diçka pozitive. Pastaj është
tjetër çështje se si do të administrohet e kush do ta drejtojë atë pasuri kaq të madhe të këtij vendi. Për këtë atje
do të bëhet luftë...
Por populli iranian duhet të bëhet i ndërgjegjshëm që
kjo pasuri e madhe që ka të administrohet nga ai vetë,
me fjalë të tjera, nga një organizim shtetëror dhe partiak
i ri i Iranit. Por se si do të zhvillohet puna në këtë drejtim, do ta shikojmë. Vetëm tani për tani shohim që edhe
qeveria amerikane sillet si qengj me qeverinë aktuale,
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derisa të fitojë pozitat, në mos siç i kishte më parë, por
diçka më të mira nga ç'janë aktualisht, pse hëpërhë janë
mjaft të këqija.
Khomeini ka deklaruar se do të luftojë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër Bashkimit Sovjetik dhe kundër çdo fuqie tjetër që do të përpiqet të futë
nën zgjedhë Iranin. Natyrisht, lufta e tij s'mund të shkëputet nga borgjezia kapitaliste e huaj. Për të përcaktuar
mbështetjen e tij te njëri ose te tjetri, varet nga presionet që ai do të ketë. Populli iranian nuk duhet të lejojë
që kjo mbështetje të jetë skllavëruese. Gjithashtu populli
përparimtar i Iranit të luftojë që të qërojë elementët e
rrezikshëm, të shkulë rrënjët e thella të agjenturave të
ndryshme që ekzistojnë atje, dhe për këtë do të duhet
një kohë e gjatë, dhe të mos lejojë agjenturat amerikane,
sovjetike etj., të drejtpërdrejta, nën maskën e specialistëve ose të partive të ndryshme gjoja demokratike, gjoia
komuniste, të vendosin influencën e superfuqive në këtë
vend të pasur, por njëkohësisht të mjeruar.
Influenca e revolucionit iranian do të jetë e madhe
dhe do t'i kapërcejë kufijtë e tij. Dhe fakt është se kio
influencë ndihet në Emiratet e Gjirit Persik, por edhe
në Irak, në Siri, në Arabinë Saudite, në Oman etj. Por
Irani duhet të jetë vigjilent, të ketë parasysh edhe rrezi•qet e mëdha që mund t'i vijnë qoftë nga imperialistët
amerikanë, qoftë nga socialimperialistët sovjetikë. Bashkimi Sovjetik ka një kufi të gjatë me Iranin dhe popullsia e Azerbajxhanit iranian ka lidhje të ngushta me
Azerbajxhanin sovjetik. Kështu që këtej do të hyjnë
e do të dalin nga Irani agjentura sovjetike për të organizuar edhe sabotazh, për të nxitur kryengritje, për të
bërë edhe kërkesa autonomie, për të kërkuar edhe koncesione etj., etj.
Në këto situata vetëm një forcë politike e shëndoshë
revolucionare marksiste-leniniste, që të ketë mbështetjen
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e klasës punëtore dhe të popullit, inund të fitojë dalngadalë terren dhe t'u rezistojë të gjitha këtyre rreziqeve që
u turren Iranit dhe gjithë botës. Them dhe botës për
arsye se i gjithë pellgu i Lindjes • së Mesme është një
rajon konfliktesh shumë më të mëdha•nga ç'ishin konfliktet• ballkanike në shekullin e kaluar. Të gjitha shtetet
këtij rajoni janë nën influencën e të huajve, të cilët mbështetin qarqet drejtuese të tyre dhe i nxitin këto për
luftëra të pjesshme.
Tash shohim aleancën egjiptiano-izraelite, asistojmë
në përpjekjet që bëjnë sirianët dhe irakianët për t'u bashkuar, po se sa do të bashkohen, ky është një problem
tjetër. Gjithashtu konstatojmë që Egjipti e ka syrin nga
Libia dhe që Sadati ka miqësi të ngushtë me Nimeirin e
Sudanit. Prandaj ka mundësi që të shpërthejë ndonjë konflikt edhe në mes libianëve, egjiptianëve dhe sudanezëve për dominim, për shkak të naftës, si dhe për të penguar depërtimin sovjetik në Afrikë.
Socialimperialistët sovjetikë tash po e furnizojnë Kadafin e Libisë me armë. Sigurisht: atje ka specialistë
sovjetikë që po e stërvitin ushtrinë e këtij vendi. Libia,.
nga ana e saj, ka pretendime ndaj Egjiptit dhe vendeve
të tjera në jug të saj. Atje ka akoma rivendikime për
shkretëtirën në jug, ku dominon influenca franceze. Kjo
shkretëtirë nuk ka ujë, por në thellësi të saj ka naftë.
Këtu luftohet për naftën, prandaj mund të ngjasin turbullira.
Nuk është aspak pa kuptim vizita e Zhiskar d'Estënit
në Afrikën frankofone dhe përpjekjet që po bën ai për ta
lidhur atë fort pas qerres së vet, për t'i shfrytëzuar mirë
këto vende nëpërmjet bankave dhe shoqërive shumëkombëshe, për të investuar në ish-kolonitë franceze, për -t
thithur në këtë mënyrë pasuritë e mëdha të këtyre vendeve dhe që klikat e tyre t'i ketë në shërbim të Elizesë.
Natyrisht, Franca nuk i vjen kot në ndihmë Mobutus,
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nuk nxit kot Marokun që t'i vejë atij në ndihmë. Ajo nuk
e harron Algjerinë, përkundrazi, pret momentin e volitshëm që nëpërmjet Saharasë ose Marokut përsëri të
shpërthejnë turbullira edhe atje. Aktualisht, këto nuk
duken në horizont, por turbullirat, konfliktet, janë pjella
e kapitalizmit dhe e imperializmit, që i organizojnë ato
për të mbrojtur interesat e tyre dhe të klikave që janë
të lidhura me ta.
Prandaj në kontinentin afrikan dhe në Lindjen e
Mesme shohim një situatë të turbullt, ku përplasen interesa të mëdhenj të imperializmit, por, njëkohësisht, vëmë
re edhe një zgjim të revoltës popullore, të popujve të
shtypur që shikojnë se kush i shtyp, kush intrigon, kush i
zhvat dhe kush pasurohet me gjakun dhe me djersën e
tyre. Dhe, natyrisht, revolta popullore ngrihet, ngjitet dhe
shpërthen, mundet që nganjëherë nuk ka rezultate, por
shpërthimi sjell shpërthimin në mënyrë të njëpasnjëshme
e formon një zinxhir të fortë.
Pra shtypja dhe shfrytëzimi imperialist do të sjellin
me vete reagimin e masave popullore të vendeve të shtypura për çlirim.

E PREMTE
16 MARS 1979

BËHET THIRRJE PER STABILITET,
POR RREMUJA VAZHDON
Nga artikujt e gazetave kineze duket qartë se në Kinë, dhe sidomos në udhëheqjen kryesore të partisë dhe të
qeverisë kineze, ekzistojnë mosmarrëveshje të thella, kontradikta të mëdha në mes grupeve të ndryslune, veçanërisht në mes grupit të Ten Hsiao Pinit dhe të Hua Kuo
Fenit. Këto kontradikta kanë krijuar një situatë mjaft të
rëndë, e cila pohohet drejtpërdrejt e tërthorazi nëpërmjet
shtypit kinez, që herë pas here në mënyrë të vazhdueshme bën thirrje të realizohet uniteti dhe stabiliteti në
Kinë. Një gjë e tillë do të thotë se atje nuk ekzistojnë

as uniteti, as stabiliteti, në radhë të parë në udhëheqjen
kryesore dhe pastaj, natyrisht në gjithë Kinën, në të gjitha provincat, për arsye se kudo ekzistojnë grupe të ndryshme tarafesh, të eilat janë dakord me njërin dhe s'janë
dakord me tjetrin, e kështu me radhë.
Më 10 mars gazeta «Zhenminzhibao» shkroi artikuIlin: •Të zgjidhim nyjet, të forcojmë unitetin». Ky artikull, sigurisht, u botua edhe në buletinin e HSINHUA-së.
Ç'thuhet në këtë artikull? Aty ka disa çështje delikate
dhe kryesore. Propaganda kineze theksin e vë kryesisht në
zhvillimin e demokracisë dhe bën thirrje për forcimin e
saj. Kjo do të thotë se atje nuk ekziston demokraci, ose,
me fjalë të tjera, udhëheqja kineze me thirrjen për forcimin e demokracisë kërkon që në të gjithë Kinën të me'314
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ndohet njësoj, ashtu siç mendon Ten Hsiao Pini. Pra që
atje të krijohet një situatë politike e stabilizuar, të forcohet centralizmi demokratik, që në të vërtetë do të thotë
të forcohet jo centralizmi demokratik, por fashist, se përndryshe nuk mund të realizohen as «katër modernizimet».
Kjo të lë të kuptosh se në Kinë ekziston një rrëmujë
e madhe politiko-ideologjike dhe një dobësim i madh në
organizimin e ekonomisë. «Katër modernizimet» kanë
mbetur në letër, si të thuash; këto nuk realizohen për mungesë uniteti, domethënë për arsye se Ten Hsiao Pini nuk
është i plotfuqishëm, siç kërkon ai vetë të jetë.
Përveç asaj, në këtë artikull redaktorial të «Zhenminzhibaos» thuhet se në parti, për shkak të ekzagjerimit të
luftës së klasave në të kaluarën, janë krijuar nyje dhe
bile mosmarrëveshje të mëdha. Me fjalë të tjera, para ardhjes në fuqi të këtyre myteberëve, po luftohej djathtas e majtas dhe kjo ka krijuar vështirësi dhe mosmarrëveshje, të cilat nuk mund të zgjidhen se janë të mëdha.
Kjo çështje është shumë shqetësuese, thekson artikulli, në
Partinë Komuniste të Kinës dhe pastaj vazhdon kënga e
Mukës: që influenca e Lin Biaos dhe e «katërshes» është
e pafshirë, e pazhdukur, e paluftuar, bile ajo rron dhe
vepron. Kjo, sipas udhëheqjes së sotme, është shumë e
rrezikshme, Lin Biaoja dhe «banda e të katërve» bënë
gjithçka për të mbjellë përçarje në parti.
Tash si do të zgjidhet kjo çështje? Duke bërë thirrje
në plenume, në konferenca, në mbledhje? Mirëpo këto
kanë qenë pa rezultate. Gazeta pranon që kanë mbetur
jo pak bishtra, prandaj bën thirrje edhe një herë që kjo
lëvizje të mbyllet. Teori «e bukur»! E gjithë Kina po digjet, këta shkruajnë artikuj që këto çështje, të cilat vetë
i bënë të mëdha, i ngritën, u hodhën benzinë, tash bëjnë
thirrje që të mbyllen. Po përsë të mbyllen? Për hir të
vendosjes së stabilitetit dhe të unitetit, theksohet aty.
Kërkohet që njerëzit të shikojnë përpara dhe jo prapa.
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Pra, u bë ç'u bë, lani duart dhe futuni në xhami, faluni
përpara shkurtabiqit të verdhë dhe teorisë së tij të «katër
modernizimeve».
Vëllimin e 5-të të veprave të Mao Ce Dunit, hartimin,
rregullimin dhe botimin e të cilit e mori përsipër vetë
Hua Kuo Feni, tani ia veshin Shy Zi Cinit. Kurse mauzoleu i Mao Ce Dunit ka nja katër muaj që është i mbyllur.
Më poshtë artikulli u bën thirrje grupeve drejtuese
të instancave të ndryshme të kenë njohje dhe mendim
unik për problemet parimore, kryesore dhe të bëjnë lëshime e kompromise reciproke për çështje të vogla, bile
të mos shfaqin mendimet e tyre individuale. Me fjalë të
tjera: lidhni duart, ecni si kuajt e arabasë, mos u merrni
me çështje të vogla (se pak janë marrë me çështje të
vogla këta myteberë që kanë ardhur në udhëheqje!) dhe
bile mos mendoni fare në mënyrë individuale, por në mënyrë kolektive, pra mendoni si mendojmë ne, udhëheqja!
E më në fund në artikull thuhet se uniteti është i domosdoshëm për «katër modernizimet», pra jo për marksizëm-leninizmin, por për të realizuar ambiciet e Kinës për t'u
bërë superfuqi.
E tillë është situata'në Kinë. Ajo gjithmonë ka qenë
konfuze e me kontradikta të shumta. Tash të palarat e
Maos e të gjithë të tjerëve kanë dalë në shesh: po rehabilitohet Liu Shao Çia, Pin De Huai, Pen Çeni, po goditen
Çen Po Taja, Kan Sheni, Maoja, ngrihet Teni dhe tërthorazi goditet Hua Kuo Feni. Kontradiktat sa vijnë e shtohen, prandaj shkruhen dhe këta artikuj.
Edhe lufta e Vietnamit është një nga ata faktorë të
rëndësishëm që i acaron këto kontradikta. Ne mendojmë
se kjo luftë do të ketë konsekuenca të rënda për Kinën
aktuale dhe do ta shtojë akoma më tepër kaosin dhe lëVizjen e rezistencës në Kinë.
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E SHTUNË
li MARS 1979

AGRESIONI KINEZ NE VIETNAM DESIITOI ME TURP
Sipas Iajmeve të agjencive të ndryshme, sipas agjencisë
vietnameze të lajmeve, sipas raportimeve të herëpashershme të zëvendësministrit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Vietnamit bërë ambasadorit tonë, siç del edhe nga
përmbajtja e njoftimeve të fundit të HSINHUA-së, ushtria
agresive kineze po detyrohet të Iargohet nga tokat vietnameze. Ajo nuk largohet me dëshirën e vet, por është e detyruar nga lufta e pamposhtur e popullit vietnamez.

Në këtë luftë kinezët patën humbje të mëdha. Ata,
sipas vietnamezëve, lanë në fushën e betejës 45 mijë të
vrarë dhe të plagosur, kurse vietnamezët nja 2-3 mijë
veta. Kinezët barbarisht kanë likuiduar dhe kanë ITafshuar gjithë qytetin e Lang Sonit dhe të gjitha qytetet e
tjera në zonën kufitare. Ata kanë djegur shtëpi, shkolla
e spitale, kanë shkatërruar çdo gjë dhe kanë torturuar
çdo njeri që kanë gjetur përpara. Dhe tash trupat agresive kineze po tërhiqen në brendësi të Kinës, duke bërë
llogore në tokat e tyre përbal]ë kufirit vietnamez.
Por nga emisionet televizive dhe nga komunikata e
HSINHUA-së vëmë re që këtë disfatë të turpshme fashistët kinezë e reklamojnë si një fitore -të madhe». Fitore e
madhe, për të qarë e për të qeshur, e një shteti kolos
agresiv që thyhet nga një popull relativisht i vogël prej
rreth dyzet milionësh! Dhe është fakt që Vietnami në luftë kundër Kinës nuk futi forcat e tij të rregullta, divizio318

net e sprovuara me eksperiencë të madhe në betejat ku-ndër imperialistëve amerikanë. Përballë forcave kineze, të
cilat ishin të zgjedhura, vietnamezët përdorën forcat e
vullnetarëve, të milicisë dhe të rojave kufitare.
Vendi, ku zhvilloheshin luftimet, në kufirin verior të
Vietnamit është malor dhe i mbuluar me pyje. Humbjet e
kinezëve kanë qenë të mëdha, kuptohet, edhe sepse vietnamezët, duke e njohur mirë terrenin, kanë ditur të manovrojnë, t'i rrethojnë dhe t'i asgjësojnë trupat kineze.
Përveç kësaj, kinezët patën humbje në këtë luftë, sepse,
siç mësohet dhe nga robërit e tyre, të zënë prej forcave
vietnameze, ata nuk dinin përse luftonin dhe ku luftonin.
I tillë ka qenë koncepti kinez i kësaj lufte agresive kundër Vietnamit. Klika që udhëheq aktualisht Kinën jo
vetëm ushtrisë nuk i tha se ku po shkonte dhe përse po
shkonte në luftë, por dhe popullin kinez e mbajti gati në
errësirë për këtë ekspeditë agresive që ajo ndërmori kundër një populli liridashës, sovran dhe mik të popullit
kinez. Natyrisht, udhëheqja revizioniste kineze veproi në
këtë mënyrë se një ndërmarrje e tillë agresive kundër popullit vëlla vietnamez nuk do të aprovohej nga populli
kinez. Megjithatë, në mënyrë të tërthortë, populli e mori
vesh dhe rezistoi, e kundërshtoi këtë agresion.
Pra, goditjet e rënda nga forcat vietnameze nga njëra
anë, opinioni ndërkombëtar që u ngrit i gjithë pa përjashtim kundër agresionit kinez dhe opinioni i brendshëm në
disfavor të klikës fashiste të Ten Hsiao Pinit e të Hua
Kuo Fenit nga ana tjetër, bënë që trupat agresore kineze
të largoheshin nga toka e Vietnamit. Dhe këtë largim të
turpshëm me bisht në shalë Ten Hsiao Pinët e konsideruan, e trumbetuan dhe vazhdojnë ta trumbetojnë, si një
triumf të madh të ushtrisë kineze. Bile udhëheqësit kinezë s'mungojnë të thonë që u dhanë -një mësim të
madh» vietnamezëve, se për këtë qëllim e ndërmorëm
këtë ekspeditë ndëshkimore.
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Cilat ishin arsyet që e shtynë Kinën të sulmonte Vietnamin, që t'i jepte «një mësim- atij? E para, që Vietnarni të mos mburrej dhe ushtria e tij të mos hiqej si ushtria e tretë më e fortë në botë. Pra ushtria më e fortë në
'botë dhe që mund të zërë vendin e tretë, në mos të dytë,
.është Kina dhe askush tjetër. E dyta, që duke sulmunr
Vietnamin t'i jepnin njëkohësisht një grusht Bashkimit
Sovjetik, aleatit të Vietnamit.
Me fjalë të tjera, provokatorët fashistë kinezë, me
Ten Hsiao Pinin në krye, e kishin përgatitur këtë sulm
kundër Vietnamit me qëllim që Bashkimi Sovjetik të
fvtej në luftë, të sulmonte Kinën dhe në këtë mënyrë kjo
të hiqej si viktima e agresionit të socialimperializmit sovjetik. Por, socialimperializmi sovjetik, i sigurt në forcat
e tij, i sigurt, gjithashtu, edhe në aleatin ushtarak vietnamez, nuk e bëri atë marrëzi që kërkonin kinezët. Bashkimi Sovjetik u dha atyre vetëm një ultimatum serioz,
që të tërhiqeshin nga tokat e Vietnamit dhe nuk bëri asgjë kundër Kinës. Kështu që planet kineze, në gjithë frontin strategjik dhe taktik, dështuan. Dhe është qesharake
që trupat agresive të thyera e të mundura, që kthehen në

tokën kineze, priten me lule; topat që dogjën e vranë
vietnamezët zbukurohen me kordele dhe me kurora lulesh, kurse popullsia e grumbulluar e atyre krahinave
ku kthehen këto trupa, pret me brohoritje të mëdha «triumfatorët» e kësaj ekspedite të turpshme në historinë e
popullit kinez!
Natyrisht, gjatë gjithë kësaj kohe, udhëheqja kryesore kineze që nga Hua Kuo Feni, Ten Hsiao Pini, Li
Hsien Nieni, Jeh Çien Jini e mbyllën gojën. As nuk dëgjoheshin dhe as nuk dilnin gjëkundi. Çdo aktivitet diplomatik ishte ndërprerë. Të gjitha takimet, që bëheshin
më parë me përfaqësues të ndryshëm të botës kapitaliste,
morën fund, për arsye se edhe opinioni ndërkombëtar
ishte kundër agresionit të Kinës ndaj Vietnamit. Së pari,
-
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se në këtë kohë, kur ajo kërkon ndihma nga Perëndimi,
sulmon një vend të lirë dhe sovran, së dyti, sepse ky sulm
u bë me qëllime ekspansioniste, me qëllim që në Indokinë
e përtej saj, pra në të gjitha vendet e ASEAN-it, të vendosej autoriteti dhe influenca kineze.
Pra, synimet e Kinës në luftën kundër Vietnamit ka-

në qenë të mëdha dhe këto synime kanë trembur edhe
imperialistët amerikanë, të cilët, në qoftë se nuk e kanë
planëzuar këtë sulm kinez kundër Vietnamit, e kanë pranuar dhe i kanë lënë të kuptojë aventurierit fashist Ten
Hsiao Pin që ai mund ta ndërmarrë një veprim të tillë
për të vënë në provë Bashkimin Sovjetik, për ta futur atë
në ndeshje me Kinën dhe për ta dobësuar, pavarësisht se,
po të ndodhte kjo, Kina do të hante një grusht të rëndë
dhe nuk do të mundte dot të zaptonte kontinentin aziatik,
siç kishte në plan.
Natyrisht, e gjithë kjo aventurë e kësaj klike fashiste, që ka ardhur në fuqi në Kinë, ka krijuar e ka
thelluar akoma më shumë një depresion të madh politik, ideologjik dhe ekonomik në këtë vend. Humbjet, në
të gjitha drejtimet, kanë qenë të . mëdha. A do të shohim
ndryshime në udhëheqjen e Kinës pas kësaj disfate? Këtë
gjë do ta tregojë koha. Por është fakt që në udhëheqjen
kineze ka pasur kontradikta për sulmin kundër Vietnamit.
Ata të gjithë janë elementë të djathtë fashistë, antimarksistë, imperialistë. Megjithatë, në radhët e tyre, duhet të
ketë pasur kundërshtime për një sulm të tillë të shpejtuar
aventuresk dhe me konsekuenca të rënda për Kinën, si në
arenën ndërkombëtare dhe brenda në vend në marrëdhënie me popullin.
Gjithashtu në ushtri medoemos pas kësaj disfate do
të ketë konsekuenca. Pavarësisht nga propaganda që po
bëhet, që është një propagandë shumë e shpëlarë, ushtria
nuk mund ta pranojë një disfatë të tillë. Edhe para kësaj
ekspedite të turpshme, në ushtri ka pasur korrente, por
21 - 5
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tash grindjet në mes tyre janë shtuar. Masa e ushtrisë
nuk është në një mendje me ata që e udhëheqin në këtë
rrugë.
«Muri i demokracisë» këtë herë, natyrisht, është bërë
muri i zi. Dacibaot janë të pakta. Herë pas here del nga
një dacibao e ndonjë elementi pro «katërshes», pro Lin
Biaos, dhe që kritikon në mënyrë jo të hapët udhëheqjen
e sotme. Ka edhe ndonjë dacibao që kërkon të vendoset
presidenca e republikës në Kinë dhe president të bëhe.t
Hua Kuo Feni. Domethënë njerëzit e Hua Kuo Fenit po
vënë dacibao që këtë disfatë të tij ta kthejnë në një fitore.
Por të gjitha këto gjëra, që konstatojmë, në të njëjtën kohë, me sa duket, prekin shkëlqimin e figurës së
Ten Hsiao Pinit. Edhe në arenën ndërkombëtare, në miqtë
e kinezëve do të ketë tronditje dhe ngurrime për ndihmën që mund t'i japin Kinës. Ata do të vazhdojnë t'i japin ndihmë asaj, por me prudencë të madhe, se tash të
gjithë panë që situata atje është e pastabilizuar dhe që në
krye të popullit kinez qëndron një grup aventurierësh,
i cili rrezikon investimet që mund dhe dëshirojnë të bëjnë
këta kapitalistë botërorë në këtë vend.
Në këto situata interesant është qëndrimi politik i jashtëm i Japonisë. Ministri i Jashtëm i Japonisë dy-tri herë
e dënoi ndërhyrjen kineze dhe bëri thirrje publike që
Kina të tërhiqte trupat sa më parë nga Vietnami.
Po kështu, shtypi perëndimor kapitalist e trajtoi me
mosbesim këtë veprimtari të marrë dhe fashiste të udhëheqjes kineze. Qeveritë kapitaliste perëndimore nuk deshën të komprometoheshin përpara një ngjarjeje të tilië
dhe nuk donin, gjithashtu, ta prishnin këtë balancë politike që kanë krijuar me Bashkimin Sovjetik, por kërkuan
ta ruanin statukuonë.
Bashkimi Sovjetik, nga ana e tij, duke mos rënë në
kurthin e provokacionit .fashist të Ten Hsiao Pinit, e
shfrytëzoi këtë situatë dhe ua mbylli gojën armiqve të tij.
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perëndimorë, të cilët i konsideron njëkohësisht si miq, se
socialimperializmi sovjetik ka marrëveshje të mëdha, të
shumanshme, të gjera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me kapitalizmin evropian. Ai kërkon që të vazhdojë në këtë rrugë të bashkekzistencës hrushoviane, të
përfitojë nga kreditë dhe të forcojë potencialin e vet ekonomik dhe ushtarak për një agresion botëror me metodat
që po zhvillojnë aktualisht edhe imperialistët amerikanë,
edhe imperialistët e Evropës Perëndimore, por edhe imperialistët kinezë.
Në këtë situatë të krijuar me agresionin e Kinës kundër Vietnamit, komunistët dhe p6pujt panë që Kina nuk
është një vend socialist, se ajo nuk udhëhiqet nga një
parti komuniste marksiste, se ka qëllime të bëhet superfuqi kapitaliste dhe të rreshtohet politikisht, ideologjikisht,
ekonomikisht dhe ushtarakisht në një radhë me Bashkimin Sovjetik socialimperialist dhe me Amerikën imperialiste për të zaptuar botën, për të ndarë zonat e influencës
dhe për të krijuar kolonitë e saj.
Pra, grupi reaksionar kundërrevolucionar i Hua Kuo
Fenit, i Ten Hsiao Pinit, i Jeh Çien Jinit i Li Hsien Nienit
me këtë aventurë të fundit vërtetuan, në teori dhe në
praktikë, parashikimet e drejta të Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, që e demaskuan me kohë maocedunidenë, tradhtinë
e Kinës, qenien e vërtetë të saj si një shtet demokratiko-borgjez dhe synimet e saj për t'u bërë superfuqi.
Aktualisht këto pikëpamje të drejta të Partisë sonë
po mbahen në gojë për të mirë nga popujt dhe nga marksistë-leninistët e vërtetë. Kudo në botë, qoftë në rrethet
diplomatike, qoftë në rrethet gazetareske, apo në gjirin e
partive të ndryshme që nga ato. socialiste, socialdemokrate
e të gjitha të tjerat me radhë, flasin për parashikimet ekzakte, për analizat e drejta të situatave ndërkombëtare që
ka bërë dhe po bën Partia e Punës e Shqipërisë.
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Prandaj sot autoriteti i Partisë dhe i shtetit tonë është
ngritur në të gjithë botën. Shumë diplomatë, shumë kancelari, thonë haptazi se materialet e Partisë së Punës të
Shqipërisë i lexojmë e i studiojmë me vëmendje dhe me
kujdesin më të madh, se në to ne gjejmë të vërtetën. Kjo
përbën një forcë të madhe për Partinë dhe për vendin
tonë, është një mbrojtje që i bëhet nga opinioni i madh
ndërkombëtar një vendi të vogël socialist, heroik, të pamposhtur në luftë kundër armiqve të shumtë, që na rrethojnë nga të katër anët, por që nuk guxojnë të ndërmarrin aventura kundër nesh, për arsye se ata, në radhë të
parë do të gjejnë një rezistencë të fortë nga ne, do të
godasin, por ata do të humbasin, se edhe opinioni ndërkombëtar do të jetë në bllok pro Shqipërisë që ndjek një
politikë parimore të drejtë.
Partia jonë ka fituar një simpati të madhe. Dhe këtë
ne duhet ta ruajmë me qëndrimet tona të drejta, parimore, të guximshme, duke mbajtur qëndrim për problemet
kryesore dhe sidomos duke mbajtur gjallë frymën revolucionare brenda në vend, duke realizuar planet ekonomike
me forcat tona, duke bërë tregti me jashtë pa marrë asnjë
kredi dhe të përmirësojmë vazhdimisht jetën e popullit. Të
luf tojmë dhe të punojmë pa u lodhur që të gjithë; miqië

ganizojë njerëzit për beteja, për çlirim, për fitimin e sovranitetit, për reforma të thella demokratike dhe për të
kaluar pastaj në një shoqëri të re, në shoqërinë socialiste
e më vonë në shoqërinë komuniste.
Pra, ndërsa aventura kineze dështoi me turp për
udhëheqjen fashiste të Kinës, ajo u kurorëzua me një
sukses të madh për popullin vietnamez, por edhe për politikën e drejtë, parimore, luftarake të Partisë së Punës të
Shqipërisë, për proletariatin botëror dhe për popujt që
luftojnë për liri, për demokraci, për sovranitet dhe për
socializëm.
Revolucioni ecën përpara.

dhe armiqtë tanë të shohin se socializmi është shoqëria e
së ardhmes, se marksizëm-leninizmi është ajo ideologji e
përparuar e pavdekshme që udhëheq popujt drejt fitores.
Dhe shembull i gjallë, konkret për këtë është Shqipëria.
Vendi ynë i vogël, me një popullsi jo të madhe, ka
dalë nga varfëria, ka krijuar një situatë të mirë, të fortë, të pastër, pikërisht sepse udhëhiqet nga marksizëm-leninizmi, që kapitalizmi dhe revizionizmi botëror e konsiderojnë si një teori të vjetër, të vdekur. Por, kjo teori
rron e gjallë, e fuqishme në shpirtin e proletariatit botëror dhe fiton terren këmba-këmbës, përfiton dhe di të
shfrytëzojë si duhet kontradiktat, di të frymëzojë e të or324
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KINA SYNON TE NDRYSHOJE ME ANE TE FORCES
KUFIJTE HISTORIKE ME VIETNAMIN
Gazeta «Nian-Zan» thotë se qeveria vietnameze mund
të fillojë bisedimet me qeverinë kineze në rast se gjithë
ushtarët kinezë kalojnë në anën tjetër të kufirit historik,
të cilin të dyja palët kanë rënë dakord ta respektojnë.
Por në fakt, nuk janë larguar nga toka e Vietnamit të
gjithë ushtarët kinezë. Ata mbajnë akoma disa pozicione strategjike. Prandaj, — thekson kjo gazetë, — pa i lëshuar këto pozicione strategjike, nuk mund të fillohen
bisedimet midis dy qeverive, të Vietnamit dhe asaj të
Kinës.
Ne, — theksojnë vietnamezët, — flasim haptazi: vetëm
me këtë kusht do të hyjmë në bisedime për t'i zgjidhur të
gjitha problemet e mosmarrëveshjet midis dy vendeve,
ndryshe nuk bëjmë asnjë hap.
Vietnami pretendon se kinezët nuk i përgjigjen vullnetit të tyre të mirë, kurse Kina nga ana e saj deklaron
se i ka tërhequr trupat e veta në territorin kinez dhe se
dëshiron të zhvillohen bisedimet midis tyre.
Gazeta «Nian-Zan» arrin në konkluzionin se kinezët
kanë për qëllim të ndryshojnë kufijtë historikë me anë
të forcës. Vietnamezët e konsiderojnë një gënjeshtër atë
që njerëzit në pushtet në Kinë kanë deklaruar se më 16
mars 1979 përfundoi tërheqja e plotë e trupave të tyre
drejt Kinës dhe se në tokën vietnameze nuk ka më asnjë
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ushtar kinez. Kjo, — vazhdojnë vietnamezët, — është një
gënjeshtër jashtëzakonisht cinike për popullin kinez dhe
për opinionin publik ndërkombëtar. Trupat agresive kineze vazhdojnë të qëndrojnë në shumë pjesë të territorit
vietnamez, sulmojnë përditë dhe bëjnë krime të reja kundër popullsisë, bombardojnë dhe plaçkitin civilët vietnamezë.
E vërteta, thonë këta, është se më. 21 mars 1979 trupat agresive kineze ndodheshin në territorin . vietnamez
në 18 pika, në provincat Ha Tien, Lang Son, Kao Bang
dhe Hoang Lien. Këto pika ndodhen në vijën kufitare
vietnameze dhe në brendësi të territorit vietnamez. Në
këto pika kinezët po ndërtojnë fortifikime, po forcojnë pozidonet që kanë zënë. Pala kineze vazhdon të dërgojë trupa në kufirin kino-vietnamez, duke kërcënuar rëndë
punën për prodhimin dhe qarkullimin e popullsisë viet7
nameze në këto lokalitete.
Ne s'kemi asnjë dyshim se kinezët i bëjnë këto gjëra.
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NE BASHKIMIN SOVJETIK RIVENDOSET PRONA
PRIVATE MBI TOKAT
Agjencitë e lajmeve flasin për degjenerimin e mëtejshëm të Bashkimit Sovjetik, për zhvillimin atje të pronës
private dhe, natyrisht, për likuidimin e pronës së përbashkët, shkurt, për shndërrimin e plotë të tij nga një
vend socialist në një vend kapitalist. Kjo tashmë është
arritur, por edhe format më të vogla socialiste po zëvendësohen atje me forma kapitaliste.
Aktualisht, Brezhnjevi ka folur se për disa probleme
të bujqësisë duhen kërkuar rrugë të reja. Dhe një nga
këto rrugë është edhe zgjerimi i kopshteve personale.
Natyrisht, për të fshehur kthimin në pronën private revizionistët sovjetikë thonë se kopshtet personale janë «një
rezervë me rëndësi jo të vogël» në furnizimin e popullit
me produkte ushqimore.
Kjo çështje qëndron kështu: qeveria sovjetike po
vazhdon të stimulojë e të ndihmojë konkretisht zgjerimin
e pronës private, duke u shpërndarë qytetarëve toka, gjoja në periferi të qyteteve për të rritur prodhimin e frutave e të zarzavateve, për të shtuar pulat, lepujt etj., etj.
Ajo, sipas agjencive të lajmeve, u jep atyre jo vetëm
tokë, por edhe kredi deri në 1 500 rubla. Këtë masë revizionistët sovjetikë gjoja e marrin për të plotësuar nevojat
e qyteteve me ushqime. Por më poshtë do të shohim
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se ç'përpjesëtime ka marrë ky vendim, kjo masë e qeverisë sovjetike.
Tash rreth qyteteve —bujqit privatë po përgatitin parcelat e veta dhe, jo pa ironi, një agjenci amerikane thotë
se të dielave tregu sovjetik do të mbushet me inxhinierë,
mësues, në pension ose jo në pension, të cilët do të shesin
qershi, mollë, perime, kastraveca etj., të rritura në kopshtet e tyre private.
Ja, në këtë gjendje u katandis Bashkimi Sovjetik!
Flitet se pothuajse një e treta, e mishit, e qumështit,
e zarzavateve dhe e vezëve dhe më shumë se gjysma e
prodhimit të patateve sigurohet atje nga sektori privat,
nga kopshtet personale, që përbëjnë katër për qind të
tokës së punueshme të Bashkimit Sovjetik, që është një
gjë kolosale.
Në fshat ka 34 milionë familje që kanë kopshte private: Tash janë bashkuar me ta edhe rreth 8,3 milionë
familje qytetare, që edhe këta kanë, gjithashtu, kopshte
private. Të gjithë këta kanë pronësi të plotë mbi këto
toka dhe mund t'i trashëgojnë ato brez pas brezi. Kjo do
të thotë se këta pronarë kanë mundësi edhe ta shesin
tokën, ose t'ua lënë trashëgim fëmijëve.
Sipas njoftimeve, vazhdojnë agjencitë e lajmeve,
tëm në Moskë një në dhjetë veta i kalon pushimet në
parcelat personale, të kthyera në kopshte zarzavatesh dhe
frutash, ku ata mund të ndërtojnë me kredi edhe vila ose
shtëpi fshati.
Me fjalë të tjera, në Bashkimin Sovjetik po rivendcset prona private mbi tokat. Dhe, po t'i futemi thellë
kësaj pune, megjithëse dokumente nuk kemi, do të konstatojmë se përveç fermave të mëdha shtetërore, ku, natyrisht, ka grabitje, se ato janë kombinate, si të thuash
bujqësore, kopshtet personale në «kolkozet» janë shtuar
pa masë. Pra atje është reduktuar plotësisht gjoja prona
kolektive. Asaj i ka mbetur vetëm emri kolkoz, por ky
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-kolkoz»•ështh bërë si zadruga jugosllave dhe nga zadruga
është kthyer, natyrisht, në pronë të njëfarë grupi pasanikësh. Kurse fshatarësia. ka marrë kopshtin personal, të
cilin e zgjeron, duke shtyrë kufijtë dita-ditës më larg, pra
duke e zmadhuar atë. Aktualisht nën këtë maskë bëhet
një kontrabandë e. madhe ushqimesh. Kjo kontrabandë
bëhej edhe më përpara në Bashkimin Sovjetik të degjeneruar. Nga kaukazi dhe nga Azia Qendrore vinin në
Moskë e në qytetet e tjera të veriut çaji, portokallet, limonat etj., etj. Tash kjo gjë do të bëhet zyrtarisht, sepse
bujqit privatë kanë të. drejtë të çojnë prodhimet e. kopshteve të tyre të vendeve të ngrohta në vendet e ftohta
për t'i shitur në tregjet lirisht, duke paguar për këtë një
taksë të vogël.
E gjithë kjo situatë e krijuar atje tregon falimentimin
e ekonomisë sovjetike, kthimin e saj në një ekonomi të
tregut të zi, në një ekonomi private, ku mbizotëron konkurrenca dhe anarkia.. Me fjalë të tjera, ekonomia e Bashkimit Sovjetik ka •marrë tiparet e vërteta të plota të një
ekonomie kapitaliste.

E SHTUNE
24 MARS 1979

PSE REVIZIONOHEN PLANET E MODERNIZIMIT?
Nëpër gazetat kineze shohim se udhëheqjes së këtij
vendi po i bien pendët rreth bujës për zhvillimin me ritme
të shpejtuara të ekonomisë kineze, sidomos të industrisë
së rëndë. Gjatë kësaj kohe. ne kemi dëgjuar për vajtje e
ardhje të panumërta delegacionesh, kemi dëgjuar të mbahen fjalime lumë dhe të ekzaltuara nga Ten Hsiao Pini
e nga Hua Kuo Feni, janë caktuar data për arritjen dhe
për tejkalimin e potencialit të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës e të Bashkimit Sovjetik, por tash, më duket, siç
thotë populli, janë ftohur' pordhët, nuk po flitet më për
«modernizimet» veçse për konsolidim, për rregullim, për
axhustim të asaj gjendjeje që ekziston.
Me fjalë të tjera, kjo do të thotë se gjendja ekono-

mike në Kinë është keqësuar, populli kërkon të hajë e
të vishet, por atje mungojnë gjërat më të domosdoshme,
sidomos ushqimet. Pra, tash na del se Kinës, sipas tyre,
në radhë të parë i duhet t'u japë prioritet bujqësisë dhe
industrisë së lehtë, natyrisht pa harruar industrinë e rëndë, por me një ritëm më të ngadaltë dhe më të pjekur, se
mos bien në trap.
Shiko si ndërrohen formulat! Më 19 maj 1978 «Zhenminzhibaoja- shkruante që «Duhet marrë çeliku si aks, se
është baza siderurgjike ajo që do të lejojë zhvillimin e
gjithë industrisë moderne». Kurse aktualisht, po kjo gazetë shkruan: • «Në asnjë mënyrë, në asnjë rrethanë nuk
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duhet marrë parasysh slogani që të marrim çelikun si
aks, që duhet të shërbejë për të caktuar arbitrarisht objektiva të prodhimit pa mbajtur parasysh gravitetet».
«Zhenminzhibaoja» thotë se «Në qoftë se ne zhvillojmë
ekonominë në favor të industrisë së rëndë dhe në kurriz
të bujqësisë e të industrisë së lehtë, atëherë do të prishet
ekuilibri i ekonomisë nacionale».
Me fjalë të tjera, zotërinjtë e Pekinit po kthehen në
teorinë e Maos të zhvillimit të industrisë së lehtë. Tash
predikohet prudenca. Një ndryshim i tillë i politikës bëhet
jo vetëm për shkak të konservatorizmit të vjetër, por
kryesisht edhe sepse situata brenda në vend nuk i lejon
ata që të investojnë aq shumë sa predikonte Ten Hsiao
Pini. Përveç kësaj, edhe investitorët e huaj nuk janë shumë të dispozuar të investojnë në këtë vend, ku situata politike akoma nuk është stabilizuar.
Pra, për këtë problem kaq të rëndësishëm, siç është
zhvillimi i ekonomisë, shohim që politika kineze të ndryshojë nga viti në vit, bile edhe brenda disa muajve. Kjo
tregon qartë kontradiktat e mëdha që ekzistojnë në udhëheqjen kryesore të partisë fashiste kineze, kontradiktat që
ekzistojnë në mes Ten Hsiao Pinit, që është një aventurier
me damkë, dhe Hua Kuo Fenit, që është gjoja një moderator revizionist, kapitalist, si dhe ekonomistëve të ndryshëm kinezë, të cilët kanë më shumë eksperiencë nga këta
«dy kalanderë, që kanë ardhur në një derë» dhe që kërkojnë të imponojnë dëshirat dhe ëndrrat e tyre aventu :reske.
Është fakt që aktualisht në Kinë planet po revizionohen. Pa dyshim që arsyet e këtij revizionimi janë të
shumta: të ardhurat e brendshme janë të pakta, nga pikëpamja financiare Kina është e dobët, lufta që ajo i
shpalli Vietnamit i shkaktoi deficite, në Hanxhou dhe në
Shangai janë zhvilluar greva dhe demonstrata, të rinjtë
shkollarë janë kthyer nga fshati dhe kërkojnë punë, kër332

kojnë bukë, kërkojnë shtëpi. Dhe për të gjitha këto, kush
duhet të përgjigjet? Natyrisht, ai që ishte udhëheqësi i revorucionit me bujë të «katër modernizimeve», pra Ten
Hsiao Pini. Të gjitha këto masa që merren për të ulur këtë «fluturim» fajin e ka Ten Hsiao Pini. Ai është përgjegjësi kryesor, si për çështjet e brendshme politike, ekonomike dhe ushtarake, ashtu edhe për politikën e jashtme.
Indirekt artikulli në gazetën «Zhenminzhibao» dënon
mënyrën impulsive të Tenit, duke marrë, për shembull,
personazhin e Cao Caos në shekullin e 3-të të erës sonë.
Aty mburren meritat e njeriut të madh drejtues, por ky
njeri, në mbrëmjen e jetës së tij, duhej kritikuar për vendimet pa baza që merrte me kokën e vet, duke bërë
gabime të rënda. Dhe me ironi ky artikull i «Zhenminzhibaos» thotë se Cao Cao, që ka jetuar në atë kohë, nuk
e njihte marksizmin dhe dialektikën. Me këtë, artikulli
në fjalë do të thotë që Ten Hsiao Pini e njeh dialektikën
dhe marksizmin. Në fakt Cao Cao është Ten Hsiao Pini
dhe Ten Hsiao Pini është Cao Cao.
Po të shikojmë zhvillimin e politikës ekonomike dhe
politike të drejtimit të Kinës, do të konstatojmë po të
njëjtat gjëra, si në kohën e Mao Ce Dunit, ashtu edhe në
kohën e Ten Hsiao Pinit. Mao Ce Duni ishte bërë një perandor, ç'thoshte ai bëhej. Në vitin 1950 ai shpalli «hopin
e madh», mirëpo ky «hop i madh» ra në ujë. Po kështu
edhe Ten Hsiao Pini, tash që mori frenat në dhëmbë, u bë
i plotfuqishëm, u bë një diktator fashist, shkoi në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, ku Karteri i bëri një sermon të
mirë dhe prej andej u kthye me ëndrra kolosale për të
bërë dhe ai një hop të madh, ta bënte Kinën me «katër
modernizimet» një superfuqi, ku të gjitha shtetet kapitaliste, që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deri te
djalli, do të investonin dollarët dhe sterlinat e tyre pa
kursim.
Mirëpo edhe ky ra nga fiku, u gjendën pikërisht nje333

rëz, revizionistë janë dhe ata, siç ishin Pin De Huatë, dhe
i thanë Ten Hsiao Pinit: Ndal!
Mao Ce Duni nuk u ndal, «hopi i madh» u bë hop
vogël, dhe Kina mbeti josocialiste, e varfër. Edhe aktualisht Kina nuk do ta bëjë dot këtë hop të madh të Ten
Hsiao Pinit, por do të ulë pendët dhe do të mbetet përsëri e varfër, një vend kapitalist;•një vend ku do të ngjasin vazhdimisht turbullira të shumta.

E DIEL
25 MARS 1979

MBI UDHËTIMIN E KARAMANLISIT NË JUGOSLLAVI
DHE NË RUMANI
Këto ditë mbaroi udhëtimi i kryeministrit grek Karamanlis në Jugosllavi dhe në Rumani.
• 'Natyrisht gazetat e vendeve të ndryshme të botës e
veçanërisht ato jugosllave, rumune dhe greke, pra të
vendeve të Ballkanit, përpiqen të vënë në dukje se vizita
e Karamanlisit pati një jehonë pozitive dhe rezultatet e
bisedimeve dhe të kontakteve. në mes udhëheqësve të këtyre tri vendeve kanë qenë të frytshme dhe të dobishme.
Dhe unë besoj se ato të tilla kanë qenë. Pra, bisedimet
në mes këtyre tre udhëheqësve kanë ndihmuar që marrëdhëniet greko-jugosllave e greko-rumune të gjejnë një përmirësim në shkëmbimin e mendimeve të njëri-tjetrit,
ose në zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tregtare
dhe kulturore. Por unë mendoj se asnjë nga të tre udhëheqësit e vendeve në fjalë nuk ia kishte njëri-tjetrit me
dashamirësi dhe me sinqeritet.
Jugosllavët kanë pretendime mbi Maqedoninë e
Egjeut dhe grekët për këtë, natyrisht, janë shumë të ndjeshëm. Këta janë kundër politikës jugosllave, e cila, në
qoftë se nuk bëhet haptazi për rivendikime territoriale
mbi Greqinë, bëhet tërthorazi, nëpërmjet Republikës Maqedonase. Në këtë drejtim po shkruhet atje dhe po grumbullohen në Maqedoni familje maqedonase riga të
Egjeut.
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Kjo çështje, sipas lajmeve të gazetave, nuk u shtrua
në bisedimet midis Karamanlisit dhe Titos, por ata mund
.edhe ta kenë trajtuar këtë çështje. Veçse, edhe po të jetë
kështu, jemi të bindur se asnjë zgjidhje nuk është arritur,
sepse as jugosllavët nuk e lënë mënjanë këtë çështje, por
as grekët nuk i pranojnë pretendimet territoriale të jugosIlavëve.
Forcat reaksionare greke i kanë sytë edhe nga «Vorio-Epiri" Ky pretendim ekziston, por tash që marrëdhëniet
tona me Greqinë janë duke u përmirësuar, qeveritarë
grekë, bile dhe vetë presidenti i republikës i tha ambasadorit tonë, kur ky i bëri vizitën e lamtumirës, se mendimet për sa i përket «Vorio-Epirit>. janë të vjetruara, ato
janë mendime të disa grupeve, të cilat herë pas here
bërtasin për disa rivendikime. Ky ishte një angazhim, të
paktën formal gojor i presidentit të Republikës Greke
për këtë çështje. Pavarësisht nga kjo, ne e dimë që vorioepirotët dhe shovinistët grekë s'i heqin sytë nga «Vorio-Epiri- ynë. Por le- të rrojnë me ëndrra!
Vajtja e Karamanlisit në Jugosllavi dhe në Rumani,
sido që të jetë, i tregoi opinionit, qoftë jugosllav, qoftë
atij grek dhe rumun, se në Ballkan ka mundësi të mos
lejohet ndërhyrja e fuqive të mëdha. Kjo, natyrisht, është
një politikë e sipërfaqshme nga të tri këto shtete, sepse,
në realitet, asnjë prej tyre nuk është i pavarur dhe kundër superfuqive. Ne e dimë ç'është Jugosllavia, dimë
ç'është Rumania po ashtu, por edhe Greqinë e njohim
mirë. Të tri këto vende në dukje paraqesin njëfarë ek'zistence të pavarur, por kredhja e tyre në gjirin e imperialistëve të ndryshëm dhe lidhja me një mijë fije me ta,
i bën që të mos kenë një politikë të tyre plotësisht të
pavarur, të mos mundin të kundërshtojnë dot kërkesat
e synimet e superfugive për të mos pasur presione prej
tyre. Kjo ndodh edhe për faktin se superfuqitë imperialiste në të tri këto shtete, duke marrë parasysh se kanë
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interesa në to, kanë edhe njerëz edhe parti që mbrojnë
pikëpamjet e tyre politike dhe ekonomike hegjemonistc.
Sidoqoftë, sipas thënieve të ambasadorëve grekë, Karamanlisi u ka thënë jugosllavëve se me Shqipërinë kemi
marrëdhënie shumë të mira dhe akoma më të mira do t'i
kemi në të ardhmen. Ne nga ana jonë jemi gati që, në
bazë të parimeve tona, t'i përmirësojmë marrëdhëniet me
Greqinë, pavarësisht se shtetet dhe republikat tona kanë
forma të ndryshme qeverisjeje dhe udhëhiqen nga ideologji të ndryshme.
Jugosllavët, nga ana e tyre, i thanë Karamanlisit se
tnarrëdhëniet e tyre me ne janë të mira, pavarësisht nga
kontradiktat ideologjike që ekzistojnë midis dy palëve.
Për sa u përket rumunëve, më duket se ata nuk
thanë asgjë për ne. Edhe ambasadorët grekë në bisedimet
me ambasadorët tanë nuk lanë të kuptohej gjë në këtë
drejtim. Ka mundësi që Rumania të mos ketë folur për
çështjen e Shqipërisë me Karamanlisin, sepse ajo nuk ka
Iidhje të drejtpërdrejta kufitare me ne si dhe probleme
të tjera, përveç problemit ideologjik.
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VIETNAMI NE STRATEGJINE GLOBALE
TE BASHKIMIT SOVJETIK DHE TE KINES
Sot lexova një memorandum të gjatë të Kinës për
Vietnamin. Ai ka për titull: «Mbi bisedimet e zëvendëskryetarit të Këshillit të Shtetit, Li Hsien Nien, me kryeministrin Fam Van Dong». Në se konsiston përmbajtja e
këtij memorandumi? Qëllimi i tij është të tregojë se qeveria dhe partia kineze, që në kohën e Mao Ce Dunit,
kanë treguar ndaj Vietnamit një miqësi «të ëmbël», «të
madhe», «të pakufishme», «të sinqertë», por janë vietnamezët ata që këtë miqësi e kanë prishur, e kanë dëmtuar. Këtë histori memorandumi e fillon që në kohën e
marrëdhënieve të Ho Shi Minit me Mao Ce Dunin.
Me siguri Ho Shi Mini dhe Mao Ce Duni në kohën
e tyre kanë qenë në miqësi të ngushtë, se, si njëri, edhe
tjetri, kanë pasur pikëpamje ideopolitike të njëjta, të
dy kanë qenë elementë liberalë, komunistë gjoja të kuIluar, por në realitet ishin oportunistë. Marksizëm-leninizmin ata e kuptonin si një teori pa norma revolucionare.
Me fjalë të tjera, Ho Shi Mini dhe Mao Ce Duni, ky
fundit më pak se i pari, kishin për Marksin, Engelsin,
Leninin dhe Stalinin njëfarë simpatie, si të thuash, sentimentale dhe koniunkturale.
Ho Shi Mini nuk foli kundër Stalinit, as nuk doli kundër marksizëm-leninizmit, por pikëpamjet e tij ishin pro
Hrushovit. Kështu që, kur revizionistët sovjetikë dolën
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në skenë, kur ata zhvilluan veprimtarinë e tyre antistaliniste, domethënë antileniniste dhe antikomuniste, Ho Shi
Mini, pa na sulmuar ne, ishte shpirtërisht i bashkuar me
hrushovianët sovjetikë. Dhe ky ka influencuar shumë në
udhëheqjen e Vietnamit që të krijonte atje një ambient të
tillë liberal dhe prohrushovian sovjetik.
Edhe Mao Ce Duni në ato momente, kur ndodhej në
unitet të plotë me Ho Shi Minin, ishte pro hrushovianëve,
kundër leninizmit dhe Stalinit, por haptazi nuk dilte. Megjithatë mendimet e tij të shfaqura në mbledhjet ndërkombëtare të komunizmit, kur mori pjesë, si dhe në gjithë
veprimtarinë e tij, ishin antistaliniste, nuk ishin marksiste-leniniste. Pra është e kuptueshme që në mes Kinës
dhe Vietnamit, në kohën e Ho Shi Minit dhe të Mao Ce
Dunit, ekzistonte një miqësi «komuniste». Në këto situata Mao Ce Duni nuk mund të mendonte që Vietnarni do
t'i kundërshtonte ndonjëherë pikëpamjet e tij hegjemoniste ose pikëpamjet e tij që të vepronte siç mendonte ky.
11/1aoja mendonte se Vietnami do ta ndiqte atë në rrugën
e tij. Mirëpo një gjë e tillë nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi
për arsye të evolucionit, si të strategjisë së kinezëve,
ashtu edhe asaj të vietnamezëve.
Vietnamezët dëshironin që të bashkonin Vietnamin
dhe të likuidonin reaksionin e Jugut, me fjalë të tjera, të
çlironin gjithë vendin dhe të bashkonin Vietnamin e Veriut me Vietnamin e Jugut. Në teori edhe Maoja ishte
dakord për këtë, edhe sovjetikët gjithashtu, sepse që të dy
dëshironin që te Ho Shi Mini ose te Partia Komuniste e
Vietnamit të kishin një aleat të fuqishëm të tyre. Mirëponë këtë situatë marrëdhëniet e Kinës me hrushovianët u
prishën, u acaruan, për arsye se Hrushovi ndoqi strategjinë e vet dhe jo strategjinë e Kinës. Pra, Hrushovi dhe
hrushovianët nuk u bënë satelitët e Kinës dhe as
nduan kurrë ndonjëherë që potencialin e Kinës ta ngrinin
në një shkallë të tillë, që t'i afrohej Bashkimit Sovjetik.
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Një gjë të tillë nuk mund ta bënte Hrushovi, për arsye se
ai luftonte për hegjemoninë e Bashkimit Sovjetik dhe synonte të ishte Kina ajo që t'u nënshtrohej pikëpamjeve të
Moskës. Mirëpo as Hrushovi, as Mao Ce Duni nuk ua arritën dot qëllimeve të tyre, prandaj ndodhi çarja në mes Kinës dhe Bashkimit Sovjetik hrushovian.
Natyrisht, çarja në rns tyre influencoi shumë edhe
në qëndrimet e vietnamezëve ndaj njërit dhe tjetrit. Ja,
le të marrim e të shikojmë zhvillimin e luftës së Vietnamit kundër imperializmit amerikan. Lufta filloi në Jug
dhe,. kuptohet, jo pa pëlqimin e Veriut, megjithatë në
kohën e vet Ho Shi Mini, kur filloi kjo luftë, hezitonte
që kjo të merrte përpjesëtime të mëdha. Dhe fakt është
që shumë më vonë, pas vdekjes së Ho Shi Minit, lufta e
Vietnamit të Veriut dhe e forcave patriotike të Jugut
kundër imperializmit amerikan u ashpërsua mjaft. Këto
qëndrime, natyrisht, patën rrjedhimet e tyre në Partinë
Komuniste të Vietnamit, por edhe në marrëdhëniet e
Vietnamit me Kinën dhe me Bashkimin Sovjetik.
Në dukje, si Bashkimi Sovjetik, ashtu edhe Kina
ishin pro luftës së Vietnamit kundër imperializmit amerikan, por në realitet, në brendinë, në ideologjinë; në veprimet praktike, në politikën e tyre konkrete, të dy dëshironin që kjo luftë të mos zhvillohej, të mos thellohej.
Bashkim,i Sovjetik nga ana e tij, me Hrushovin dhe hrushovianët në krye, nuk e dëshironte këtë luftë, sepse
ishte. për një afrim politik, ekonomik dhe strategjik me
imperializmin amerikan. Të dy, Bashkimi Sovjetik dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhej të luftonin për të
rindarë botën dhe sferat e influencës. Kurse Kina- nga ana
e saj, Mao Ce Duni dhe s,hokët e tij, duke parë se nuk ia
arritën dot qëllimit, që Maoja ta vinte Hrushovin nën
drejtimin e tij, menduan se duhej të ndiqnin një strategji
të re. Dhe kjo nuk mund të ishte një strategji revolucionare, por një strategji oportuniste, kundërrevoluciona-
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re, e njëllojtë me strategjinë e Hrushovit. Pra, Kina, që
hiqej si komuniste, edhe për të përballuar hegjemoninë
sovjetike, duhej të ecte në një rrugë me imperializmin
amerikan, domethënë të manovronte që edhe ajo të afrohej me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të kundërbalanconte peshën sovjetike.
Kështu që Vietnamin e përkrahnin edhe Bashkimi Scvjetik, edhe Kina, që të dy tregoheshin dashamirës dhe
mbështetës të tij, që të dy i dhanë Vietnamit ndihma
ekonomike dhe ushtarake, por, për sa i përket strategjisë
së tyre, ajo nuk puqej me strategjinë e luftës së Vietnamit kundër imperializmit amerikan. Prandaj, gjatë gjithë
asaj periudhe, qofshin sovjetikët, qofshin kinezët bënë veprime të atilla që si e si ta pengonin, ta ngadalësonin, ose
ta shtynin Vietnamin të arrinte në marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo, sipas Bashkimit Sovjetik dhe Kinës, lehtësonte dhe ndihmonte strategjinë globale të secilës.
Pra, në këtë mënyrë u zhvilluan ngjarjet në kohën e
Ho Shi Minit e të Mao Ce Dunit. Më vonë, kur Kina
ktheu fytyrën e vet drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, situata midis saj dhe Vietnamit u ashpërsua mjaft.
Ne i kemi parë konkretisht veprimet e Kinës kundër Vietnamit. Tash dokumente nuk kemi, por edhe këto do të
dalin. Dihet mirë se Çu En Lai, i dërguar nga Mao Ca
Duni dhe i frymëzuar nga politika oportuniste e tij, ka
bërë përçapje në Vietnam që të ndërpritej lufta. Pastaj,
qëndrimi më i hapët i udhëheqësve kinezë kundër luftës
së Vietnamit ishte afrimi dhe takimi i Maos dhe i Çusë
me Niksonin, me një fjalë, hedhja e bazave të miqësisë
kino-amerikane në momente kur lufta në Vietnam ishte
në kulmin e saj. Pra, kur aeroplanët amerikanë bombardonin Vietnamin e Veriut, Hanoin dhe portet vietnameze,
Mao Ce Duni dhe Çu En Lai bënin bisedime të qeta me
kryexhelatin e popullit vietnamez, Niksonin.
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Dhe në memorandumin që përmenda më lart, midis
fjalëve dhe veprave të palës vietnameze, që na paskan
dëmtuar rëndë miqësinë midis Kinës dhe Vietnamit, ishie
ajo se një kuadër i lartë vietnamez i ka thënë një gazetari
japonez se Kina me ftesën që i bëri Niksonit për ta vizituar dhe me lidhjen që bëri me Shtetet e Bashkuara
Amerikës e dëmtoi luftën e Vietnamit. Këtë, memorandumi i Li Hsien Nienit me shokë e quan një shpifje dhe
një nga ato arsye që acaruan marrëdhëniet në mes Vietnamit dhe Kinës. Sipas Li Hsien Nienit udhëheqja vietnameze nuk duhej të kishte lejuar kuadrin në fjalë, kryeredaktor i gazetës kryesore të Vietnamit, të shprehte
mendime të tilla. Përkundrazi, Vietnami duhëj të duartrokiste, sipas kinezëve, këtë pjekje të Mao Ce Dunit e të
Çu En Lait me Niksonin, kur bombat amerikane binin
me shumicë mbi kokat e vietnamezëve.
Një çështje tjetër që ngrihet në këtë memorandum
është ajo e ishujve që gjenden në gjirin e Tonkinit, të
cilët historikisht Kina na i nxjerr se janë të sajtë. Pra kjo
Kinë kaq «parimore», që nuk çliron Makaon, për të cilën
portugezët i thonë hajde merre se është jotja, dhe ajo
nuk e merr, që nuk çliron Hong-Kongun, që kërkon t'i japë autonomi Tajvanit, na kërkoka disa ishuj të vegjël,
të cilët janë të Vietnamit dhe duhet e mund t'i lihen atij.
Mirëpo Kinës nuk i intereson ta bëjë këtë gjë. Ajo i reklamon këta ishuj si kinezë, për arsyet e saj strategjikE..,
që ajo të ketë baza kundër Vietnamit në gjirin e Tonkinit përballë portit të Hajfongut. Disa prej këtyre ishujve
të vegjël janë pothuajse të pabanueshëm, atje rrojnë vetëm disa peshkatarë. Pra, një nga shkaqet e armiqësisë së
shkaktuar nga Vietnami na qenka se ky thotë që këta
ishuj janë vietnamezë, gjë që kinezët e quajnë të padrejtë.
Goxha vend në memorandumin e kinezëve zë edhe
çështja e kufirit kino-vietnamez.
Siç dihet kufiri midis këtyre dy vendeve u përcaktua
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në vitin 1956 dhe ai është quajtur «kufiri historik». Prapa
këtij kufiri, në territoret e Kinës ose në disa fshatra në
brendësi të territorit vietnamez, mund të gjenden minoritete qoftë vietnameze, qoftë kineze. Kjo ngjet në të gjitha vendet e botës, bile edhe në shkallë shumë më të gjerë. Por kinezët e shtrojnë çështjen e kufirit, sepse gjoja
qeveria vietnameze, thuhet në memorandum, ka rivendikime mbi tokat e Kinës. Në realitet vietnamezët nuk kanë rivendikime, por kanë kërkuar që «kufiri historik», i
vendosur në mes Kinës demokratike «socialiste» dhe Vietnamit, të respektohet. Mirëpo kinezët dëshirojnë që kjo
t-narrëveshje të mos respektohet, por të rishikohet çështja e kufijve, për arsye se në këtë marrëveshje janë inkluduar në favor të Vietnamit toka që i përkasin Kinës.
Këto toka, që kërkon të mbajë Kina për veten e saj, janë
pika strategjike të rëndësishme. Edhe këtë çështje kinezët,
siç e vura në dukje, e konsiderojnë si një nga arsyet kryesore të prishjes së miqësisë, sepse, sipas memorandumit
të Li Hsien Nienit, ky ka qenë shkaku i incidenteve të
mëdha kufitare të shkaktuara nga të dyja anët. Kjo, gjithashtu, ka qenë një nga arsyet, thonë ata, që Vietnamit
duhej t'i jepej «një mësim» me një agresion, sikundër
edhe e bënë.
Në këtë memorandum radhiten edhe disa pika të
tjera të paqena dhe pa baza. Në fakt, i gjithë memorandumi është një dokument që Kina përpiqet ta përdorë
për të ulur në opinionin botëror famën e keqe që la agresioni i saj kundër Vietnamit. Për zgjidhjen e të gjitha këtyre çështjeve, edhe sikur këto të kenë një bazë, nuk
mund, nuk duhej, nuk ishte e lejueshme që të përdoreshin
armët nga ana e Kinës. Rruga e zgjidhjes duhej të gjendej
në bisedimet në mes njëri-tjetrit. Pastaj, në qoftë se ekzistonte ajo miqësi që Kina pretendon se ushqente dhe
ushqen për Vietnamin dhe për popullin vietnamez, atëherë kurrën e kurrës ajo nuk duhej të sulmonte Vietna343

tuata edhe udhëheqja vietnameze, ku predominojnë pikëpamje revizioniste, oportuniste prosovjetike, do të bëjë gabime, të cilat do t'i kushtojnë shtrenjtë në planin kombëtar, por edhe në atë ndërkombëtar.
Aktualisht gjithë bota e simpatizon Vietnamin për luftën e tij kundër agresionit kinez, me përjashtim të futjes
së forcave të tij në Kamboxhia, akt të cilin e dënuam edhe
ne. Por Vietnami duhet të mbajë asnjanësinë, domethënë
të mos bashkohet me një imperializëm për të luftuar një
imperializëm tjetër, për arsye se konfliktet në mes tri
superfuqive ose duhen përballuar me heroizëm, me një
politikë të drejtë, me ndërtimin e ekonomisë me foreat e
veta, me forcii-nin dhe kalitjen e mbrojtjes së vendit me
forcat e veta, ose, ndryshe, do të detyrohesh të futesh në
rrethin vicioz që krijojnë këto superfuqi. Pastaj, me dashje pa dashje, do të bësh lojën e superfuqiye, do të duhet të përballosh sulmet e të tjerëye, të cilët kanë synime
të caktuara hegjemoniste për veten e tyre në zona të
ndryshme të botës. Prandaj këto synime të superfuqive
imperialiste duhet të luftohen dhe të kundërshtohen me
forcë nga popujt, duke u mbështetur jo në to, por hë
unitetin revolucionar të popujve, duke ngjallur internacionalizmin proletar dhe duke ndjellë miqësinë e popujve
dhe të atyre qeverive përparimtare që në opinionin ndërkombëtar luajnë me të vërtetë një rol antiimperialist dhe
demokratik përparimtar.
Kjo është rruga që duhet të ndjekë Vietnami. Në
qoftë se ky nuk ndjek këtë rrugë, sot ose nesër, do të
bëhet përsëri objekt i vështirësive deri edhe në sulme të
reja nga të tjerët.

min. Por për ne .është i qartë fakti që sulmi i Vietnami t
nga ana e. Kinës përfshihet në programin e saj hegjemonist për të zaptuar, ose për të nënshtruar Indokinën dhe
të gjitha vendet e tjera të Azisë Juglindore. Dhe këtë
Kina e justifikon me pretekstin se mos këto vende bien
nën influencën sovjetike. Natyrisht, në këto situata të
krijuara, Vietnami u rezistoi dhe i hodhi përtej forcat
kineze.
Por, aktualisht, nga njëra anë shohim që Vietnami
të deklarojë se miqësia në mes tre popujve të Indokinës,
Vietnamit, Laosit edhe Kamboxhias duhet të përforcohet
dhe se Vietnami ka dhënë e do të vazhdojë t'i japë ndihma
të .çfarëçlollojta Kamboxhias për të forcuar pushtetin e
vet pOpullor socialist, kurse nga ana tjetër shohim që
Vietnami, në bazë të traktatit që ka përfunduar me Bashkimin Sovjetik dhe me futjen e tij në KNER, do të marrë
ndihma ekonomike dhe ushtarake nga Bashkirni Sovjetik.
Kjo është e padiskutueshme. Gjithashtu dje lexova se
vietnamezët deklaruan se civilë sovjetikë u thënçin, se në realitet ata janë specialistë ushtarakë), kanë ardhur në Vietnam «për të rindërtuar portet». Kjo, me fjalë të tjera, do të thotë që ata kanë shkuar atje për të forcuar bazat ushtarake detare dhe tokësore sovjeto-vietnameze.
Këto ishin rezultatet e ndërhyrjes kineze. Miqësinë në
mes Vietnamit dhe Kinës e prishën udhëheqësit e kësaj të
fundit me politikën e tyre revizioniste dhe aventureske,
prandaj ata pësuan një disfatë, Por, për Kinën me pikëpamje të tilla, disfata në fjalë do të pasohet nga disfata
të tjera dhe nga agresione të reja. Revizionistët kinezë
nuk do të rrinë duarlidhur përpara një situate të tillë të
krijuar në Vietnam, në Laos dhe në Kamboxhia. Këtu du- hetënsdViamukpërqet goj
payarësi e sovranitet të plotë ndaj të dyja superfuqive socialimperialiste dhe imperializmit amerikan. Në këto si344

345

E MERKURE
28 MARS 1979

NJE KONFERENCE ME RENDESI TE MADHE
JO VETEM prR, PK TE BRAZILIT
Sot pasdreke, në orën
pata një takim shumë të
ngrohtë shoqëror me shokët brazilianë Amazonas, Arruda
dhe Desio, të cilët ndodhen prej një kohe në Shqipëri për
zhvillimin e punimeve të konferencës së tyre të partisë.
Këtë konferencë shokët brazilianë e bënë në dy etapa,
kjo tani ishte etapa e fundit. Në këtë takim ata më folën
shkurtimisht për rezultatet e kësaj konference, pasi shoku
Amazonas kishte vënë në dijeni, më parë, në hollësi,
Ramizin për punimet dhe për rezultatet e arritura në
këtë konferencë. Unë i falënderova për mesazhin e ngrohtë që ata i dërguan Komitetit Qendror të Partisë dhe
mua; gjithashtu u shpreha mendimin tonë për punimet e
konferencës.
Me pak fjalë, u thashë se konferencën e tyre ne e
konsiderojmë me rëndësi të madhe jo vetëm për Partinë
Komuniste të Brazilit, për popullin brazilian, por edhe
për të gjitha partitë marksiste-leniniste që nuk janë në
fuqi. Punimet e kësaj konference dhe rezultatet që dolën
prej saj, do të kenë reperkusione edhe në partitë e tjera
komuniste marksiste-leniniste të Amerikës Latine, të
Evropës dhe të vendeve të tjera të botës. Mendojmë kështu sepse shokët e këtyre partive do të shohin mënyrën
dhe metodën se si duhet të punojë partia komuniste për
revolucionin në kushtet e shtypjes dhe të shfrytëzimit ka346

pitalist, se cilat janë mënyrat e taktikat që ajo duhet të
përdorë në veprimtarinë e saj, duke ruajtur me besnikëri
strategjinë, e cila është thelbi udhëheqës marksist-leninist
i çdo veprimi.
Gjithashtu i vura në dukje shokut Amazonas se konferenca e tyre e partisë, që sapo përfundoi, do të japë
rezultate të mëdha. Kam bindje për këtë, duke pasur parasysh edhe eksperiencën e Partisë sonë. Te ne, pas Konferencës së Parë të Partisë, u zhvillua një hov i paparë
kurrë në lëvizjen komuniste të vendit dhe në gjithë Luftën Nacionalçlirimtare. Menjëherë pas kësaj Konference
të Parë të Partisë sonë, vazhdova unë, filluan të shumëzohen çetat, të shumëzohen batalionet, të rritet numri i
organizatave-bazë të Partisë dhe lufta mori një hov të
madh kundër okupatorëve italianë dhe tradhtarëve të vendit, të cilët, duke parë rrezikun e organizimit dhe të
mobilizimit tonë, filluan të organizoheshin për t'iu kundërvënë Partisë Komuniste të Shqipërisë (sot PPSH).
Pastaj shokëve brazilianë u fola për gjendjen në vendin tonë pas prishjes me Kinën; i vura në dijeni për
gjendjen politike dhe u ndala në situatën ekonomike të
vendit tonë, në masat që kemi marrë ne për të plotësuar
të gjitha ato angazhime që kinezët i shkelën, duke vënë
në dukje se çdo gjë nga ne do të realizohet me forcat
tona dhe në kohën e caktuar pa marrë asnjë kredi nga
jashtë; u fola edhe për marrëdhëniet ndërkombëtare që kemi me shtete të ndryshme të botës, të cilat menduan se,
pas prerjes së marrëdhënieve me kinezët, ne do të kërkonim lëmoshë prej tyre. Por kjo nuk ngjau dhe tash, në
të gjitha këto shtete kapitaliste, është krijuar bindja e plotë se Shqipëria është një vend socialist, i prapambetur në
krahasim me zhvillimin e vendeve të tyre, por, — shtojnë
ata, — një vend që ndërton socializmin sipas teorisë së
Marksit e të Leninit dhe që nuk mbështetet ekonomikisht
dhe politikisht në asnjë shtet tjetër borgjez kapitalist. Kjo,
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theksova unë, është një fitore që ne kemi arritur dhe
që do ta ruajmë. Do të dImë, gjithashtu, që situatat
ndërkombëtare t'i gjykojmë drejt, në prizmin e marksi,zëm-leninizmit, të shfrytëzojmë dobësitë, të shfrytëzojmë
antagonizmat, të thellojmë kontradiktat e botës kapitalisto-revizioniste në favor të fitores sonë.
Shoku Amazonas më foli për rëndësinë e librit -Imperializmi dhe revolucioni». Unë i thashë se kjo është
një vepër e Partisë sonë, është eksperienca e Partisë sonë,
që unë munda ta sintetizoj në një libër të tillë dhe e
falënderova për vlerësimin që i bëri atij. Besoj, shtova
më poshtë, se kjo vepër mund të shërbejë sadopak në
ngritjen dhe në nxitjen e punës revolucionare në vendin
tonë, por edhe të shokëve të partive komuniste marksiste-leniniste, në qoftë se ata do ta gjejnë me vend përmbaltjen e tij.
Ç'është e vërteta shokët brazilianë ishin shumë entuziastë për librin «Imperializmi dhe revolucioni», bile
Amazonasi dhe Arruda shkuan edhe më tej, duke thënë
që në bazë të atij, duhet «të përgatitim» një deklaratë
në vijim të «Manifestit komunist» të Marksit për periudhën aktuale, se për një gjë të tillë ka ardhur koha.
Unë, natyrisht, u thashë se ne po ecim në rrugën e
«Manifestit komunist» të Marksit në situata të ndryshme
nga të atëhershmet. Detyra jonë është që vazhdimisht të
luftojmë për t'i kalitur partitë tona në këtë rrugë. Dhe,
duke punuar e duke luftuar, duke diskutuar me njëri-tjetrin, duke zbatuar në praktikë forma e taktika të reja,
të bazuara në strategjinë e madhe revolucionare, në trashëgiminë e madhe të Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe
të Stalinit, ne patjetër mund të arrijmë të nxjerrim edhe
një program të përbashkët direktiv, por kjo punë i përket
së ardhmes. Mendimin tuaj, u theksova, ne e gjykojmë të
drejtë në perspektivë dhe ne kemi menduar për këtë gjë,
,
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por jemi të mendimit që duhet akoma të punojmë. Dhe
ata ishin dakord me këtë.
Nesër shoku Amazonas niset për në Paris, sepse ka
nevojë për kurim, por më premtoi se do të vijë këtu për
pushime tok me gruan. U ndamë duke u përqafuar. I urova rrugë të mbarë dhe shëndet të plotë.
Shokët brazilianë janë njerëz të mirë, parimorë, të
vendosur dhe me eksperiencë të madhe, komunistë të vjetër që në kohën e Kominternit. Edhe partia e tyre duket
se është një parti e fortë.
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E ENJTE
29 MARS 1979

NE AFRIKË DUHET PUNUAR PF,`It FORMIMIN
E BERTHAMAVE OSE TË GRUPEVE M-L
TË VËRTETA
Sot vijnë Kryetari i Partisë Komuniste të Gjermanisë
(marksiste-leniniste) dhe Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Sri Lankës. Ata do të kenë bisedime
me ne për një sërë problemesh politike dhe ideologjike.
Është shumë mirë që ne të diskutojmë me ta dhe të sqarojmë pikëpamjet e ndryshme, me qëllim që të forcohet
lëvizja komuniste në të gjitha vendet e Evropës e të Azisë.
Ne, gjithashtu, duhet të bëjmë përpjekje që në Afrikë, sidomos, të fillojë organizimi i disa bërthamave ose
grupeve marksiste-leniniste të vërteta, të cilat të ndihmohen ideologjikisht e politikisht që të zgjerojnë punën e
tyre propagandistike dhe organizative. Atje kemi të bëjmë
me një terren të virgjër. Në Afrikë nuk ekzistojnë as
parti komuniste, as parti revizioniste. Të gjitha partitë
që ekzistojnë në vendet e këtij kontinenti të madh janë
parti të borgjezisë vendëse, parti socialdemokrate, si të
thuash, përveç partive të tjera fashiste. Për sa u përket
gjithë atyre partive që quhen komuniste dhe të tilla ka
në Etiopi, në Somali e gjetkë, ato nuk kanë vlerë për ne,
për çlirimin e popujve të shtypur dhe për revolucionin.
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E PREMTE
30 MARS 1979

PK E ITALISE (MARKSISTE-LENINISTE)
NE RREMUJE TË PLOTË
Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste), sipas
informatave të sigurta që kemi nga brenda, nga anëtarët
e Komitetit Qendror të kësaj partie, të cilët kërkojnë dhe
shkojnë e informojnë në ambasadën tonë, është në rrëmujë. Ajo është e përçarë dhe kjo, siç na thuhet, ka ndodhur për arsye të Iëshimeve të udhëheqjes kryesore të saj.
Shumë anëtarë të Komitetit Qendror, që qëndrojnë
në pozita të shëndosha partie, përpiqen, por nuk gjejnë
rrugën se si ta sjellin partinë në binarë të drejtë. Këta
na thonë se gjendja është jashtëzakonisht e vështirë, ka
përçarje të mëdha dhe këto nuk janë të sotme, por të
vjetra.
Në bisedimet që kemi pasur me Fosko Dinuçin dhe ,
meRisaltn,ukvëhierndukjqët
forcojnë unitetin në parti, për arsye se ka mundësi, që
reaksioni i atjeshëm dhe elementë të shumtë të partive
të ndryshme politike borgjeze, të depërtojnë në partinë
tyre. Prandaj, në rast se nuk bëjnë kujdes në pranimet
dhe në edukimin e njerëzve që pranojnë, do t'u krijohen
vështirësi në parti.
Tash, na thuhet se në këtë parti ka një krah të
djathtë, që udhëhiqet nga njëfarë Obino, anëtar i Eyrosë.
Politike të Komitetit Qendror të partisë së tyre. Ky mbë -.
shteti gazetën .Ottobre» dhe,. aktualisht, kërkon që të
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vazhdohet vija e ndjekur nga kjo gazetë, që ka pasur
një vijë antimarksiste e prosovjetike. Por, hëpërhë, me
këtë vijë dhe me këtë gazetë, e cila tash nuk del më, janë
të gjithë anëtarët e organizatave të partisë të Sardenjës.
Sa anëtarë janë këta, nuk e dimë, por fakt është se të
gjithë ata janë me Obinon, sepse ky është nga Sardenja.
Gjithashtu na thonë se edhe një pjesë e organizatave të
partisë të Firences dhe të dy qyteteve të tjera janë me
këtë krah të djathtë që ka dalë në Partinë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste).
Atje ekziston edhe një krah i majtë, i cili godet udhëheqjen e partisë. Këtë, sipas informataVe të sakta që
kemi, e udhëheq një persbn që na i ka shprehur edhe
neve pakënaqësitë e tij për tradhtinë e udhëheqjes së
partisë. Dhe meqë ky ishte në kontradikta me këtë udhëheqje dha dorëheqjen, pastaj Komiteti Qendror e pëljashtoi nga partia.
Nga informatat mësojmë që ky farë Obino ka shkuar
në Romë dhe ka rnat'rë kontakt me ambasadën sovjetike,
për të kërkuar fonde që të vazhdojë të dalë përsëri gazeta «Ottobre-. Nxjerrja e kësaj gazete me një tirazh të
madh dhe me një numër të madh faqesh, kur orgari
qendror i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste) «Nuova unita» mezi dilte një
herë në javë, na ka çuditur. Prandaj dhe ne kemi supozuar që fondet për këtë gazetë jepeshin ose nga policia
italiane, ose nga sovjetikët. Aktualisht, nga ky shok i
Komitetit Qendror që shkon në ambasadën tonë, marrim
vesh se një gjë e tillë është e vërtetë. Ai na thotë se
është i sigurt që Obinoja ka vajtur dhe ka kërkuar ndihmë
në ambasadën sovjetike.
Pardje, kur u mblodh Byroja Politike e Komitetit
Qendror të partisë së tyre, shoku që na informon, është
ngritur dhe e kishte dënuar këtë akt. Por, për aktet e
këtyre dy elemeritëve; të njërit që quhet Obino dhe të
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tjetrit që nuk e di si e quajnë, por që ishte kryeredaktor
gazetës «Ottobre», u dha vetëm nga një vërejtje në Komitetin Qendror, pra këta vazhdojnë të qëndrojnë si anëtarë të Komitetit Qendror. Për të gjitha këto, sipas tij,
është caktuar që deri aty nga data 12 prill të zhvillohet
një mbledhje e Komitetit Qendror, ku do të bëhet një
luftë e ashpër midis vijave të ndryshme dhe do të sqarohet se çfarë rruge do të marrin punët. Unë, — ka thënë
ai, — do të luftoj si marksist-leninist në këtë mbledhje.
Kjo gjendje e krijuar në këtë parti është rezultat i
lëshimeve që u ka bërë udhëheqja dy tendencave të
shfaqura në Kongresin e 3-të të Partisë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste).
Tendenca e parë, siç mësojmë nga ky anëtar i Komitetit Qendror , ishte ajo e anëtarëve të partisë të
organizatave të Torinos, të cilët në planin e politikës së
jashtme përkrahnin Maon dhe Kinën, ndërsa në planin
e politikës së brendshme bashkëpunonin me simpatizantët e tyre, siç janë terroristët e «brigadave të kuqe».
8shtë shumë serioze që në parti të ekzistojnë elementë që
bashkëpunojnë me terroristë, me fashistë!
Tendenca e dytë ishte ajo e Obinos me shokë, që
e quanin Bashkimin Sovjetik të rrethuar e që shihnin te
Partia Komuniste revizioniste e Bashkimit Sovjetik një
forcë revolucionare. Por në vend që kongresi i 3-të i partisë t'i luftonte këto tendenca, atje u arrit një kompromis
që edhe përfaqësuesit e këtyre rrymave të zgjidheshin
në udhëheqje të partisë me pretekstin e ripërtëritjes së
Komitetit Qendror e të Byrosë Politike me njerëz të
rinj.
Në këto kushte tendenca e parë mori zhvillim të
plotë disa muaj më parë dhe përfshiu sekretariatin e komitetit të partisë të Torinos, kurse tendenca e dytë u zhvillua në gazetën «Ottobre», që doli hapur në mbrojtje
socialimperializmit sovjetik.
23 •-• 5
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Natyrisht, këto janë probleme shqetësuese, në radhë
të parë, për Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), por edhe për ne, sepse e kemi konsideruar
këtë si një parti marksiste-leniniste dhe e kemi ndihmuar
me të gjitha forcat tona. Aktualisht, Dinuçi ka kërkuar
të marrë kontakt me ambasadën tonë. Ne jo pa qëllim
i kemi thënë ambasadorit tonë ta shtyjë këtë takim me
të, për arsye se pozita e udhëheqjes së Partisë Komuniste
të Italisë (marksiste-leniniste) me daljen e këtyre fraksioneve nuk është aspak e qartë. Gazeta «Ottobre» u dënua shumë butë nga «Nuova unita». Kjo gazetë në
llim u mbështet rrie bujë, duke organizuar bile konferenca të gjera shtypi për të njoftuar daljen e kësaj «të
famshme» gazete, duke thirrur në këto konferenca edhe
atasheun e ambasadës sovjetike dhe ata të ambasadave të
vendeve revizioniste.
Arsyeja tjetër, që ne e shtymë bisedën me Dinuçin,
është se brenda në parti dhe në Komitetin e saj Qendror,
sipas të dhënave tona, nuk ka gjetur një zgjidhje të vërtetë kjo punë e sëmurë; atje akoma vazhdon përçarja
dhe ne nuk dimë ekzaktësisht pozitat e udhëheqësve
kryesorë të partisë. Ne dimë se në këtë kongres u shf aqën rryma të ndryshme dhe në një bisedë Dinuçi .ka
mbrojtur në mënyrë indirekte teorinë e mbështetjes të
Bashkimit Sovjetik, pse gjoja atje ka revolucionarë dhe
Brezhnjevi nuk na qenka aq revizionist i vendosur. Prandaj, të presim Dinuçin që kërkon të vijë tashti në ambasadën tonë pas kaq muajsh pas përfundimit të kongresit
të. 3-të të partisë së tyre, për të cilin nuk na tha asnjë
fjalë si parti motra që kemi qenë dhe që e kemi trajtuar
atë me aq dashamirësi e çdo gjë ia kemi thënë haptazi,
këtë nuk mund ta bëjmë, për arsye se njerëzit që janë
në pozita të shëndosha, të cilët përpiqen të sjeliin në
rrugë të drejtë partinë e tyre, mund dhe kanë të drejtë
të thonë se Partia e Punës e Shqipërisë po mbron ko354

rrentin e Dinuçit, që është shkaktari i kësaj përçarjeje
në Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste).
Për këto arsye ne mendojmë që, më parë se Dinuçi
të takohet me ne, ai, Risaliti dhe të tjerët, në qoftë se
janë në rrugë të drejtë, duhet të vënë rregull brenda në
shtëpinë e tyre. Ne mund të marrim kontakt me ta, kurdoherë që të duan, siç kemi marrë edhe herë të tjera, por
qëllimi ynë është që kjo t'i shërbejë kauzës së partisë
dhe jo të bëhet shkak për të thelluar përçarjen, ose të
krijojë dëshpërim tek anëtarët besnikë të marksizëm-leninizmit që ekzistojnë në këtë parti komuniste marksiste-leniniste.
Ajo që ka rëndësi për Partinë tonë nuk është fakti
se cilët janë këta njerëz, por se ç'ideologji përfaqësojnë
dhe ç'pikëpamje kanë ata. Ne do të mbështetim dhe
do të mbajmë miqësi me ata që janë marksistë-leninistë,
revolucionarë të vërtetë. Prandaj, jam i mendimit që ne
të thërresim shokun
dhe t'i japim atij përgjigje për
njëfarë letre që ai ka sjellë, ku shfaqet pakënaqësia e Dinuçit për shtytjen e takimit nga ana jonë dhe t'i themi:
është e vërtetë që e shtymë takimin me Dinuçin, për
arsye se ai nuk na ka vënë në dijeni për përçarjen dhe
për ekzistencën e tendencave antimarksiste në parti. Dinuçi na vuri në dijeni vetëm për daljen e gazetës «Ottobre», për të cilën na tha sikur financohej nga disa këshilla
të punëtorëve dhe se kishte mbështetjen e plotë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Aktualisht, t'i vëmë në dukje shokut
gjithçka po na rezulton ndryshe, siç na keni folur dhe ju
për këtë gazetë.
Takimin me Dinuçin e kemi shtyrë edhe sepse, sipas
të dhënave tuaja, njerëz si Obino dhe kryeredaktori i gazetës «Ottobre» qëndrojnë përsëri në Komitetin Qendror
të partisë. Një gjë e tillë tregon se korrentet antimarksiste ekzistojnë dhe veprojnë në partinë tuaj. Pra ne
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jemi në dilemë: ç'qëndrim kanë Dinuçi dhe Risaliti? Kjo
s'është fort e qartë për ne. Por, fundi i fundit, në qofte
se ata vijnë te ne pa bujë për të na vënë në korent për
çka po ngjet në partinë tuaj, ne mund edhe t'i presim.
Me pak fjalë, italianët po tregohen fanfaronë, tregohen po ashtu mendjemëdhenj dhe të pasinqertë ndaj nesh.
Ne konstatojmë se në Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) ekzistojnë korrente të ndryshme, që luftojnë jo për të mbrojtur marksizëm-leninizmin, jo për të
krijuar një parti të fortë marksiste-leniniste, por për të
siguruar fonde nga njëri e nga tjetri, nga njëra apo tjetra parti, nga njëri apo tjetri shtet dhe vetë të rrojnë së
bashku me grupe shokësh, që kanë disa mendime revizioniste dhe maskohen nën ideologjinë marksiste-leniniste.
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E SHTUN£
31 MARS 1979*

NJE TRAKTAT IMPERIALIST ANTIARAB
Siç dihet, këto ditë në Uashington, në një tendë të
madhe të ngritur posaçërisht nga Karteri në sheshin përpara Shtëpisë së Bardhë e përpara një mijë e ca vetave,
përveç publikut që bënte sehir prapa kangjellave të parkut, mbi një bankë tradicionale, ku janë nënshkruar nga
amerikanët traktate të ndryshme imperialiste, skllavëruese, u nënshkrua traktati i paqes midis Egjiptit dhe Izraelit e u firmos edhe nga Karteri me funksionin e dëshmitarit.
Pra, u nënshkrua një traktat imperialist pas një Iufte agresive grabitqare imperialiste të deklaruar nga sionizmi, i mbështetur fuqimisht me armë e me municione
dhe i financuar nga imperializmi amerikan. Kjo luftë
grabitqare e Izraelit ka pasur për qëllim, e që e ka arritur,
të likuidonte atdheun e palestinezëve, të pushtonte Jerusalemin, bregun perëndimor të Iumit Jordan, rripin e
Gazës, të pushtonte gjithë Sinain, bile t'u rrinte mbi krye
si skifter Libanit dhe Egjiptit. Përveç kësaj, ushtritë
agresive të Izraelit pushtuan, gjithashtu, Lartësitë e Golanit, që i përkasin Sirisë.
Ky ishte qëllimi i luftës agresive imperialiste kundër
popujve arabë: palestinez, sirian, egjiptian, jordanez dhe
tërthorazi edhe kundër të gjithë popujve të tjerë arabë.
Kjo luftë grabitqare e Izraelit, e mbështetur fuqimisht
nga imperializmi amerikan, kishte, gjithashtu, për qëllim
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të mbante nën ndikimin e vet rajonin e pasur të naftës
të Lindjes së Mesme, me fjalë të tjera Arabinë Saudite,
Emiratet e Gjirit Persik, Kuvajtin, Iranin etj. dhe të
krijonte një barrierë të fortë ekonomiko-ushtarake kundër disa vendeve të tjera arabe dhe partnerëve të tyre,
vendeve kapitaliste perëndimore, të cilat rrojnë në sajë
të naftës së Lindjes së Mesme.
Egjiptianët, sirianët dhe jordanezët, gjoja në unitet,
po në fakt të përçarë, e përballuan disa herë këtë luftë
agresive, veçse pa sukses, për arsye se nuk ishin seriozisht
të bashkuar në luftën e tyre kundër këtij invadimi barbar
dhe u thyen që në kohën e Farukut, të Naserit, po dhe
tash të Sadatit, gjithashtu dhe nën mbretërinë e Hyseinit.
Kurse Libani kozmopolit, ku ishin vendosur një numër
i madh palestinezësh, sidomos në jug të këtij vendi dhe
në kufijtë e Izraelit, është bërë preja e vazhdueshme e
këtij dhe ka mbetur përsëri i tillë përballë sulmeve barbare të këmbësorisë, artilerisë dhe aviacionit izraelit.
Gjithashtu Libani është kthyer në një vend luftërash civile midis sirianëve, kristianëve maronitë dhe sekteve
myslimane.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Izraelin, përveç përdorimit të armëve, kanë ditur, gjithashtu, të kombinojnë ndërmjet tyre edhe metodat e përçarjes, pavarësisht nga ato që trumbetojnë çdo ditë dhe vazhdimisht
vendet arabe se gjoja kombi arab është një komb i bashkuar. Nga njëra anë veprimtaria e imperializmit amerikan dhe lufta agresive e Izraelit, nga ana tjetër edhe socialimperializmi sovjetik, bëjnë punën e tyre për shkatërrimin e këtij uniteti, që nuk është tjetër veçse një
formulë. Të gjitha këto forca të errësirës, imperializmi,
socialimperializmi dhe veglat e tyre shkaktojnë përçarje
në këto vende e në këta popuj dhe kjo përçarje e ka
bazën edhe në udhëheqjet reaksionare kapitaliste të
atyre vendeve arabe të cilat kanë interesa të ndryshëm,
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kanë qëllime dominimi mbi njëri-tjetrin etj. Në vendet
arabe, natyrisht, dominojnë ato shtete që janë më të pasura në naftë, pra Arabia Saudite, Iraku, Kuvajti, Emiratet e Gjirit Persik që, megjithëse nuk kanë një forcë
ushtarake të atillë që të mund të sundojnë në vendet e
tjera, kanë një forcë ekonomike të madhe nëpërmjet së
cilës influencojnë, pikërisht mbi ata që janë në fuqi qoftë
në Siri, në Liban, në Jordani, në Jemen, në Egjipt dhe në
të gjitha vendet e tjera të Afrikës Veriore.
Pra, nëpërmjet forcës së madhe ekonomike të veglave të tij, të cilat ka ditur t'i manipulojë, imperializmi
amerikan ka mundur të akaparojë pjesën e luanit në të
ardhurat e naftës, veçanërisht në Iran e në Arabinë Saudite. Si rrjedhim edhe në Emiratet e Gjirit imperializmi
amerikan ka pasur një influencë të madhe, që vazhdon
ta ketë edhe aktualisht. Sot kjo mund të jetë e përkohshme për arsye se shahu i Iranit u rrëzua, dhe interesat e
imperializmit amerikan në këtë shtet u dobësuan në një
masë të dukshme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht luftojnë
që të rivendosin dominimin e vet në Iran. Edhe socialimperializmit sovjetik i është hapur oreksi. Ai influencon
në gjendjen e Iranit nëpërmjet kurdëve, azerbajxhanasve
dhe partisë së vjetër gjoja komuniste «Tudeh». Por në
Iran, që në kohën e shahut, janë krijuar nën maska të
ndryshme edhe parti maoiste, trockiste, të cilat vegjetonin
nën mbikëqyrjen e SAVAK-ut iranian dhe tash, me kryerjen e revolucionit popullor antifeudal e antiimperialist,
ato dolën mbi ujë dhe disa mbrojnë Khomeinin, që është
për një republikë islamike, disa kërkojnë një demokraci
disi më të gjerë. Pikërisht dje u bënë votimet në Iran
dhe do të shohim rezultatet e tyre.
Pra, interesat ekonomikë, të lidhur me naftën, të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran e si rrjedhim
në Lindjen e Mesme, janë dëmtuar pjesërisht e jo për359

fundimisht, dhe aktualisht lufta e tyre në këtë vend synon
që të ristabilizojë gjendjen, jo duke risjellë shahun në
fuqi, por duke shfrytëzuar mundësi e rrugë të tjera.
Për këtë gjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po
veprojnë me shpejtësi të madhe dhe me presione kërcënuese ndaj Izraelit dhe kryeministrit të tij, Beginit, që
të nënshkruajë një traktat paqeje me Egjiptin, por më
mirë të thuhet një traktat kashtë. Egjipti me nënshkrimin
e këtij traktati po bie në kundërshtim me të gjitha shtetet e tjera arabe. Sadati dëshironte që, qoftë edhe për sy
e faqe, të merrnin pjesë në këtë marrëveshje edhe palestinezët, të cilët refuzuan, ose të vihej në këtë traktat
ndonjë klauzolë e tillë që palestinezëve gjoja t'u njihet,
në të ardhmen e drejta për të pasur atdheun e vet, të
cilin ua ka gllabëruar Izraeli. Por, natyrisht, ai punonte
që të gjendeshin disa formula që në të vërtetë të mos i
njihej kurrë këtij populli një e drejtë e tillë e ligjshme e
natyrale.
Sadati u bind që të pranonte pikëpamjet amerikane
dhe solli edhe Beginin në atë rrugë që kishte zgjedhur
imperializmi amerikan. Traktati Izraelito-Egjiptian në
fakt nuk është traktat në mes këtyre dy shteteve, të
cilat kanë qenë dhe janë në luftë midis tyre, por është
një traktat amerikan, traktat imperialist, që ruan dhe
mbron interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në
Lindjen e Mesme. Në këtë traktat prej 9 nenesh, natyrisht, Egjipti rimerr një pjesë të Sinait me një sërë kushtesh, rimerr puset e vajgurit në Sinai të shfrytëzuara nga
izraelitët, detyrohet që gjirin e Akabës dhe ngushticën e
Tiranit t'i deklarojë ndërkombëtare, të pranojë që anijet
e çdo lloji të kalojnë lirisht në kanalin e Suezit, të ketë
disa të drejta në rripin e Gazës dhe kaq. Kurse Izraeli,
kuptohet, mban mjaft territore arabe nën pushtimin e vet,
i ka inkluduar këto në shtetin e vet sionist. Izraeli nuk
pranon të lëshojë në asnjë mënyrë sidomos Cisjordaninë
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dhe Jerusalemin. Jerusalemi, deklaroi Begini, do të
mbetet kryeqyteti i Izraelit.
Për gjithë këtë rezultat, për këtë traktat imperialist
Shtetet e Bashkuara të Amerikës u paguan izraelitëve
dhe egjiptianëve nga 2 miliardë dollarë secilit, domethënë
i bleu që të dy. Natyrisht sasia më e madhe e këtyre
2 miliardëve do të jepen në armë. Pra industria amerikane
e armëve do të zhvillohet akoma më shumë dhe imperializmi amerikan do t'i furnizojë me armë e municion të
dy këto vende, që i lidhi për interesat e vet. Ky është
qëllimi dhe kuptimi i këtij traktati të paqes, i cili nuk
sjell paqen, por luftën, për arsye se nuk është në interesin
e popujve dhe të shteteve arabe, qofshin këto edhe shtete
borgjeze kapitaliste.
Kundër Traktatit Izraelito-Egjiptian në mënyrë të
papajtueshme janë, në radhë të parë, palestinezët. Këta
deklaruan me të drejtë në mënyrë të hapët, të fortë dhe
kurajoze se do t'u bëjnë një luftë të pamëshirshme këtij
traktati dhe këtyre rezu]tateve. Ata e deklaruan Sadatin
tradhtar dhe se «do t'ia presin duart dhe kokën». Këta
janë termat që ka përdorur kundër tij Arafati, sipas
agjencive të lajmeve.
Me palestinezët janë bashkuar, në radhë të parë,
sirianët, pse këta kanë përpara një «unitet» egjiptiano-izraelit, gjë që ua bën më të vështirë rimarrjen e Lar-.
tësive të Golanit. Pra, në qoftë se ata do të orvaten të
marrin Golanin e tyre, atëherë duhet të lidhen ngushtë
në një unitet luftarak me vendet e tjera arabe, që kundërshtojnë këtë traktat. Por një unitet i tillë luftarak
është zor të arrihet nga ana e tyre. Që para traktatit qe
deklaruar se do të bëhej në Bagdad mbledhja e të gjitha
vendeve që kundërshtojnë Traktatin Izraelito-Egjiptian.
Në fakt atje u mblodhën përfaqësuesit e këtyre vendeve,
po shpejt u shpërndanë përsëri, pse jo të gjithë ishin dakord të pritnin marrëdhëniet me Egjiptin, ta bojkotonin
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këtë dhe ta deklaronin Sadatin si tradhtar të kauzës arabe, që i shiti këto tek Izraeli dhe tek imperializmi amerikan. Natyrisht, në këtë mbledhje Siria dhe Iraku mund
të ishin më afër njëri-tjetrit dhe treçerek në krah të më
të vendosurve që janë palestinezët, mirëpo të ftohta u treguan Arabia Saudite dhe vendet e Emirateve të Gjirit,
kurse disa të tjerë bëjnë llafe më shumë. Ndër këta të
fundit Libia e Kadafit ngre zërin një çikë më lart dhe ka
lëvizur trupa drejt Egjiptit, natyrisht, për demonstrim,
kurse Sadati, përpara se të kthehet në Egjipt, u dha urdhër edhe ai trupave të tij të lëvizin në drejtim të perëndimit, pse aktualisht i kanë krahët të lirë nga ana e kanalit të Suezit, prandaj po e drejton ushtrinë në kufirin
me Libinë.
Kështu që Egjiptit i mbetet vetëm një mbështetje,
Sudani, të cilin Sadati përpiqet me të gjitha forcat ta
mbajë afër që të jenë të lidhur së toku në eventualitetin e
një gërvishtjeje të mundshme nga ana e Libisë.
Arabia Saudite dhe Emiratet e Gjirit, tok me Jordaninë, natyrisht, e dënuan Traktatin Izraelito-Egjiptian, poc
nuk na qenkëshin dakord ta bojkotojnë Egjiptin, të prishin marrëdhëniet me të dhe më në fund të organizojnë
edhe ndonjë luftë të vogël kundër tij, pse lufta e vogël
kundër Egjiptit do të drejtohej edhe kundër Izraelit,
aleatit të Egjiptit, do të drejtohej sidomos kundër imperializmit amerikan, i cili, kur populli iranian rrëzoi shahun, dërgoi në Arabinë Saudite dhe në gjithë pellgun e
Lindjes së Mesme sekretarin e shtetit për Mbrojtjen,
Braun, i cili punoi në këto vende për ta penguar unitetin
arab. Pas Braunit shkoi edhe Brzezhinski, ndihmës i Karterit për sigurimin kombëtar, i cili bisedoi me mbretin e
Arabisë Saudite dhe me sunduesit e Omanit dhe të Emirateve të Gjirit Persik. Natyrisht në këto kushte mbledhja
e Bagdadit rezultoi, si thotë fjala e popullit tonë, «Ku
ishe? — hiçgjëkundi».
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Pra asnjë unitet nuk u arrit në vendet që gjoja e
kundërshtojnë Traktatin Egjiptiano-Izraelit. Propagandë,
natyrisht, bëhet shumë dhe sa të duash, duke thënë se
ky traktat nuk mund të ketë jetë, se popujt arabë janë
kundër këtij traktati, se popujt arabë do ta likuidojnë
Izraelin, se popujt arabë do të likuidojnë Sadatin, bile
edhe fizikisht, se 2 miliardë dollarët amerikanë nuk do ta
përmirësojnë jetën në Egjipt etj., etj. Natyrisht këto e
shqetësojnë Sadatin dhe i krijojnë telashe brenda, pse
populli egjiptian nuk është i tëri me të.
Por dihet, gjithashtu, se populli egjiptian bëri një
sforco dhe ushtria e tij kapërceu kanalin dhe u fut në
Sinai. Izraeli në luftën e Kipurit u gjend në befasi. Megjithatë, me anë manovrimesh ushtarake, kaloi bregun
lindor të Suezit dhe u doli prapa krahëve ushtrive sulmuese egjiptiane që u futën në Sinai, i bllokoi këtu, dhe
kështu pengoi avancimin e tyre të mëtejshëm. Sidoqoftë
kjo luftë krijoi një gjendje disi të favorshme për Egjiptin në vendet arabe, por kjo gjendje e favorshme rezultoi
në situatat e sotme, të cilat janë në disfavorin e vetë
popullit egjiptian, të popullit sirian, të popullit palestinez,
në radhë të parë, pastaj edhe të të gjithë popujve të tjerë
arabë.
Me fjalë të tjera, aktualisht me Traktatin Izraelito-Egjiptian imperializmi amerikan e mballosi një situatë
shumë kritike që u krijua në Lindjen e Mesme me rrëzimin e shahut të Persisë. Ky traktat mund të konsiderohet
si një sukses i vogël elektoral i Karterit.
Sadati, në të kthyer nga Uashingtoni, s'mungoi të
drejtohej në Bon dhe të kërkonte jo një miliard dollarë
kredi, por 20 miliardë. Agjencitë perëndimore të lajmeve
flasin për pritjen e përzemërt që iu bë nga ana e presidentit të Republikës Federale të Gjermanisë, Karsten, dhe
e kancelarit Shmid. Ato thonë se Gjermania Perëndimore
do ta ndihmojë Egjiptin me kredi për përmirësimin e
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gjendjes së tij ekonomike dhe një gjë e tillë do të bëhet,
por, natyrisht, jo me 20 miliardë. Kjo është një shifër e
ekzagjeruar dhe imperialistëve amerikanë nuk u intereson
një gjë e tillë, pse do të prisheshin ekuilibri dhe statukuoja që mezi i krijuan në Lindjen e Mesme. Sidoqoftë kreditë që Egjipti mund të marrë nga Boni, duhet të kthehen me interesa të mirë dhe në kohën e caktuar. Kështu
Egjipti u fut kokë e këmbë në sferën e influencës dhe
nën diktatin e imperializmit amerikan dhe të revanshistëve të Bonit.
Natyrisht, në këtë mes socialimperializmi sovjetik
përpiqet që vendet arabe që kundërshtojnë Traktatin
Izraelito-Egjiptian, t'i nxitë në luftë kundër Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, domethënë kundër Izraelit dhe
Egjiptit dhe t'i bashkojë nën drejtimin dhe influencën e
vet. Për këto arsye, akoma pa u nënshkruar traktati, një
ditë para, në qoftë se nuk gabohem, Gromikoja bëri një
vizitë në Siri e në Irak. Është e qartë se qëllimi i kësaj
vizite ishte si kundërpeshë e vizitës së Beginit dhe të
Sadatit në Uashington për të nënshkruar traktatin.
Sigurisht gjatë vizitës Gromikoja ka bërë «muhabete», ka
dhënë premtime, ka paraqitur plane etj., por mbledhja e
Bagdadit megjithatë nuk dha ndonjë rezultat. Këto shtete
arabe mund të marrin vetëm armë nga Bashkimi Sovjetik
dhe asgjë tjetër, bashkimi i tyre nën shkopin e sovjetikëve nuk arrihet dhe nuk do të arrihet. Vendet e tjera
arabe përpiqen t'i përmirësojnë lidhjet në mes tyre. Flitet edhe për një bashkim të Sirisë me Irakun, por ky
bashkim, në rast se bëhet, do t'i përngjasë bashkimit para
disa vjetësh të Sirisë me Egjiptin. Në mes tyre ka kontradikta të mëdha, të cilat thellohen midis partive «Baas»
dhe udhëheqjeve të këtyre dy vendeve.
Për sa u përket përpjekjeve që bëjnë sirianët për

e shtyjnë në një rrugë jo në akord me vendet arabe,
përkundrazi, Kurse Arabia Saudite ka nën influencën e
vet Emiratet e Gjirit Persik. Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, nga ana e tyre, po e forcojnë Arabinë Saudite,
po e armatosin. Kjo, megjithëse popullsinë e ka shumë
më të vogël nga Irani, mund të bëhet promotori i bashkimit të të gjithë Gadishullit Arabik në një shtet konfederativ të vetëm, ku të sundojë, natyrisht, Arabia Saudite
dhe pas saj të qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Të realizohet, me fjalë të tjera, uniteti i dy Jemenëve, të
bashkohet me ta edhe Omani, Arabia Saudite, Kuvajti e
të tjera, mundësisht të krijohen marrëdhënie me Iranin
shumë më të mira nga ato që kanë qenë në kohën e shahut të Pahlevëve. Atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështetnin fort shahun e Iranit për ta pasur
si një kundërpeshë kundër Arabisë Saudite, kurse tash
kjo është bërë vajza më e preferuar e imperializmit amerikan që ia mbyll syrin Ajatollah Khomeinit dhe i bën
shenjën e afrimit. Sa do t'i arrihet këtij qëllimi, do ta
shohim. Sidoqoftë, aktualisht, megjithëse vendet e naftës,
të OPEK-ut, i kanë ngritur shumë çmimet dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës me vendet e tjera kapitaliste janë
të detyruara ta pranojnë këtë ngritje çmimesh, derisa të
stabilizojnë më mirë gjendjen e turbullt që ekzistonte dhe
që u krijua edhe më shumë në Lindjen e Mesme, ky rajon përsëri mbetet si kurdoherë një vatër zjarresh.

t'u lidhur me Iranin, natyrisht edhe kjo është hipotetike.
Irani ka qëllimet e veta, ka interesat e tij ekonomikë, që
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IRANI U SHPALL REPUBLIKE
Dje në Teheran u shpallën rezultatet e referendumit
kombëtar për kalimin e vendit nga monarkia në republikë.
95 për qind e votuesve votuan për shpalljen e Republikës
Islamike të Iranit. Me këtë rast Ajatollah Khomeini mbajti një fjalim, gjatë të cilit theksoi se referendumi kombëtar dhe votimi për shpalljen e republikës i dhanë fund
sundimit monarkik në Iran.
Kjo është një fitore tjetër e madhe e luftës së popuMt iranian për çlirim shoqëror dhe për shkëputje nga
influenca e imperialistëve. Ngjarjet atje po ecin përpara
dhe në rrugë pozitive.
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NE LIDHJE ME DISA ÇESHTJE TE NGRITURA
NGA SHOKU AUST
Sot bisedova me shokun Ramiz në lidhje me disa
çështje që ka ngritur shoku Aust, Kryetar i Partisë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste).
Çështja e parë ishte për nënshkrimin e një deklarate,
ose të një manifesti komunist të ri, të kohëve të sotme,
në atë frymë që na e parashtroi edhe shoku Amazonas,
Sekretar i Parë i KQ të Partisë Komuniste të Brazilit.
Unë bisedova përsëri me shokun Ramiz dhe i shtjellova
mendimin që duhet të kemi ne për këtë çështje e që
duhet t'ia shprehim shokut Aust.
Gjithashtu bisedova edhe lidhur me problemin se si
duhet kuptuar jo aleanca, por thirrja për luftë të përbashkët revizionistëve në rast të një lufte imperialiste. Pra,
në një moment të tillë u duhet bërë thirrje gjithë njerëzve që janë kundër luftës imperialiste, që të ngrihen
të luftojnë kundër atyre që shkaktojnë luftën. Kjo ngjau
edhe në Luftën e Parë Botërore, edhe para Luftës së
Dytë Botërore, atëherë kur u bë thirrja që popujt, revolucionarët dhe gjithë njerëzit me ndjenja antifashiste të
ngriheshin kundër luftës agresive fashiste që po përgatitej. Dhe në fakt atëherë në luftë u hodhën edhe krerët
e socialdemokracisë, si për shembull plot krerë të socialdemokracisë italiane, socialistë, demokratë, radikalë, bile
dhe demokristianë. Në Francë po ashtu Bidoja me shokë
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etj., etj. Prandaj pikërisht kështu duhet kuptuar kjo
çështje në një kohë të caktuar, dhe jo ndryshe, sepse
aleanca me partinë revizioniste ne nuk bëjmë, por kundër
luftës që po përgatitet dhe pëlcet, thirrja e Partisë sonë
do t'u drejtohet të gjithë atyre që janë kundër luftës për
t'u bashkuar që ta sabotojnë këtë luftë.

E MARTE
3 PRILL 1979*

VENDET E TJERA ARABE BOJKOTOJNE EGJIPTIN
U shpall teksti zyrtar i rezolutës që u aprovua nga
Konferenca e Këshillit të Lidhjes Arabe në nivelin e ministrave të Punëve të Jashtme, mbledhur në Bagdad. Kjo
konferencë dha rezultate, të paktën në sipërfaqe, kundër
qeverisë egjiptiane. Në këtë rezolutë thuhet se qeveria e
Republikës Arabe të Egjiptit, duke nënshkruar traktatin
e paqes me Izraelin, nuk ka përfillur rezolutat e konferencës arabe të nivelit të lartë, veçanërisht rezolutat
e konferencave të nivelit të lartë të Rabatit dhe të Algjerit, rezolutat e Konferencës së 9-të arabe të nivelit të
lartë. Thuhet, gjithashtu, se nuk ka përfillur edhe thirrjen e mbretërve dhe të presidentëve arabë për të mos
nënshkruar asnjë traktat paqeje me armikun sionist. Sipas
kësaj rezolute pjesëtarët e konferencës së Bagdadit nënshkrimin e traktatit të paqes me Izraelin nga qeveria e
Sadatit e konsiderojnë tradhti.
Në rezolutë thuhet se qeveria egjiptiane me këtë
veprim doli nga radhët arabe dhe zgjodhi politikën e
bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për
të qëndruar në të njëjtat pozita me armikun. Qeveria e
Sadatit akuzohet se hoqi dorë nga detyra kombëtare për
çlirimin e territoreve të pushtuara arabe, veçanërisht të
Jerusalemit; për të rifituar të drejtat e pamohueshme
kombëtare të popullit palestinez, duke përfshirë edhe të
drejtën për t'u kthyer në atdheun e tij, të drejtën e vetrë-
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vendosjes për të krijuar një shtet të pavarur të Palestinës
në tokën e tij kornbëtare; për të ruajtur solidaritetin dhe
unitetin arab; për të mbrojtur çështjen arabe etj.
Në rezolutë thuhet se Këshilli i Lidhjes Arabe, në
nivelin e ministrave të Jashtëm, vendosi:
E para,
a) Të thërriten menjëherë ambasadorët e shteteve
arabe nga Egjipti.
b) Të rekomandojë prerjen e marrëdhënieve politike
dhe diplomatike me qeverinë egjiptiane. Qeveritë arabe
duhet të marrin masat e duhura për ta zbatuar këtë rekomandim brenda një muaji pas shpalljes së këtij vendimi
dhe në përputhje me dispozitat kushtetuese të çdo vendi.
E dyta, anëtarësia e Egjiptit në Lidhjen Arabe të
konsiderohet si e pavlefshme duke filluar nga data e
nënshkrimit të traktatit të paqes. me sionistët. Kjo do të
thotë që Egjiptit duhet t'i hiqen të gjitha të drejtat e
anëtarësisë në Lidhjen Arabe.
E treta,
a) Në Tuniz, kryeqytet i Tunizisë, do të jetë qendra
e përkohshme e Lidhjes Arabe, e sekretariatit të saj të
përgjithshëm, e këshillave ministerialë dhe e komiteteve
të përhershme teknike, duke filluar nga data e nënshkrimit të traktatit të paqes midis Egjiptit dhe Izraelit.
b) T'i bëhet thirrje qeverisë së Tunizisë që të krijojë
të gjitha kushtet e duhura për selinë e re të Lidhjes
Arabe.
c) Të krijohet një komitet prej 6 vendesh anëtare:
Iraku, Siria, Tunizia, Kuvajti, Arabia Sauditë dhe Algjeria
si dhe nga përfaqësuesi i sekretariatit të përgjithshëm të
Këshillit të Lidhjes Arabe për të zbatuar këtë rezolutë, për
t'u bërë thirrje shteteve anëtare dhe për t'u dhënë ndihrnën e kërkuar këtyre vendeve.
Komiteti merr kompetencat e plota të Këshillit të
Lidhjes Arabe për të marrë masat e duhura për zbatimin
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e kësaj rezolute, duke përfshirë mbrojtjen e pasurive,
të fondeve. të dokumenteve dhe të protokolleve të Lidhjes
Arabe. Komiteti duhet të marrë masat e duhura kundër
çdo veprimi të ndërmarrë nga qeveria egjiptiane për të
penguar transferimin e selisë së Lidhjes Arabe, ose për të
shkelur të drejtat apo interesat e saj.
Kjo rezolutë përmban mjaft vendime të tjera për masa konkrete kundër Egjiptit. Me fjalë të tjera, në Bagdad
vendet arabe morën një vendim me anën e të cilit bojkotojnë Republikën Arabe të Egjiptit, e konsiderojnë Sadatin tradhtar dhe nuk e pranojnë Traktatin Egjiptiano- Sionist, që u nënshkrua më 26 mars 1979 tok me Karterin
në Kemp Dejvid të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kjo, natyrisht, do të ketë rrjedhime në Egjipt, por mua
më duket se jo të gjitha vendet arabe që u mblodhën në
Bagdad, janë plotësisht të vendosura në qëndrimin kundër
Egjiptit. Në sipërfaqe duket sikur rezoluta është marrë
njëzëri, por, përveç Sirisë, e cila ka interesa, sepse ka një
pjesë të territorit të saj të pushtuar nga Izraeli, përveç
palestinezëve që mbetën pa atdhe dhe që çështja e tyre
as nuk u peshua fare në nënshkrimin e Traktatit Egjipt-Izrael, Irakut që qëndron pas Sirisë, pra, përveç këtyre
që janë më shumë të interesuar të vihen kundër Egjiptit,
me shtetet e tjera, si Arabia Saudite e të tjera nuk ndodh
kështu. Në këto shtete ka lëkundje. Ato do të lëvizin sipas
situatave e koniunkturave edhe në drejtim të politikës
amerikane e nuk do t'i presin urat krejtësisht me Egjiptin. Kurse mbreti Hysein tregohet kundër, por tregohet
njëkohësisht edhe pro amerikanëve. Tregohet kundër
mbasi ka frikë se mos një ditë afro 500 mijë palestinezë,
që jetojnë në Jordani, ia ngrenë këmbët. Kështu që ai
hiqet pro palestinezëve, por, në realitet, është një shërbëtor i arnerikanëve dhe i Arabisë Saudite.
Kështu duhet kuptuar uniteti arab, i cili nuk u arrit,
pavarësisht se nga mbledhja në Bagdad vendet pjesëma371

rrëse dolën me një konkluzion të përbashkët. Me siguri
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë për t'i
mbajtur nën influencën e vet. Për një kohë, s'dihet,
mundet që edhe Siria të bjerë në bisedime të gjata e të
vështira me Izraelin, e kështu, në një mënyrë ose në një
tjetër, të likuidohet çështja e Golanit. Pra, në këtë mes
e pësojnë palestinezët, të cilët mbeten pa atdhe dhe kështu çështjet në Lindjen e Mesme do të vazhdojnë të mos
gjejnë zgjidhje dhe fuqitë e mëdha të veprojnë sipas inte.resave të tyre.
Vetëm kryengritjet popullore mund t'i japin fund një
situate të tillë të vështirë, të ndërlikuar në këtë pellg, ku
kanë futur këmbët e tyre edhe socialimperializmi sovjetik, edhe imperializmi amerikan, edhe shtetet e tjera kapitaliste të botës. Kjo është një zonë strategjike e delikatcme rëndësi shumë të madhe; është zonë nafte, zonë luftE.
ndërimperialiste, e një lufte grabitqare, të cilën mund ta
përballojnë vetëm popujt e këtij pellgu dhe jo përfaqësuesit e forcave që janë në fuqi në disa vende. Këto forca
lidhen dhe zgjidhen sipas interesave të borgjezisë që përfaqësojnë e që sundojnë në këto vende dhe jo sipas
interesave kombëtare të popujve mbi të cilët sundojnë,
lidhen dhe zgjidhen me imperializmin amerikan dhe me
socialimperializmin sovjetik sipas interesave të borgjezisë
• madhe të naftës.
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LIDHUR ME IDENE PER NJE .MANIFEST» OSE
«DEKLARATE THEMELORE» TE LEVIZJES
MARKSISTE-LENINISTE
Kohët e fundit shokët brazilianë (Amazonas e Arruda)
dhe ata gjermanë (Aust e Koh), duke vlerësuar rëndësinë
e librit «Imperializmi dhe revolucioni», kanë shtruar veç
e veç çështjen që, duke u mbështetur te ky libër, të studiohet ideja për të formuluar, si pikë referimi, një dokument që të shërbejë për gjithë lëvizjen marksiste-leniniste,
në bazë të së cilës çdo parti marksiste-leniniste të përpunojë strategjinë e taktikën e vet. Shokët brazilianë
kanë sugjeruar që ky dokument të quhej «Manifest i 1vizjes marksiste-leniniste», kurse shokët gjermanë «Deklaratë themelore». Brazilianët thonë se ky dokument
duhet të përfshihet në. shembullin e «Manifestit komunist» të Marksit e të Engelsit, gjermanët propozojnë që
aty të hidhet poshtë rruga paqësore, të theksohet domosdoshmëria e pranimit të diktaturës së proletariatit, ndarja
e prerë me revizionizmin modern, ndërtimi ilegal i partisë, fronti unik etj. Shokët gjermanë e kanë zhvilluar edhe
më tej idenë e tyre. Ata mendojnë që «Deklarata themelore» të shoqërohet edhe me anën përkatëse organizative.
Domethënë të krijohet një komitet ekzekutiv i lëvizjes,
i cili të ketë një organ shtypi dhe të vendosen kushtet e
aderimit në këtë lëvizje etj.
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Të dyja partitë, duke bërë këtë propozim, theksojnë
se kjo mund të bëhet vetëm me angazhimin e plotë të
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe me autoritetin që
gëzon ajo në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, prandaj
kanë kërkuar mendimin tonë.
Lidhur me këtë çështje porosita shokun Ramiz Alia
që t'u thotë shokëve brazilianë e, kur të ketë rastin edhe
atyre gjermanë, mendimet e mëposhtme:
Ideja e shokëve të partive braziliane e gjermane
është e drejtë dhe, në parim, ne jemi dakord dhe e
quajmë absolutisht të nevojshme që lëvizja marksiste-leniniste të gjejë forma e rrugë për të vendosur e për të
konsoliduar unitetin e saj revolucionar mbi bazën e mësimeve të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit.
Çështja e forcimit të unitetit të lëvizjes marksiste-leniniste dhe gjetja e rrugëve të përshtatshme për këtë
qëllim, ka qenë një preokupacion i vazhdueshëm i Partisë
së Punës të Shqipërisë. Qysh në Kongresin e 5-të, në vitin 1966, Partia jonë theksonte:
«Komunizmin botëror të kohës sonë duhet ta
karakterizojë fryma revolucionare e luftarake e
kohëve heroike të Leninit e të Stalinit, të Kominternit... Natyrisht. kohët kanë ndryshuar dhe
këtu nuk është f jala që ne të adoptojmë ose të
kopjojmë format e metodat e punës, të organizimit e të drejtimit të Kominternit, të përshtatshme për atë kohë, me të mirat e të metat e tyre.
Por krijimi i lidhjeve për bashkëpunim e bashkëveprim, në përshtatje me kushtet e reja aktuale,
sipas gjykimit të Partisë sonë, është një çështje
e domosdoshme dhe urgjente• 1 .

1 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 34, f. 238. 239.
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Kjo pikëpamje e Partisë sonë ka qenë dhe është në
kundërshtim me pikëpamjen e kinezëve që përjashtonte
çdo lloj lidhjeje midis partive, përveç bashkëbisedimeve
bilaterale.
Mendimit për forcimin e bashkëpunimit midis partive
marksiste-leniniste dhe për gjetjen e formave të përshtatshme për këtë qëllim, Partia jonë i është kthyer edhe
më vonë. Në veçanti u theksua kjo ide në Kongresin e
7-të të PPSH, në nëntor 1976. Aty flitet gjerësisht për
internacionalizmin proletar, për kritcrin që duhet të qëndrojë në bazë të unitetit të lëvizjes, për besnikërinë ndaj
ideve të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Partia
jonë deklaroi përsëri se nuk është për të krijuar një
internacionale të re, por për të forcuar unitetin e lëvizjes,
bashkëpunimin e bashkëveprimin midis partive marksiste-leniniste. Me këto mendime Partia jonë luftonte pikëpamjet e kinezëve që ishin kundër pjesëmarrjes në mbledhje, të kongreseve ose të manifestimeve të partive motra, që kundërshtonin çdo deklaratë të përbashkët shumëpalëshe.
Pra, në parim ne kemi qenë dhe jemi për të gjetur
rrugë e forma të përshtatshme për forcimin e unitetit të
lëvizjes marksiste-leniniste.
Por a ekzistojnë kushtet, a është koha tash për tash
që të përpunohet bashkërisht një dokument ( ,<Manifest.
apo «Deklaratë themelore..), i cili të pranohet nga të
gjitha partitë marksiste-leniniste ose nga shumica dërrmuese e tyre?
Mendimi i Partisë sonë është se, për të pasur sukses
në një çështje kaq serioze, siç është ajo e unitetit midis
partive marksiste-leniniste, duhen bërë përgatitje të
shumta dhe duhet ecur me kujdes, në mënyrë që të mos
bëjmë ndonjë veprim të shpejtuar që, në vend të forcimit të unitetit, të shkaktojë përçarje midis marksistë-leninistëve.
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1. Përvoja e deritashme e mbledhjeve dhe e dokumenteve të përbashkëta akoma është e paktë. Deri tash
ka pasur një mbledhje të disa partive të Amerikës Latine,
ku u aprovua një deklaratë, si dhe e pesë partive të
Evropës ku, gjithashtu, u aprovua një deklaratë. Por
dihet se sa vështirësi u ndeshën për të përfunduar me
sukses këto mbledhje.
Janë zhvilluar disa manifestime, si ai në Gjermani, në
Itali, në Portugali, në Kanada etj. Pa dyshim ato i kanë
shërbyer forcimit të unitetit midis partive motra. Por
në këto manifestime partitë pjesëmarrëse janë kufizuar
kryesisht të shprehin solidaritetin internacionalist midis
tyre dhe të mbështetin partinë motër që ishte organizatore e manifestimit. Ato nuk kanë diskutuar bashkërisht
për probleme teorike e praktike, ideologjike, politike dhe
organizative që preokupojnë lëvizjen, as kanë shtruar
çështjen që të caktonin një vijë të përbashkët veprimi.
Natyrisht këto mbledhje as nuk e kishin këtë karakter.
2. Sot në lëvizje, veç partive që mbajnë një qëndrim
të vendosur marksist-leninist, ka edhe parti që nuk kanë
akoma kalitjen e nevojshme ideopolitike, ka parti të tjera
që mbajnë qëndrime të gabuara, ka edhe parti krejt të
reja, të pakonsoliduara mirë. Nga kontaktet që kemi pasur më parë, kishim përshtypjen se Partia Komuniste e
Italisë (marksiste-leniniste) qëndronte në pozita të drejta.
Po ç'doli? Udhëheqja e saj jo vetëm kishte pikëpamje
oportuniste, por u largua nga rruga marksiste-leniniste
dhe ka hyrë në rrugën e afrimit e të lidhjes me revizionistët sovjetikë.
Aktualisht në lëvizjen komuniste ka disa parti që
dënojnë revizionizmin kinez, teorinë e «tri botëve», por
mbrojnë Mao Ce Dunin. Në këto pozita janë kilianët, grekët, anglezët, këtu vozitin ekuadorianët, cejlonezët, venezuelianët e të tjerë. Por këtë fakt, çështjen që mbrojnë
Mao Ce Dunin, këta e konsiderojnë vetëm si një diver376

gjencë taktike me ne. Në të vërtetë e keqja këtu nuk
qëndron se nuk është kuptuar thelbi antimarksist i ideve
dhe i tezave të Mao Ce Dunit. Kjo do të ishte e keqja më
e vogël. Çështja është se nuk është kuptuar si duhet
revizionizmi modern, revizionizmi sovjetik, titizmi, eurokomunizmi dhe rrezikshmëria e tyre, prandaj ata nuk
reflektojnë si duhet mbi maocedunidenë, që s'është gjë
tjetër veçse një variant i revizionizmit modern. Pra del se
kjo «diferencë» taktike prek strategjinë, shndërrohet në
diferencë parimore, vije. Në fakt, janë pikërisht këto
parti që «hezitojnë», që -kundërshtojnë», që «nxjerrin
pengesa» etj., edhe për deklarata të tilla si ato për solidaritet me Shqipërinë, ose për 100-vjetorin e J.V. Stalinit,
për të cilat parimisht nuk duhet të kishte asnjë kundërshtim. Por ç'qëndrim do të mbanin atëherë këto parti
në një mbledhje ku të shtrohej çështja e aprovimit të një
platforme të përbashkët strategjike e taktike?
Më në fund aktualisht janë krijuar ose janë në formim disa parti të reja si ajo e Danimarkës, e Francës
etj. Të tilla parti ka edhe në Afrikë, në Suedi e gjetkë.
Është e qartë se këto parti akoma nuk janë të përgatitura për një mbledhje të përgjithshme të lëvizjes.
3. Në historinë e lëvizjes komuniste njihen dokumente të tilla si «Manifesti komunist» ose «Kushtet e pranimit në Komintern», që kanë shërbyer për forcimin e unitetit të komunistëve në të gjithë botën. Por nuk duhet
harruar se këto dokumente janë formuluar nga kolosë të
tillë të mendlmit marksist si Marksi dhe Lenini. Autoriteti
i tyre i padiskutueshëm ishte në vetvete një faktor i rëndësishëm i unitetit.
Megjithëkëtë, edhe në ato kohë pati parti që u larguan nga lëvizja komuniste. Në qoftë se nuk do të punojmë me kujdes, në qoftë se do të shpejtohemi, një gjë
e tillë, bile në përmasa më të mëdha, mund të ndodhë
edhe në kohën tonë.
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Nuk duhet harruar edhe një faktor tjetër. Revizionistët kanë bërë e po bëjnë shumë mbledhje, aprovojnë
deklarata të ndryshme politiko-ideologjike etj. Por këto
dokumente nuk ushtrojnë asnjë efekt mbi klasën punëtore, ato s'i bëjnë asaj asnjë përshtypje, megjithëse pas
revizionistëve, dhe ky është fakt, shkojnë miliona njerëz:
Ne duhet ta gërryejmë influencën e revizionistëve, ne
duhet të punojmë që t'i fitojmë, t'i kemi në anën tonë
masat, veçanërisht klasën punëtore. Këtë duhet ta bëjmë
me punë të vendosur e të menduar mirë. Në këtë drejtim duhet të na shërbejë edhe «Manifesti» ose «Deklarata»
që mendohet. Por ne duhet të sigurohemi që të mos ndodhë ajo që ndodh me dokumentet e revizionistëve, prandaj të punojmë në një mënyrë të tillë që dokumenti ynë
të bëjë efektin që duam ne te komunistët, në klasën punëtore dhe në popujt. Për të gjitha këto arsye ne nuk duhet
të shpejtohemi, por të punojmë me kujdes.
Mendimi i Partisë sonë është që ne duhet të shkojmë
drejt mbledhjes së një konference të përgjithshme, por
për këtë duhen bërë përgatitje të mëdha.
1. Në radhë të parë duhen bërë përgatitje ideologjike,
në mënyrë që të unifikohet mendimi marksist-leninist i
të gjitha partive, ose i pjesës kryesore të tyre. Për këtë
fazë përgatitore mund të ndihmojnë sidomos partitë
marksiste-leniniste, si Partia jonë, Partia Komuniste e
Brazilit, ajo e Gjermanisë etj., duke shkruar për ndonjë
problem, për të cilin ka rëndësi që lëvizja të ketë pikëpamje unike, të drejtë, marksiste-leniniste.
Ne konstatojmë se libri «Imperializmi dhe revolucioni» po bën një efekt pozitiv te të gjithë ata të cilëve u
ka rënë në dorë. Te ne ky libër u botua në 8 gjuhë të
huaja me një tirazh të përgjithshëm afro 90 000 kopjesh.
Por kontatojmë se armiqtë, borgjezia dhe revizionizmi,
bëjnë çmos që të bojkotojnë përhapjen e tij. Është fakt se
shpërndarja e këtij libri nëpërmjet librarive është fare i
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paktë. Shumica është shpërndarë nga ambasadat tona ose
me anë të partive motra. Tash që libri po botohet edhe
në disa vende të tjera, si në Francë, në Kanada, në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Greqi, po
përgatitet edhe në Spanjë, në Portugali, në Turqi etj., me
siguri që do të përhapet më shumë edhe në radhët e
klasës punëtore, të komunistëve, të studentëve etj. Kjo
do të ndihmojë në njëfarë mase për të arritur unifikimin
e nevojshëm të mendimit revolucionar.
Ndihmë e madhe do të jetë në qoftë se, siç thamë më
sipër, edhe partitë motra punojnë për ndonjë problem që
do t'i shërbente qëllimit tonë, për përgatitjen e kushteve
që të arrijmë në mbledhjen e përgjithshme dhe në formulimin e një dokumenti si bazë referimi për gjithë lëvizjen
marksiste-leniniste.
Përgatitjes së terrenit për forcimin e unitetit të mendimit e të veprimit të lëvizjes sonë do t'i shërbejë edhe
botimi i «Ditareve politike» që po përgatiten 1, si dhe libri
i ri mbi eurokomunizmin. «Ditaret» do të ndihmojnë komunistët e klasën punëtore që të kuptojnë edhe më mirë
thelbin antimarksist të maocedunidesë dhe të shohin qartë
se Partia jonë prej shumë kohësh ka pasur rezerva dhe
ka bërë kritika për vijën kineze dhe për vetë Mao Ce Dunin. Pra, të gjithë do të shohin se Partia jonë nuk priti.
vdekjen e Maos, por ka dënuar veprimet e tij qysh kur
ai ishte gjallë, bile prej më se 15 vjetësh më parë.
Libri mbi eurokomunizmin, ku demaskohet ky variant
i revizionizmit modern, do të ndihmojë gjithashtu përgatitjen e opinionit për nevojën e forcimit të unitetit të
marksistë-leninistëve.
2. Për të realizuar një mbledhje të përgjithshme dhe
për të aprovuar një dokument të përbashkët, duhen bërë
edhe përgatitjet e nevojshme organizative. Për këtë qëllim
1 r.shtë fjala për librin “Shënime për Kinën», vëllimi I e
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do të jetë e nevojshme të intensifikohen kontaktet bilaterale e multilaterale midis partive, të organizohet shkëmbimi i mendimeve për çështje të veçanta etj.
Duke bërë këto përgatitje, duke ndjekur këtë rrugë,
ne mendojmë se do të krijohen kushtet e nevojshme që
të realizohet me sukses qëllimi ynë.
Si konkluzion t'u thuhet shokëve brazilianë e gjermanë se Partia jonë është dakord me idenë që ka lidhje
me përpjekjet që duhen bërë për forcimin e unitetit të
lëvizjes marksiste-leniniste, për organizimin e një mbledhjeje të përgjithshme, për nevojën e një dokumenti
programatik. Ajo këtë gjë e konsideron absolutisht të domosdoshme, sepse partitë marksiste-leniniste kanë nevojë për një orientim bazë që të mbështetet plotësisht në
mësimet e Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit.
Kurdoherë, në çdo situatë, busulla jonë janë e duhet
të jenë mësimet e pavdekshme të marksizëm-leninizmit.
Te teoria jonë fitimtare çdo parti e vërtetë komuniste duhet të frymëzohet për të ndërtuar strategjinë e taktikën
e saj. Dihet se shfaqja e revizionizmit sovjetik shkaktoi
një përçarje të madhe në lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Kësaj përçarjeje klasa punëtore iu përgjigj duke
krijuar partitë e reja revolucionare. Por, në mjaft raste,
këto parti të reja u krijuan nën influencën e Kinës «.së
madhe», nën influencën e maocedunidesë. Ato panë madhësinë e Kinës, por nuk panë si duhet madhësinë e marksizëm-leninizmit. Këtë përvojë duhet të mos e harrojmë.
Përpjekjet tona për një mbledhje të përgjithshme,
ose për një dokument programatik, duhet të çojnë në atë
që partitë marksiste-leniniste, qoftë edhe ato që do të
krijohen në të ardhmen, të mos thonë ndoqëm Partinë e
Punës të Shqipërisë, por ndoqëm mësimet e marksizëm-leninizmit, u influencuam nga marksizëm-leninizmi, kemi në bazë të programit tonë marksizëm-leninizmin. Në
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këtë drejtim duhet t'i ndihmojë ato mbledhja ose dokumenti ynë programatik.
Për sa i përket respektit të partive e të revolucionarëve për Partinë e Punës të Shqipërisë ky është i madh,
sepse Partia e Punës e Shqipërisë mbështetet dhe zbaton
me besnikëri mësimet e marksizëm-leninizmit.
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KUPTIMI DHE ZBATIMI I DREJTE I NORMAVE
LENINISTE, ESHTE DETYRE E PARTIVE M-L
Rëndësia e kuptimit dhe e zbatimit të drejtë të normave leniniste nga partitë komuniste marksiste-leniniste
është vendimtare.
Për ne është shumë i qartë kuptimi dhe zbatimi i
drejtë i normave politiko-ideologjike dhe organizative të
partisë, të vendosura nga mësuesit tanë të mëdhenj,
Marksi, Engelsi, Lenini dhe Stalini, por ka rëndësi të madhe që këto norma të kuptohen si duhet edhe nga partitë
e tjera komuniste që e quajnë veten marksiste-leniniste.
Çdo parti marksiste-leniniste, në kushtet e vendit të
vet, duhet ta ketë absolutisht të qartë, për shembull, se
kapitalizmi duhet të shkatërrohet që nga themelet dhe
për këtë ajo duhet të jetë shumë e vendosur. Se si do ta
shkatërrojë kapitalizmin çdo parti në vendin e vet është
një punë tjetër, por e qartë duhet të jetë për të që kapitalizmin ajo duhet ta shkatërrojë. Ky është ligj.
Partia Komuniste është parti e klasës punëtore, parti
e pararojës, ajo duhet të organizojë dhe të udhëheqë
revolucionin proletar, të vendosë në vend diktaturën e
proletariatit dhe hegjemoninë e tij. Këtë partia duhet ta
dijë mirë, sepse s'ka rrugë tjetër për të arritur fitoren.
Eshtë parimore dhe e domosdoshme që çdo komunist të
jetë ushtar i vendosur dhe i sakrificës për zbatimin e këtyre normave.
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Për sa i përket taktikës nëse ne, komunistët, duhet
të bëjmë aleancë me këtë apo me atë parti, për kaq ose
për aq kohë, kjo është një çështje tjetër dhe për këtë
partia marksiste-leniniste duhet të diskutojë e të bjerë
dakord se deri ku do të bëjë Iëshime që të mos cenohen
parimet. Nga ky parim i madh ne nuk lëvizim, ndryshe
objektivi i partisë, për triumfin e revolucionit proletar
dhe për vendosjen e diktaturës së proletariatit, nuk realizohet.
Revizionistët, që i kanë tradhtuar këto parime, s'janë
për revolucionin. Sipas tyre nuk duhet bërë më luftë
civile, pse, kapitalistëve gjoja mund t'u hiqen nga duart
mjetet e prodhimit pa revolucion! Mirëpo Marksi, Engelsi,
Lenini, Stalini dhe vetë jeta na mësojnë të kundërtën,
se pa revolucion është e pamundur të vendoset diktatura
e proletariatit dhe të ndërtohet socializmi.
Por, për të arritur deri këtu, sipas situatave, duhen
përdorur edhe forma të luftës; mund të përdoret, fjala
vjen, fronti i luftëtarëve kundër kapitalizmit, për një problem të caktuar mund të dalësh në demonstratë edhe me
socialistët e bazës etj.
Por përse duhen bërë të gjitha këto? Për të gërryer
nga themelet e për të varrosur kapitalizmin. Natyrisht,
kapitalistëve nuk mund t'u merret pushteti me një demonstratë e me disa pllakate. Kapitalizmi nuk përmbyset
dot kurrë vetëm në këtë rrugë. Nuk i dorëzon lehtë armët
ai. Të mendosh kështu, do të thotë të biesh në pozitat e
teorisë së Maos, të presësh edhe 10 mijë vjet për të bërë
revolucionin socialist! Po u veprua në këtë mënyrë, na
rroftë gazi, pse këtu kemi të bëjmë me probleme të rëndësishme, me jetën e popujve. Kështu as mendojnë dhe as
veprojnë marksistët, por liberalët, pragmatistët, borgjezët
demokratë. Kundërshtarët tanë, duke u përpjekur të na
e marrin iniciativën nga dora, përpiqen të forcojnë pozitat
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e veta dhe të vendosin fashizmin, ata përpiqen dhe punojnë të përhapin gjithfarë teorish kundërrevolucionare.
Për revolucion fliste edhe Mao Ce Duni, por ai nuk
e njihte revolucionin në kuptimin marksist. Të ngresh me
miliona njerëz në revolucion, është vetëm njëra anë e
problemit. Puna nuk qëndron vetëm këtu. Çështja është
për çfarë qëllimi ngrihen ata. Qëllimi përcakton karakterin e lëvizjes. Prandaj atë që bëri Maoja nuk mund ta
quajmë revolucion socialist. Ai vërtet pati aq forcë dhe
autoritet saqë ngriti miliona njerëz në këmbë, por këtë
e bëri thjesht për të marrë pushtetin. Ajo që bëri ai
ishte një puç ushtarak, jo revolucion socialist. Puç ushtarak mund të bësh edhe me 40 oficerë, por mund ta
bësh edhe me një ose me dy milionë veta. Dhe këtë
Maoja e quan revolucion dhe qëllimet e tij revolucionare!
Por, në fakt, lufta e tij nuk është revolucion proletar,
po një puç pallati ose e shumta një revolucion demokratiko-borgjez, që synonte të vendoste disa norma më të
avancuara. Maoja si eklektik që ishte, pavarësisht se politikën e tij përpiqej ta realizonte me violencë, nuk arriti
dot kurrë te revolucioni i vërtetë proletar në kuptimin
marksist-leninist të fjalës.
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PK E VENEZUELPS (MARKSISTE-LENINISTE) DUKET
KA NDRYSHUAR QENDRIMIN E SAJ NDAJ
MAO CE DUNIT
Në vendin tonë kanë ardhur dy veta nga Partia Komuniste e Venezuelës (marksiste-leniniste). Këta kanë
qenë edhe një herë tjetër te ne.
Siç më tha shoku Ramiz, kur ishin herën e parë ata
qëndronin në pozitat e kilianëve, nënshkruan edhe deklaratën e katër partive të Amerikës Latine. Tash shokët e
kësaj partie u kthyen prapë në Shqipëri, sepse morën një
letër nga Komiteti Qendror i Partisë së tyre. Kjo letër na
erdhi neve këtu dhe na kërkohej që t'ua jepnim atyre. Ne,
derisa ajo na ishte adresuar neve, e hapëm dhe pastaj ua
dërguam të interesuarve në Paris. Në atë letër udhëheqësit e kësaj partie u shkruajnë përfaqësuesve të tyre se
Mao Ce Duni ka mjaft gabime, sidomos për luftën e
klasave dhe për disa probleme kapitale të revolucionit
kulturor, prandaj nuk duhet menduar se «pikëpamjet që
kishim më përpara janë të drejta». Pra qëndrimi ndaj
Mao Ce Dunit duhet studivar. Kjo e para.
Së dyti, u shkruanin se kanë qenë dhe janë për
unitetin e partive, por në deklaratën e katër partive që
botuan theksojnë që nuk duhet të merrej në mbrojtje
Mao Ce Duni, aq më tepër kur çështja e tij është në
diskutim. Mbrojtja e Maos nuk ndihmon për forcimin e
unitetit të lëvizjes marksiste-leniniste. E drejta është që,
25 - 5
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derisa «nuk kemi vendosur, më mirë të mos flisnim në
mbrojtje të Maos».
Këto dy çështje ngriheshin në letrën e KQ të tyre.
Tash të shikojmë ç'qëndrim do të mbajnë kur të bisedojnë me shokët tanë.
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TE NDIHMOHEN POPUJT LIRIDASHPS TE AFRIKPS
Eshtë interesant ndikimi i librit «Imperializmi dhe
revolucioni» në Afrikë. Shoku Ramiz na tregoi sot një
gazetë që botohet në Dahomei, e cila kishte një material
për këtë libër që tregon se Partia Komuniste e Dahomeit
mban qëndrim të mirë.
Disa vende në Afrikë, si Algjeria, Maroku, Afrika
frankofone, pellgu rreth e rrotull liqenit Viktoria, domethënë Tanzania, Zambia, Mozambiku, Kongoja etj., si dhe
Afrika e Jugut, kanë karakteristika gati të njëllojta. Unë
kam plot literaturë që bën fjalë për këtë kontinent, vetëm se duhet të gjesh kohën dhe të studiosh karakteristikat e shtypjes së kolonializmit dhe forcën e gjallë të popujve që jetojnë atje, mentalitetin e kulturën e tyre. Në
këta libra bëhet fjalë për kulturën e lashtë të fiseve e
të popujve të Afrikës dhe, sido që janë shkruar nga dijetarë borgjezë, prapë mund të gjesh në ta karakteristikat
e vendeve dhe të popujve afrikanë si dhe të shtypjes që
u është bërë dhe vazhdon t'u bëhet.
Në bazë të literaturës përparimtare njerëzve u jepen
kudo mendime dhe orientime se si duhet të veprojnë e
të luftojnë që vendet e tyre të fitojnë lirinë dhe pavarësinë e vërtetë. Natyrisht kjo nuk është një gjë e lehtë.
Por krahas kësaj mendoj se e vlen barra qiranë që ne të
sforcohemi një çikë për të punuar edhe në Afrikë, se
është një kontinent me fenomene interesante. Atje nuk
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ka çifutë, por kultura më e vjetër e këtyre popujve ka
qenë ajo e judejve, gjë që do të thotë se te popujt e
Afrikës kanë shkuar misionarë të vjetër çifutë, të cilët
kanë lënë gjurmë atje.
Vendësit, indigjenët, kanë kulturën e tyre. Në shpeIlat e Afrikës gjen vizatime të bëra shumë mijëra vjet
më parë. Vizatime të tilla, për shembull, janë gjetur
edhe në Sahara, që nuk është vetëm fushë, po ka edhe
male. Kështu në muret e shpellave të maleve të Saharasë.
gjen të vizatuara jashtëzakonisht bukur njerëz, që venë
për gjah, kafshë duke kullotur etj. Në vizatime theksohet
bukuria e trupit të lidhur të të ziut. Këto vizatime, natyrisht, tregojnë që dikur në Sahara nuk kishte rërë, se
atje duhet të ketë pasur jetë, kafshë, kulturë etj., etj.
Kultura e lashtë e Afrikës duket edhe në punimet e
baltës, në veglat, në punimet e - drurit të gdhendur, në
bojatisjet me ngjyra etj. Në këto objekte materiale të
kulturës së lashtë përfaqësohen perënditë pagane të
afrikanëve, njerëzit, fallxhinjtë e të tjerë. Ka histori interesante kultura e popujve të Afrikës. Kjo kulturë, me
gjithë ndryshimet që ka pësuar, ekziston akoma. Edhe sot
shikojmë njerëz që vishen me rroba të zbukuruara me
objekte që kanë ngjyra të ndezura. Ata vishen edhe me
rrobat që u ka dërguar Tregu i Përbashkët Evropian,
por po flas për veshjet tradicionale popullore, që atje i
ruajnë. Këta popuj janë liridashës prandaj është detyrë
që ata të ndihmohen.
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MBI PARTINE KOMUNISTE TË CEJLONIT
Në takimin e sotëm të sekretarëve të Komitetit Qendror, para se shoku Ramiz Alia të fliste diçka për bisedimet që janë bërë me Sanmugathasanin, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Cejlonit, i tregova
Lenka Çukos se Cejloni është një ishull i madh në Oqeanin Indian, me një sipërfaqe prej nja 60-70 mijë kilometrash katrore, vend malor, me pak fusha, sidomos në
veri, ku ka dhe ishuj të vegjël që nuk janë më tepër se
10-15 kilometra larg njëri-tjetrit. Në qoftë se nuk gabohem, Cejloni ka një popullsi të përbërë nga shumë fise.
Vendësit janë një tribu e vjetër, që u sulmuan nga
holandezët e portugezët. Në këtë kohë ata u sulmuan edhe
nga indianët e shumtë në numër. Gradualisht u intensifikua pushtimi i indianëve në ishull dhe kështu u krijua
atje një amalgamë popujsh.
Në shekullin e 19-të Cejlonin e pushtuan anglezët
dhe e shndërruan në koloni të tyre. Natyrisht, ky vend
nuk është shumë i pasur në minerale, por dhe i varfër
nuk është, atje ka disa minerale, ka bile edhe diamant.
• Kultura kryesore bujqësore e këtij vendi është çaji
me famë, në prodhimin e të cilit zë vendin e dytë në
botë, pas Indisë. Anglezët kanë ngritur ferma të mëdha
për të shfrytëzuar plantacionet e kësaj kulture. Ata bile,
edhe kur ishin këtu, në Shqipëri, sillnin çaj nga Cejloni,
të ambalazhuar në disa kuti të verdha. E mbaj mend si
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tash që, kur bëje një çaj prej çajit të Cejlonit, aroma e
këndshme kundërmonte në gjithë shtëpinë.
Cejloni ka edhe kakao, pak kauçuk, oriz e disa prodhime të tjera të kësaj natyre. Është një vend i nxehtë.
Temperatura në dimër arrin atje në 27 gradë. Nuk e
mbaj mend mirë, se këto ka kohë që i kam lexuar, por
më duket se nja 50 ose 60 për qind e vendit është e
mbuluar me pyje dhe xhungla.
Populli cejlonez ka një qytetërim të vjetër, që zhvillohet gjatë shekujve të pestë, të katërt e të tretë para
erës sonë. Kryeqyteti i tanishëm është Kolomboja. Në
pyjet virgjër të Cejlonit ekzistojnë qytete të vdekura, midis tyre edhe kryeqyteti i parë, të mbuluara nga pemë
të mëdha, të cilat i rrethojnë dhe i shtrëngojnë muret e
tyre të lashta. Shumë nga mbeturinat e qyteteve të dikurshme tash nuk janë më, po tempujt e vjetër dhe disa
pallate të mbretërve cejlonezë të shekujve që thashë.
tash janë zbuluar.
Historia tregon se në Cejlon ka lindur Buda, por
budistët grinden me njëri-tjetrin për vendlindjen e tij
të vërtetë. Disa pretendojnë se ai ka lindur në iks vend,
disa në ipsilon. Por në Cejlon është tempulli i parë i
Budës si dhe pema e madhe ku lindi ai, se thonë që
Buda paska lindur në rrëzë të një peme.
Partia Komuniste e Cejlonit, marksiste-leniniste, që
thamë në fillim, natyrisht është e vogël dhe e përçarë.
Kinezët atje kanë bërë punën e tyre armiqësore. Në Cejlon ka edhe një parti prokineze. Në fillim, kur ishim miq
me ta, kinezët e kanë mbrojtur Sanmugathasanin, pastaj
e goditën, por ky rezistoi. Sanmugathasani tash është i
lidhur me ne dhe mban qëndrime deri diku të mira. Kjo
parti boton edhe një gazetë, një kopje të së cilës ai ia dha
shokut Ramiz. Sa e madhe është kjo parti nuk dimë gjë
me siguri, se këtë nuk na e thonë. Udhëheqësi i kësaj
partie, që ka ardhur te ne, ka edhe lakra në kokë, ai ka
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koncepte sindikaliste. Ai na ka thënë se sindikata më e
madhe në Cejlon është ajo e punëtorëve të çajit, të cilën
Sanmugathasani pretendon se e ka nën ndikimin e vet.
Ashtu qoftë, le ta ketë ai.
Këto gjëra ia tregova shoqes Lenkë, pastaj Ramizi
na foli për të rejat që kanë dalë gjatë bisedave që kanë
bërë shokët tanë me Sanmugathasanin dhe na tregoi se
ai kishte kërkuar vetë të vinte në Shqipëri, por 'edhe ne i
kishim bërë ftesë, kështu që kërkesa e tij përkoi me ftesën që i bëmë ne. Në letrën që na dërgonte për të ardhur
këtu, ngrinte si çështje themelore nevojën për të biseduar
me udhëheqjen tonë për disa probleme të rëndësishme
ideologjike, veçanërisht lidhur me çështjen nëse kanë
vlerë mësimet e Mao Ce Dunit. Këtë letër ai e ka bërë
që në janar të këtij viti, kur e kishte marrë librin «Imperializmi dhe revolucioni» dhe na tha se komunistët
cejlonezë e kishin studivar. Shokët cejlonezë janë shprehur se nuk kanë asnjë rezervë për sa i përket teorisë së
«tri botëve», kurse për Maon kanë disa divergjenca me
ne. Sanmugathasani na ka shkruar, se i ka pasë lexuar
disa deklarata të partive marksiste-leniniste për këtë çështje, si edhe fjalimin tim, prandaj ka shprehur dëshirën
që, pas një diskutimi sa më të gjerë me ne, të arrijë një
mendim përfundimtar për këtë çështje të rëndësishme.
Ne, — na ka shkruar ai, — kemi njëfarë konfuzioni për
këtë çështje, të cilin do të donim ta sqaronim. Kjo ishte
arsyeja e kërkesës që bëri ai për të ardhur te ne.
Në takimin që kishte bërë me shokët tanë doli se ai
dhe shokët e tij nuk janë plotësisht dakord me mendimet
e Partisë së Punës të Shqipërisë për Mao Ce Dunin. Ata
akoma nuk kanë vendosur për këtë çështje përfundimisht,
prandaj e shtrojnë për diskutim.
Së pari, ai mendon se për një çështje kaq të madhe
do të kishte qenë mirë të diskutohej më përpara midis
partive. Ne, — ka vënë në dukje ai, — e kemi kriti391

kuar Hrushovin, që nuk diskutoi më parë me partitë
komuniste e punëtore për të vlerësuar veprën e Stalinit,
prandaj duhej të kishim diskutuar për Maon. Ai pranon
pa asnjë rezervë që udhëheqja aktuale kineze është revizioniste, por, sipas mendimit të tij, ata janë bërë të tillë, sepse janë larguar nga pozitat e Maos. Në arsyetimet
që bën Sanmugathasani është shumë kontradiktor. Pasi
shpreh këto mendime, thotë. pastaj se shoku Enver futet
shumë thellë në librin e tij «Imperializmi dhe revolucioni», duke analizuar veprimtarinë e Maos që më 1935,
futet te Kominterni etj., kurse ne nuk i kemi studivar
kaq thellë këto çështje. Kur gjykojmë kështu, theksoi ai,
ne bazohemi vetëm në materialet kineze. Njohuritë e
tyre mbi Mao Ce Dunin shokët cejlonezë i bazonin te
citatet e tij! Por vija teorike e citateve të Maos është
zgjedhur me kujdes para botimit, me qëllim që të duket
e bukur, prandaj vepra e tij duhet parë në tërësi dhe e
pashkëputur në fraza të marra andej-këtej.
Sanmugathasani ka folur për teorinë e Maos që
«fshati të rrethojë qytetin», por, sipas tij, kjo nuk është
një mohim i hegjemonisë së klasës punëtore dhe, për të
«argumentuar» mendimin e tij, hap librin me citate të
Maos ku gjen pjesë që flasin se klasa punëtore duhet
të jetë kështu e ashtu. Mirëpo nga këto ide kontradiktore
në veprat e Maos ka sa të duash, se ai ka thënë edhe
ashtu, edhe kështu, se Maoja është eklektik.
Merita e Maos, sipas tij, është ajo që ka theksuar se
lufta e klasave vazhdon edhe në socializëm dhe, për të
bindur bashkëbiseduesit, prapë lexon citate mbi këtë çështje.
Revolucionin Kulturor Sanmugathasani e konsideron
si një zgjerim të tezës mbi zhvillimin e luftës së klasave në kushtet e socializmit. Sipas tij, në Revolucionin
Kulturor, që bëri Maoja, merrte pjesë jo vetëm rinia, por
edhe klasa punëtore, mirëpo ai nuk zë fare në gojë se kush
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e udhëhoqi këtë të ashtuquajtur revolucion? Sanniugathasani mendon se Revolucioni Kulturor u drejtua kundër
revizionizmit. Këto pikëpamje ka ai. Për sa i përket Çu
En Lait ai këtë e dënon, për arsye se ka qenë kundër
Sanmugathasanit dhe ka përkrahur kryeministren e Cejlonit, Sirimava Bandaranajken.
Shokët tanë e dëgjuan me kujdes dhe bënë disa replika me Sanmugathasanin. Për shembull, kur ai kishte
thënë se nuk duhet të ngatërrojmë udhëheqësit e sotëm
kinezë me Mao Ce Dunin, se edhe borgjezë të ndryshëm
ngatërrojnë nganjëherë revizionizmin e Brezhnjevit me
leninizmin, se Brezhnjevi është një gjë, Lenini është një
gjë tjetër, shokët tanë i ndërhynë menjëherë dhe i thanë
së pari, që shkove si shumë larg, kur na e krahason Maon
me Leninin, së dyti, ne e kritikojmë Maon, duke u mbështetur në fakte e argumente të forta.
Kur shokët tanë i kishin thënë që teoria e «tri botëve» me të cilën ju jeni kundër është e lidhur me Mao
Ce Dunin, ai kishte thënë: Aa, këtu ka një parantezë.
nshtë e vërtetë që pas vitit 1971 në politikën e jashtme
kineze janë bërë gabime të mëdha, por duhet pasur parasysh fakti që Maoja atëherë nuk ishte në gjendje të
ndërgjegjshme. Ky është «argumenti» i tij për këtë çështje.
E porosita Ramizin që shokët tanë të mos harrojnë
t'i thonë Sanmugathasanit, kur ta takojnë përsëri, arsyen përse nuk kemi diskutuar ne paraprakisht për Mao
Ce Dunin. T'i shpjegojnë atij që Mao Ce Duni ka ndërruar taktikën e strategjinë. Një herë ai ishte dakord me
Hrushovin, pa pasur as edhe një rezervë ndaj tij në
qëndrimin kundër Stalinit, gjë që e shprehu publikisht
në mbledhje, në prani të shumë udhëheqësve të partive
komuniste e punëtore të botës, ku mund të ketë qenë
edhe Sanmugathasani. Pastaj ndodhën shumë ngjarje.
Kur u denoncua haptas tradhtia e Hrushovit, Maoja u
deklarua kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
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Bashkimit Sovjetik. Këtë qëndrim të tij, natyrisht, ne
e përshëndetëm. Me kalimin e kohës, ai ndërroi kursin
dhe u kthye pro amerikanëve! Në Revolucionin Kulturor
Maoja dha urdhër të shkatërrohej partia. Mund të veprojë kështu një marksist-leninist i madh?!
Të justifikohen këto qëndrime me atë që Maoja nuk
paska qenë në të, siç thua ti, t'i thonë Sanmugathasanit,
kjo nuk mund të hahet. Më 1970 apo më 1971 ai ia hipte xhipsit dhe kalonte në revistë një milion kinezë e të
tjera argumente të këtilla nga të cilat ka plot. Kur u
bashkua me Niksonin, ne nuk mund të mos shprehnim
dizaprovimin tonë ndaj kinezëve. Ne, shqiptarët, t'i thuhet atij, kemi reaguar në kohë për këto gjëra, por me ju
nuk u mblodhëm për të diskutuar, sepse ju nuk e kuptuat si duhet këtë kthesë të tij prej 180°. Si do ta bënim
ne këtë mbledhje të partive në këto kushte?! Ne përpiqeshim t'i korrigjonim kinezët, nuk deshëm përçarje,
por kur u duk qartë se çdo gjë mbaroi, kur qëndrimi i
Mao Ce Dunit ishte kundër marksizëm-leninizmit, atëherë s'kishte asnjë kuptim të hezitoje për t'i vënë atij
emrin që meritonte.
Sipas mendimeve që shprehu, del se Sanmugathasani
ka pikëpamje të tjera. Tash ai pret të takohet me
Ramizin, i cili mendon që edhe takimin tjetër me të ta
bëjnë shokët e Drejtorisë së Jashtme, u dha udhëzime
atyre që të përgatiten mirë nga ana teorike dhe të përpiqen ta bindin me disa argumente konkrete. Tash të
shikojmë se si do të reagojë ndaj tyre dhe, po u lëkund
pozitivisht nga mendimet e tij, atëherë mund ta takojë
edhe vetë Ramizi, pse, po nuk lëvizi nga qëndrimet e tij
të gabuara, s'ka përse ta takojë ai.
Sidoqoftë pozitiv është fakti që Sanmugathasani deri
tani thotë se ka ardhur të diskutojë me ne dhe nuk paraqitet me mendime të prera kundër nesh. Ne kemi fakte
bindëse që ta sqarojmë, po të dëshirojë.
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VËREJTJET TONA PER GAZETEN «OTTOBRE»
Bisedova me shokun Ramiz dhe me shokët e tjerë
sekretarë të Komitetit Qendror që ambasadori ynë në
Romë të marrë kontakt me shokun e Komitetit Qendror
që solli letrën nga Byroja Politike e Partisë Komuniste
të Italisë (marksiste-leniniste), me të cilën na kritikonte
në lidhje me mosvajtjen e një funksionari të ambasadës
.sonë në mbledhjen që kishte organizuar Shoqata e Miqësisë Itali-Shqipëri, kur po paraqitej libri «Imperializmi
dhe revolucioni». Gjithashtu në këtë letër shprehet habia
që ambasada jonë nuk u ka caktuar shokëve të Partisë
Komuniste të Italisë një kohë për t'u takuar për bisedime
në lidhje me gazetën revizioniste «Ottobre».
Natyrisht, ato që i thashë, Ramizi duhet t'i formulojë mirë, dhe t'i kërkojë ambasadorit që në emrin e
udhëheqjes sonë t'i transmetojnë shokut Dinuçi arsyet
për mosvajtjen tonë në këtë mbledhje të Shoqatës së
Miqësisë, t'i flasë për gabimin që bënë duke na ftuar në
konferencën e shtypit për paraqitjen e gazetës «Ottobre»,
së cilës i bënë një reklamë shumë të madhe. Ata kishin
ftuar në këtë rast edhe të gjithë atashetë e kulturës të
ambasadave sovjetike dhe amerikane. T'i vërë pastaj në
dukje konstatimin tonë se nga gazeta «Nuova unita» nuk
u dënua ashtu si duhej dënuar gazeta deviacioniste, revizioniste, «Ottobre», të cilën tash kanë pushuar së shtypuri.
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Këto natyrisht do të jenë në vija të përgjithshme
ato çka do t'i thonë shokut të Komitetit Qendror të
Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), që na
transmetoi letrën. T'i shtojë pastaj se ambasadori ynë
është gati ta presë shokun Dinuçi në ambasadë. Nëse
ai do të vijë ta dëgjojë me kujdes dhe t'i thotë se çka
tha ai do t'ia transmetojë udhëheqjes, domethënë neve.
Por në qoftë se ka vend për vërejtje, t'ia bëjë. Vërejtjet
tona kryesore janë që gazeta «Ottobre» ishte shumë e
dyshimtë për ne, ajo ishte në rrugë revizioniste, ishte
prosovjetike dhe fakti që nuk vazhdoi të dilte, tregon se
«Ottobre» ishte një organ i Partisë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste), prandaj, sipas mendimit tonë, përgjegjësi ka udhëheqja e saj që e lejoi të dilte me atë
program që u shpall dhe që vazhdoi të shtypej.
Më në fund ambasadori të marrë, gjithashtu, guximin
t'i thotë nga ana e vet se unë nuk jam me të vërtetë i
qartë për njerëzit që drejtonin këtë gazetë, të kujt ishin
ata, të policisë italiane, të rusëve, të demokristianëve apo
të revizionistëve italianë, pse nga partia juaj na është
thënë që me të do të bashkohej «krahu i shëndoshë» i
udhëheqjes revizioniste, që kanë gjoja njëzet vjet që po
qëndrojnë si stalinistë, por që nuk ishin treguar, dhe, sa
kemi konstatuar ne, këta elementë revizionistë qëndrojnë
përsëri në parti.
Kjo, natyrisht, është çështja juaj, por të lësh elementë revizionistë dhe fraksionistë ose agjentë të ndonjë fuqie të huaj brenda në parti, kësaj i thonë ta përçash
partinë dhe në fakt ne dyshojmë se në parti ka përçarje,
prandaj ajo duhet forcuar. Sigurisht që kjo është punë
për ju, ne nuk ndërhyjmë në çështjet tuaja të brendshme,
por midis tyre partitë komuniste janë të barabarta dhe
kjo u jep të drejtën që një parti mund të kritikojë shoqërisht një parti tjetër. Në rast se shikoni që Partia jonë
mund të rrëshqasë në revizionizëm, edhe ju keni të drej396

të të kritikoni, ashtu sikurse edhe ne kemi të drejtë t'ju
kritikojmë ju, por këtë ne nuk e bëjmë pa sqaruar arsyet pse ka ngjarë kjo gjë, kush është fajtor për të dhe
si duhet trajtuar kjo çështje. Për këto çka na thatë ju,
t'i thotë ambasadori, unë do t'ia njoftoj udhëheqjes së
Partisë sonë. Dhe ne të shohim, ta dëgjojmë ç'do të thotë me këtë rast Dinuçi.
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U EKZEKUTUA NJE MIK I NGUSHTE I KINEZEVE
Zylfikar Ali Buto, ish-kryeministër i Pakistanit, u
ekzekutua nga presidenti i ri, ushtaraku Zia Ul Hak.
Ngjarje të tilla janë të zakonshme në vende ku sundojnë
klika reaksionare; një reaksionar, një gjeneral fashist,
mik i imperializmit anglez dhe amerikan, ekzekutoi një
reaksionar tjetër, një çifligar të madh, një element antipopullor, agjent i superfuqive, sidomos mik i kinezëve.

Zylfikar Ali Butoja konsiderohej nga Mao Ce Duni
dhe nga Çu En Lai si një mik jashtëzakonisht i ngushtë
i Kinës, bile trumbetohej prej tyre si një reformator i
madh demokrat që po e çonte Pakistanin «në rrugën e
ndërtimit të socializmit». Pra, sipas Mao Ce Dunit dhe Çu
En Lait, një çifligar i madh luftonte për socializmin!
Natyrisht Mao Ce Duni dhe Çu En Lai e përkëdhelnin Ali Buton dhe i atribuonin këtij epitete të tilla, që ai
të mund ta gënjente popullin e vet, pra të konsiderohej
prej popullit të Pakistanit si një çlirimtar, në një kohë kur
ky popull vuante nga uria dhe 85 për qind e tij janë sot
analfabetë. Asnjë ndryshim nuk solli Ali Butoja kur ishte në fuqi jo vetëm në ekonomi, por as edhe në reformat
për luftën kundër analfabetizmit, pale në drejtim të kulturës e të arsimit popullor. Pakistani konsiderohej nga
Kina si një bastion i saj, si një aleat, si të thuash një
mbështetje e saj kundër Indisë. Ajo mbante dhe mban
akoma gjallë mosmarrëveshjet kufitare me Indinë dhe
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kërkonte që me Pakistanin, ose më mirë të themi me
udhëheqësit reaksionarë të këtij vendi, të kishte marrëdhënie shumë miqësore. Bile në mes Pakistanit dhe Kinës, nëpërmjet Himalajave, kinezët me fondet e tyre
kishin arritur të ndërtonin një rrugë automobilistike që
lidhte të dy vendet.
Kinezët, natyrisht, ishin mbështetësit e rivendikimeve të Pakistanit mbi gjithë Kashmirin, një provincë kjo
e ardhmja e të cilës ka mbetur në diskutim midis Pakistanit dhe Indisë që nga koha e kolonializmit anglez. Si
India, ashtu edhe Pakistani, dy të ashtuquajturat repu-.
blika sovrane të pavarura, në realitet janë të varura nga
superfuqitë, të cilat, me format e tyre të neokolonializmit
e nëpërmjet klikave të ndryshme, vazhdojnë të bëjnë ligjin në këto vende.
Pakistani hyri në luftë me Bangladeshin, i cili u
ndihmua nga India dhe u shkëput nga Pakistani. Lidhjet e Bangladeshit me Pakistanin qëndronin vetëm në
besimin e përbashkët mysliman dhe në asgjë tjetër.
Tjetër është populli pakistanez dhe krejtësisht tjetër
është populli i Bangladeshit. Por edhe në Indi nuk ekziston një popull, por shumë popuj, pra ajo është një ndarje anormale e diktuar nga imperializmi anglez.
Bangladeshin për një kohë të gjatë Kina, si mike e
Pakistanit, nuk e njohu, por pastaj e njohu, lidhi edhe
marrëdhënie diplomatike me të, bile u bënë edhe miq.
Pra, një dorë ajo e mbante «në bakllava», dorën tjetër e
mbante «në revani», e kishte mirë edhe me Bangladeshin,
edhe me Pakistanin, duke menduar që të dy këto vende
t'i bënte bastione të saj për presione të dyanshme nga të
dy krahët kundër Indisë, kurse nga veriu të vepronte
vetë, duke nxjerrë si shkak çështjen e kufijve. Me këtë
qëndrim të Kinës dua të lidh ekzekutimin e Ali Butos, i
cili, pavarësisht nga gjithë lutjet dhe telegramet për falje
dërguar që nga papa e deri te Zhiskar d'Estëni, u ekze399

kutua. Zia U1 Haku nuk i dëgjoi këto thirrje mbasi dëshiron ta mbajë vetë fronin. Ardhjen në fuqi të Zia U1 Hakut,

kur Butoja akoma nuk ishte dënuar, ishte Kina e para që
e njohu dhe i pari ambasador që vajti atje ishte kinezi.
Për Kinën kush vjen në krye në Pakistan ose në çdo
vend tjetër është miku i saj, por për interesat e vet
dhe jo për interesat e popullit të vendit përkatës. Për Kinën e Mao Ce Dunit e të Çu En Lait nuk kishin rëndësi,
cenohej apo jo liria e popullit dhe pavarësia e Pakistanit,
por miqësia në çfarëdo kushtesh me krerët reaksionarë
të këtij vendi.

E SIITIJNE
7 PRILL 1979

SINJAL JESHIL PER PRONEN PRIVATE NE QYTET
E NË FSIIAT NE KINE
Ashtu si në Bashkimin Sovjetik, ku qeveria, gjoja
për të shtuar prodhimet bujqësore e blegtorale, ka udhëzuar që të lejohet zgjerimi i kopshteve private në qytete
dhe në fshatra, e njëjta gjë po ndodh në Kinë në shkallë
të gjerë.
Ky problem u shqyrtua në Plenumin e 3-të të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, në të cilin
janë aprovuar edhe dokumente, por përmbajtja e tyre
nuk dihet. Sikurse thonë agjencitë e lajmeve dhe nga
zërat që qarkullojnë brenda në Kinë, në administrimin
e komunave popullore duhet të zbatohet sistemi i të tri
kategorive të pronës: prona e komunës, prona e brigadës dhe ajo e skuadrës. Si njësi bazë do të jetë skuadra.
Por nuk ngjet kështu siç thuhet. Në fakt, në komunat

popullore të mjaft provincave krijohen njësi bazë më të
vogla, grupe familjesh me tendencë dhe perspektivë që
si njësi bazë, në fshat, të jetë prona e familjes, domethënë prona private, dhe në këtë drejtim po nxitohet në
mënyrë që, kur të marrë fuqi vendimi, kjo të jetë realizuar. Një gjë e tillë nuk bëhet vetëm nga poshtë, por
udhëzohet edhe nga lart.
Pra, kështu e shpjegojnë udhëzimin për realizimin
e sistemit të tri kategorive të pronës, duke pasur si bazë
skuadrën dhe se gjoja, siç thonë, nuk duhet kaluar në
400
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njësi më të vogla, sidomos në një kohë që kushtet akoma
nuk janë përgatitur. Domethënë edhe udhëheqja është
dakord se mund dhe duhet të kalohet në pronën familjare, domethënë në shpartallimin e komunave me bazë
skuadre etj., .por, sikurse thotë vetë, do të presë edhe ca
kohë, kur të jetë koha e mbjelljeve pranverore, se ndryshe influencon për keq. Kjo do të thotë se një gjë e tillë
lejohet pas mbjelljeve pranverore.
Ka distrikte,. të cilat në masën 90 për qind kanë kaluar në sistemin gjoja të ri të kategorive të pronës dhe
thuhet se rikthimi i tyre që tash në skuadra, si njësi bazë,
do të sjellë çrregullime. Në fakt çrregullime do të ketë,
sepse dihet tendenca e fshatarësisë për të ruajtur pronën
private. Veçse duhet thënë se ruajtja e kësaj prone në
Kinë nuk është vetëm prirje e fshatarësisë, por edhe e
udhëheqjes, e cila po ndërton atje kapitalizmin, si në
qytet, edhe në fshat.
Del që në Kinë vetëm çështja e punës së krahut i dallon ekonomitë bujqësore nga ndërmarrjet private kulake.
Mirëpo edhe kulakët marrin atje krahë pune me shumicë. Udhëheqja revizioniste kineze këtë e paraqet sikur
vjen nga poshtë, kurse realiteti flet ndryshe, është pikërisht udhëheqja në fuqi ajo që e nxit nga lart një veprimtari të tillë drejt restaurimit të kapitalizmit në fshat.
Prej kohësh po zhvillohet propagandë e hapët që
fshatari të pasurohet me çdo mënyrë. Lejimi i tregjeve
private të shumta dhe fjalët që thuhen se format ekzistuese nuk ndihmojnë ndërtimin e bujqësisë, modernizimin e saj, nxitjen e parcelave individuale etj. janë komponentët e politikës revizioniste të klikës fashiste në
fuqi. Këto të ashtuquajtura reforma në bujqësi shkojnë
krahas dhe shpjegohen me rehabilitimin gradual të Liu
Shao Çisë, i cili ka qenë partizan i riorganizimit të komunave në bazë të pronës private. Dhe kjo ndodh pikërisht kur ka kritika kundër «katërshes» dhe Lin Biaos
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që e kanë konsideruar të rrezikshme një politikë të tillë
e që do të shkaktonte kontradikta të forta brenda vendit.
Para disa muajve, revista «Flamuri i kuq» u përpoq
t'u vinte kapak sulmeve ndaj eksperiencës së Komunës së
Taxhait, flamurtare e bujqësisë kineze, duke kritikuar
kuadro, të cilët u përpoqën ta errësonin shembullin e saj,
por, pa kaluar shumë kohë, përsëri po sulmohet Taxhai,
bile në mënyrë të atillë sa të konsiderohet si pengesë. Në
një mbledhje të zgjeruar të komitetit të partisë të distriktit përkatës u tha se janë bërë gabime, duke u imponuar
eksperiencën e tyre edhe të tjerëve në kushte jo të favorshme dhe se shembullin e Taxhait e pati shenjtëruar Çian
Çini. Në këtë mbledhje është kërkuar rehabilitimi i personave të goditur si gjoja kundërshtarë të ndërtimit të
socializmit në fshat në shembullin e Taxhait.
Duke lexuar të gjitha këto informacione e duke njohur një sërë kontradiktash dhe luftën e ashpër që zhvillohet në gjithë Kinën, konstatojmë me të drejtë se kapitalizmi në këtë vend po ndërtohet me vrull, megjithëse
ka edhe telashe, ka edhe kundërshtime. Udhëheqja lart
nuk është e qetë për të gjitha këto ndodhi dhe po përpiqet si e si të bëjë manovrime dhe zigzage të shumta.
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PUNE E MIRE E AMBASADOREVE TANE
Sot mbajta për drekë shokun Dhimitër Lamani. Ai
u largua nga Parisi dhe u caktua me detyrë si ambasador
i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në vendet nordike: Suedi, Norvegji, Danimarkë dhe Finlandë.
Biseda me të kaloi mirë.
E përgëzova shokun Lamani për punën e mirë që kishte bërë në Paris si ambasador dhe si njeri partie. Ai
ka ditur ta paraqiste Shqipërinë në ngjyrën e vërtetë të
bukur socialiste, ka ditur të krijojë dhe të zgjerojë miq
të shumtë të Shqipërisë, bile edhe të shquar, si doktorë
me famë botërore e të tjerë, ka ditur të zhvillojë kontakte të mira me shkrimtarë e gazetarë francezë dhe të
mbante lidhje të drejta marksiste-leniniste me komunistët e vërtetë në Francë.
Po ashtu, gjatë kohës që qëndroi në Francë u arrit
të hapej një ekspozitë e arteve dhe e kulturës sonë në
Paris, e cila u hap edhe në kohën kur ishte shoku Javer
Malo. Pastaj, nëpërmjet materialeve të Partisë sonë dhe
të propagandës së saj, ai diti ta interesojë opinionin
francez për vendin tonë. Kjo ka qenë një punë e mirë
nga ana e tij.
I thashë, midis të tjerash, shokut Lamani, duke qeshur: nuk iu ndave mbretërve. Në Francë i paraqite kredencialet te një president i Republikës borgjeze Franceze,
por te një president me origjinë mbretërore, në Belgjikë
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i paraqite kredencialet te mbreti, në Holandë te mbretëresha, por edhe tash në Suedi do t'i paraqitësh, gjithashtu, te një mbret me origjinë borgjeze, pse ai rrjedh
nga mareshali francez i Napoleonit, Bernadot 1. Qeshëm.
I thashë më së fundi Lamanit se karakteri dhe kultura e vendeve nordike natyrisht ndryshojnë nga ato të
kulturës franceze, prandaj, përveç instruksioneve dhe
shkëmbimit të mendimeve që bëre me ish-ambasadorin
tonë në Suedi, shokun Bashkim Dino, i cili, gjithashtu,
Ka punuar mirë gjatë gjithë kohës që qëndroi atje, do të
të duhet edhe ty që të interesohesh në këto vende për ta
shtuar rrethin e mirë që ka krijuar ai në të gjitha vendet
nordike: Suedi, Norvegji, Danimarkë dhe Finlandë. Dincja ka ditur t'i grumbullojë rreth ambasadës të gjitha
rrethet e interesuara për Shqipërinë rreth shoqatave të
miqësisë me këto katër vende. Natyrisht, Lamanin e këshillova se i duhet të ndjekë politikën e tyre në përgjithësi, por edhe korrentet e veçanta që ekzistojnë në
këto vende; duhet të ndjekë edhe literaturën nga e cila
do të nxjerrë konkluzione për njohjen e karakterit, të
mentalitetit dhe të zakoneve të këtyre popujve, pse lidhjet me popujt kanë interes më të madh për vendin
tonë dhe këtyre ne duhet të vazhdojmë çdo ditë më
shumë e më mirë t'ua bëjmë të njohur vendin tonë, kulturën tonë të lashtë dhe moderne socialiste. Ne do të të
ndihmojmë këtej, por edhe ti, — i thashë, Lamanit, —
duhet të na ndilunosh andej me raporte konkrete.

1 Zhan Bernadot.
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ÇFARE DUHET TE KETË PARASYSH AMBASADORI
YNË I RI NE FRANCE
Sot prita shokun Misto Treska, ambasadorin tonë të
ri që dërgojmë në Paris.
Ai është një shok i vjetër lufte, i cili, përveç' në
aparatin e Komitetit Qendror, për një kohë të gjatë ka
punuar edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme e në Komitetin për Marrëdhënie Miqësore e Kulturore me Botën
e Jashtme. Ka mbaruar Liceun e Korçës, e di frëngjishten
mirë, ka kulturën franceze dhe është një nga përkthyesit e shumë veprave të klasikëve francezë në shqip. Kështu që zgjedhja e tij, pavarësisht se kishte dalë r:ë
pension, besoj se do t'i shërbejë kauzës për të cilën e
dërguam.
I thashë se politika e Francës në përgjithësi është
një politikë borgjeze, kapitaliste dhe për këtë s'ka asnjë
dyshim, por ka nuancat e veta, ka edhe rëndësinë e saj
në skakierën ndërkombëtare, veçanërisht për çështjen e
NATO-s, të «Evropës së Bashkuar» e të Tregut të Përbashkët Evropian. Pikërisht në këtë fushë atje ka shumë
mundësi për të vëzhguar, pse Franca e Zhiskarit, natyrisht, bën një politikë të ndryshme nga ajo e Dë Golit
dhe e Pompidusë.
Dë Goli dhe Pompiduja ishin më radikalë kundër
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata, kur rronte Adenaueri, donin dhe krijuan një miqësi me Bonin, por ma406
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dhështia franceze e bënte Dë Golin, sidomos, të përpiqej
që të predominonte mbi Bonin dhe jo të predominonte
Boni mbi Francën. Dë Goli ishte, gjithashtu, një element
i zgjuar, i cili, gjatë gjithë kohës së Luftës së Dytë Botërore që qëndroi në Londër, ka pasur mosmarrëveshje
me amerikanët në radhë të parë. Natyrisht, ai ishte në
luftë edhe me Vishinë, por ishte, gjithashtu, në luftë
edhe me aleatin perëndimor, Anglinë. Kështu që personaliteti i tij influencoi mjaft në politikën franceze pas
luftës.
Zhiskar d'Estëni është më souple në manifestimin e
një oportunizmi, si ndaj Shteteve të Bashkuara, ashtu
edhe ndaj partnerëve evropianë. Natyrisht edhe ai do të
përpiqet ta ruajë madhështinë franceze, por më butë e
ka politikën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa
e kishte Dë Goli. Me Bonin Zhiskar d'Estëni gjithashtu
përpiqet t'i ruajë marrëdhëniet, por nuk e sheh ashtu
sikurse Dë Goli rrezikun e hegjemonisë gjermane në
«Evropën e Bashkuar» dhe në Tregun e Përbashkët Evropian. Megjithatë ai ua ka frikën si Gjermanisë së Bonit,
ashtu edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Prandaj në këto vija kryesore duhet vëzhguar politika franceze, në këto vija duhen vëzhguar edhe lidhjet
e gjetjes së një kundërpeshe, të ndonjë acarimi në Evropë, të Francës me Bashkimin Sovjetik. Natyrisht Franca
kapitaliste do të përpiqet të afrohet me Kinën për ta
pasur këtë një debushe për tregti, por këtë nuk do ta
lejojë që të infiltrohet në zonën e frangut francez, domethënë në vendet frankofone, atje ku Franca ka tregjet e
veta. Në këtë drejtim jo vetëm që nuk do të dashurohet
shumë me Kinën, por nuk do të acarojë as marrëdhëniet
me Bashkimin Sovjetik.
Pra, politika e Francës duhet vëzhguar me kujdes,
se na intereson. Ajo mund të influencojë qoftë në JugosIlavi, qoftë në Greqi, gjithashtu edhe në Itali. Italia
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është partneri më i dobët i Tregut të Përbashkët Evropian. Natyrisht italianët anojnë më tepër nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe nga Boni sesa nga Franca.
Këtë prirje politika franceze e sheh, e gjykon dhe e mban
parasysh, prandaj edhe neve na interesojnë qëndrimet e
qeverisë franceze ndaj Italisë, pse kjo, siç ka qenë vazhdimisht, është një kundërshtare eventuale e vendit tonë.
Kryesorja, i theksova shokut Misto Treska, është
që të vazhdohet akoma edhe më mirë puna e mirë që
kanë bërë ambasadorët që kanë qenë para tij në Francë.
Rëndësi dhe interes ka për ne që të bëjmë të njohur në
opinionin e madh botëror në Francë, • dhe kryesisht në
opinionin e shumëllojshëm francez, Shqipërinë tonë socialiste, kulturën tonë të lashtë dhe kulturën aktuale socialiste tonën.
Ju, i thashë atij, e njihni mirë kulturën franceze në
të gjitha zhanret e saj dhe keni mundësi që, me njohuritë
që keni, të mundni të bëni që të dëgjohen me kujdes
sukseset tona në ndërtimin e socializmit, si dhe politika
jonë e drejtë, parimore, qoftë në tërësi politikën e jashtme, qoftë në drejtime të marrëdhënieve tona me Francën
veçanërisht, respektin që kemi ne për popullin francez,
njohuritë që kemi ne për botën, mendimet që kemi për
ngjarjet dhe, duke i trajtuar këto probleme me njerëz të
ndryshëm, ti do të kesh mundësi që t'i bësh këta të interesohen më gjerë për atdheun tonë, për sukseset tona, për
kulturën tonë, të lashtë e të re. Me këtë punë ti do t'i
bësh ata ta duan popullin shqiptar, pse është një popu]1
trim, një popull i zgjuar, një popull që kurdoherë e kanë
trajtuar keq fuqitë imperialiste, por që aktualisht ai ka
gjetur formën e përshtatshme të shoqërisë më moderne,
shoqërinë socialiste, e cila është e ardhmja e njerëzimit.
Folu njerëzve, miq ose jo, haptas, por me terma politikë
që ata të kuptojnë se Shqipëria socialiste është një vend
i pavarur.
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Situatën e përhershme që është krijuar te ne, që nga
Çlirimi e deri sot e vazhdimisht, të tjerët, sidomos bota
borgjezo-kapitaliste, nuk kanë dashur ta kuptojnë. Ajo
nuk i kupton qëndrimet e drejta të Partisë dhe të Qeverisë sonë, të shtetit tonë të diktaturës së proletariatit. Por
këto qëndrime kanë vërtetuar dhe do të vërtetojnë akoma
më mirë në të ardhmen pavdekshmërinë e doktrinës së
Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit. Ndërtimi.
i socializmit në vendin tonë bëhet dhe do të bëhet një
shembull për popujt që aspirojnë të rrojnë të lirë, sovranë e të pavarur, por për një liri, sovranitet dhe pavarësi të vërtetë, të shikuar, në prizmin e marksizëm-leninizmit dhe jo për një liri, demokraci ose sovranitet
borgjez, se në realitet në rendin borgjez-kapitalist nuk
ekziston liri e sovranitet i vërtetë për popullin, për njeriun. «Të drejtat e njeriut», lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin, që borgjezia amerikane, ajo e Evropës Perëndimore dhe mbarë borgjezia në botë po i trumbetojnë aq
shumë, janë liri, pavarësi dhe sovranitet borgjez të
kushtëzuar, të varur e të ndërvarur, kurse populli, masat,
nuk i kanë këto të drejta. Këto ekzistojnë atje vetëm për
të pasurit e jo për të varfrit. Këtu qëndron ndryshimi i
madh në mes nesh dhe atyre, këto janë konceptet borgjezo-kapitaliste dhe konceptet marksiste-leniniste mbi
këto çështje, koncepte të dy botëve, të botës kapitaliste
dhe të botës sonë socialiste.
I thashë Mistos se jo vetëm duhet t'i ruajë grupet
dhe miqtë e ndryshëm, gazetarë, shkrimtarë, artistë, njerëz të shkencës e të kulturës në përgjithësi, por edhe t'i
shtojë më shumë. Shokëve komunistë francezë, që sapo
formuan partinë e tyre marksiste-leniniste, duhet t'u qëndrojë afër, t'i ndihmojë sa të jetë e mundur që ta forcojnë partinë e tyre, se kjo është e re. Në bazë qëndron
grupi... , rreth të cilit do të grumbullohen marksistë-leninistët e yërtetë, por në mes tyre do të ketë edhe të
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atillë elementë armiq që do të përpiqen të infiltrohen
për ta përçarë partinë nga brenda. Prandaj çështja është
që, në radhë të parë, ata duhet të punojnë për cilësinë
dhe jo për sasinë. Kur cilësia e të pranuarve në parti të
jetë e shëndoshë, atëherë ka mundësi që rrethi të zgjerohet me simpatizantë, të cilët, natyrisht, duke u futur në
luftë, në greva, duke zbatuar direktivat e partisë, do të
kaliten në luftime dhe do të bëhen komunistë të vendosur.
Kjo është rruga që kemi kaluar edhe ne për forcimin e
Partisë sonë në kushtet e Shqipërisë. Në kushtet që ka
Franca shokët tanë të atjeshëm duhet të kenë parasysh
se këto janë shumë më të vështira, pse borgjezia franceze
është një borgjezi e madhe, e vjetër, që njeh të gjitha
mekanizmat e politikës së gënjeshtrës, të shtypjes e të
korrupsionit. Tok me këtë borgjezia me socialdemokracinë, tash edhe me revizionistët, janë të tërë në unitet
për mbytjen e revolucionit proletar, për heqjen e këtij
revolucioni nga rendi i ditës, sepse është pikërisht ky që
do të rrëzojë pushtetin e kapitalizmit. Ata janë për një
shoqëri evolutive, për një borgjezi akoma më pak liberale
sesa është kjo e tashmja, ku revizionistët të mund të
militojnë së toku me kapitalizmin, natyrisht siç po bëjnë,
duke i hedhur poshtë të gjitha parimet e socializmit shkencor. Mirëpo, pa u mbështetur në këto parime, nuk mund
të ndërtohet socializmi, përkundrazi këtij i vihet kazma,
luftohen revolucioni dhe diktatura e proletariatit, që nëpërmjet luftës së klasave ndërton socializmin dhe më
vonë komunizmin.
Ne, kemi besim të plotë se ti i ke ato aftësi që nevojiten dhe se do ta kryesh punën që të ngarkohet si duhet.
Pastaj atje ke edhe shokë të tjerë që do të të ndihmojnë.
Mbaj, gjithashtu, kontakte të ngushta me ne këtu, na
ndihmo që të të ndihmojmë. Na vër në dijeni për problemet e rëndësishme kryesore, na dërgo edhe ndonjë
libër nga botimet e reja që dalin në Francë, se ti e di
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që ne nuk mund të rrimë pa lexuar. Por, natyrisht, ne
nuk mund të këndojmë çfarëdo librash. Mua, për shembull, më interesojnë libra politikë, disa libra shkencorë
të karakterit të përgjithshëm, më interesojnë çështjet
historike, çështjet shoqërore, më intereson edhe literatura artistike, por një literaturë e shëndoshë, si dhe ajo
literaturë me humor, që nuk mungon në Francë.
Shoku Misto Treska më tha se do të përpiqet ta
kryejë me nder detyrën e madhe që iu ngarkua.
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LIDHUR ME «KATËR MODERNIZIMET»
REVIZIONISTËT KINEZE KUJTUAN
SE U BE DETI KOS
Regjimi reaksionar i lëkundur, që tash është në fuqi
në Kinë, ka shkaktuar shqetësim në vendet perëndimore
dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me
investimet që këto shtete dëshirojnë të bëjnë në këtë vend.
Nga lajmet e agjencive të ndryshme të shtypit mund të
arrihet në konkluzionin se po ndodh një rënie e entuziaz-

mit të këtyre vendeve ndaj «katër modernizimeve» të
Kinës, ndaj vijës aventureske të Ten Hsiao Pinit.
Konstatohet, gjithashtu, se edhe pse po bie entuziazmi në këtë drejtim, vazhdon, bile është në rritje, konkurrenca midis shteteve kapitaliste për të pushtuar kush e
kush më shumë tregun e Kinës. Nga informatat e agjencisë japoneze të lajmeve del se në llogaritë kino-japoneze,
ose më mirë të themi në tregtinë kino-japoneze, ka një
rënie.

Pas entuziazmit që krijuan marrëveshjet e arritura,
kanë dalë probleme të shumta e të koklavitura, lidhur me
kushtet e pagesave dhe të shlyerjes së kredive, sepse, natyrisht, japonezët, si dhe të gjithë imperialistët e kapitalistët e tjerë, në asnjë vend nuk mund të investojnë pa u
siguruar për pagesat dhe për shlyerjen me kohë të kredive.
Mirëpo kinezët, duke pasur një oreks të madh për të
marrë sa më shumë pajisje dhe objekte komplete, kishin
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treguar besim të tepruar e të pabazuar dhe nuk e kishin
ilogaritur shlyerjen e tyre në bazë të mundësive që kanë.
Pra llogaritë e tyre nuk u përshtateshin dëshirave. Ata
dëshirat e tyre i merrnin për realitete, për baza të qena,
mirëpo partneri i bënte llogaritë një për një, kështu që u
konstatua që në fillim një pjesë e madhe e blofit të kinezëve për «katër modernizimet».
Pasuritë e pretenduara të Kinës nuk janë zbuluar
akoma, prandaj duhen bërë kërkime dhe kërkimet më të
mëdha, siç thonë agjencitë e lajmeve, janë ato për nxjerrjen e naftës në gjirin e Pohait. Por, sipas agjencisë
japoneze Kioto, këto pasuri nuk i justifikojnë shpresat
për rezerva aq të mëdha, ashtu siç thuhej.
Faktori tjetër që influencon negativisht në tregtinë
kino-japoneze është ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, të cilat, nëpërmjet bankës ndërkombëtare për
zhvillimin, u kanë premtuar kinezëve rata më të ulëta.
Këtu hyn konkurrenca në mes superfuqive dhe vendeve
kapitaliste nga më të zhvilluarat.
Vihet re, gjithashtu, se kinezëve u ka rënë euforia,
gëzimi dhe entuziazmi i madh që shkaktoi ardhja e Ten
Hsiao Pinit në fuqi dhe reformat e tij të modernizimit.
Tash udhëheqësit revizionistë kinezë kanë filluar të mendojnë ca më thellë dhe t'i bëjnë llogaritë një çikë më
shtruar, sepse modernizimi i Kinës, që Çu En Lai kërkonte ta realizonte në fund të shekullit, por që Hua Kuo
Feni me Ten Hsiao Pinin e avancuan, nuk po u del në
kut. Nga artikujt e «Zhenminzhibaos» del se në udhëheqjen kineze ka dalë një krah frenues dhe më «i arsyeshëm», si të thuash, që e ka ulur këtë eufori.
Natyrisht vendet perëndimore, që kërkojnë të bëjnë
investime në Kinë, nuk do të veprojnë qorrazi, kështu që
po e analizojnë gjendjen atje dhe afatin mbi modernizimet e Kinës nuk e marrin ashtu siç do Ten Hsiao Pini,
por kanë nxjerrë konkluzionet e veta. Me sa duket, ata
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kanë të dhëna se udhëheqja kineze, natyrisht në mënyrë
të kufizuar, po i informon kuadrot e saj që t'i kenë parasysh konkluzionet që ka nxjerrë ajo lidhur me këtë problem.
Cilat konkluzione? Konkluzionet se modernizimi nuk

do të ecë me atë ritëm që ishte parashikuar, prandaj
duhet ulur ritmi i investimeve. Këtë mendim nxjerrin
edhe agjencitë perëndimore të lajmeve.
Zbatimi i metodave shkencore nuk do të bëhet dhe
nuk po bëhet sipas një studimi të hollësishëm, siç kanë
pretenduar kinezët, sepse ka raste që blihen pajisje, të
cilave u ka kaluar koha ose e kundërta, futen pajisje që
janë fjala e fundit e shkencës.
Që të realizohet modernizimi, duhet që ky të zhvillohet paralelisht në të gjitha fushat, në të gjithë sektorët
dhe vetëm në disa faza të caktuara i jepet medoemos
prioriteti njërës ose tjetrës fushë apo sektori, ndryshe ka
çrregullime në ekonomi, të cilat më vonë mund të ndreqen
me zor të madh ose nuk ndreqen dot fare. Në vendet ka-'
pitaliste, natyrisht, ligjet e diktuara nga borgjezia e drejtojnë ekonominë në zhvillimin e disa objektivave e jo
në kompleks. Vetëm vendet socialiste janë në gjendje ta
drejtojnë zhvillimin e ekonomisë në të gjithë sektorët
në mënyrë të harmonizuar. Por kjo gjë nuk ngjet në Kinë, për arsye se ajo nuk është vend socialist, pra nuk
mund të ketë një zhvillim të harmonizuar të ekonomisë.
Përveç kësaj, konkurrenca e vendeve perëndimore, predispozicioni i njërit ose i tjetrit për të investuar në Kinë,
e thellon akoma më tepër këtë konfuzion, këtë pasiguri
dhe këtë kaos që ekziston në zhvillimin e ekonomisë
së saj.
Ne dimë, gjithashtu, se në Kinë kanë qenë të theksuara qëndrimet mistike ndaj shkencës dhe teknikës, kështu që kinezët, të frymëzuar nga një mistikë e tillë e
vjetër, që ka lënë mbresa, gjykojnë se ka . mundësi që me
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këto mendime e koncepte të tyret të realizohet çdo gjë
që vendosin. Mirëpo të ecësh me mendime të tilla për
zhvillimin e një ekonomie kapitaliste, me ndihmën e të.
tjerëve që kërkojnë të nxjerrin sa më shumë fitime dhe
të investojnë atje ku synojnë t'i nxjerrin këto fitime,
mund të humbasësh vite e vite të tëra, mjete financiare të
mëdha dhe të mos arrish në ato qëllime që i ke caktuar
vetes. Kështu ngjet dhe do të ngjasë në Kinën revizioniste.
Aktualisht Ten Hsiao Pini ka ngulur këmbë në modernizimin e Kinës. Por, të ngulësh këmbë për këtë gjë
në një mënyrë të tillë të pallogaritur, pa marrë parasysh të gjithë faktorët e brendshëm, faktorët politikë,
ekonomikë e ushtarakë, pa dyshim që kultivohet përulja
përpara të huajve, gjë që, natyrisht, përmban e do të
përmbajë rreziqe të mëdha për popullin, sepse kjo do ta
ulë besimin e tij në forcat e veta, do të thyejë krenarinë
kombëtare të kombit kinez.
Kina në krahasim me vendet e tjera, me të cilat ajo
është lidhur dhe do t'i zhvillojë lidhjet e saj në të gjitha
fushat, është e prapambetur. Ne konstatojmë se pikë-

risht ata kinezë, që nga Li Hsien Nieni e të tjerë, që na
këshillonin të studionim me kujdes problemet, investimet
etj., aktualisht, lidhur me «katër modernizimet» po fluturojnë dhe kujtojnë se u bë deti kos. Në fakt, ata nuk
kanë koncepte të qarta. Nga të dhënat që kemi, po konstatojmë se ata akoma nuk e kanë përcaktuar si duhet se
kujt do t'i jepet prioritet, industrisë së rëndë, industrisë
së lehtë apo bujqësisë; njëri thotë industrisë së rëndë,
tjetri për një kohë thotë industrisë së lehtë dhe bujqësisë,
pastaj më vonë shohim e bëjmë.
Këto pikëpamje dhe hezitime, natyrisht, tregojnë se
në udhëheqjen kineze ka përçarje, nuk ka unitet mendimi
dhe veprimi as në politikën e brendshme e në ekonomi,
as në politikën e jashtme e në marrëdhëniet ekonomike
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me shtetet kapitaliste. Ata janë dakord, të tërë, vetëm në
një gjë, që t'u nderin dorën të gjithëve dhe të kërkojnë
prej të gjithëve investime për t'u modernizuar. Por perëndimorët po e shohin qartë se kinezët jo vetëm që nuk
janë ekonomistë, por nuk kanë as mendime të njëjta dhe,
po s'pati unitet në mendime, sidomos në problemin kyç,
.siç është zhvillimi i ekonomisë dhe politika e brendshme
dhe e jashtme, medoemos nuk mund të ecet përpara,
përkundrazi do të ecet prapa. Perëndimorët do të gjejnë
shesh të livadhisin si të duan dhe do t'i imponojnë Kinës
pikëpamjet e tyre; do të jenë ata që do t'i mësojnë kinezët se si të mendojnë, si ta organizojnë punën dhe si
të ndërtojnë. Natyrisht, të gjitha këto do të bëhen për
interesat e perëndimorëve, të kapitalizmit e të imperializmit dhe aspak në interesin e popullit kinez.
Duhet njohur se në Kinë edhe kuadrot kryesorë të

ai përmirësim relativ, që solli revolucioni demokratiko-borgjez, u detyrohet më tepër kuadrove të niveleve drejtuese më të ulëta, kuadrove të mesëm, të cilët merren
praktikisht me zbatimin e orientimeve të përgjithshme,
dhe pikërisht këta konstatojnë, siç del edhe nga gazetat,
se direktivat që jepen nga lart janë të pabazuara, ose
më drejt, ato bazohen vetëm në dëshirat dhe jo në realitetin apo në mundësitë që ka vendi dhe në nivelin kulturor e teknik të kuadrove që do të marrin në dorë një
industri të tillë moderne siç dëshiron Teni. Ky po nxitohet, kërkon ritme të shpejta, por, siç po duket, udhëheqës
të tjerë nuk janë dakord me të, bile edhe një zëvendëskryerninistër që është edhe kryetar i komisionit të planit,
nga sa shkruan në gazetën •Zhenminzhibao», kam vënë
re se lë të kuptojë që nuk është dakord me tempin dhe
me pikëpamjet e Tenit për zhvillimin e «katër modernizi-

meve•. Ka njerëz në udhëheqje që duken se janë më realistë në zhvillimin e ngjarjeve, por Teni dhe grupi i tij,
siç po duket, ka akoma fuqi, ndryshe, po të ishte dobësuar, atij duhej t'i ishin ngritur këmbët pas disfatës dhe
pas turpit që pësoi në luftën me Vietnamin e që e njollosi rëndë Kinën.
Heshtja e Hua Kuo Fenit për këto çështje, ose ndërhyrja e ngadalshme e tij, të bën të mendosh se në këto
drejtime edhe ky revizionist është, por më i matur se Teni; edhe ai do që punët të shkojnë në atë rrugë siç e kanë caktuar së toku me Tenin, por më me ngadalë dhe në
mënyrë të matur. Kinezët nëpër gazetat e tyre kanë filluar nga një çikë të analizojnë ngjarjet në vendet e
huaja në një shikim pak më substancial, për sa u përket
problemeve, por vija e tyre nuk ndryshon, ajo është një
vijë reaksionare revizioniste. Kjo do t'u shkaktojë, më
keq se ç'u ka shkaktuar, perturbacione të mëdha jo vetëm brenda në Kinë, por edhe jashtë saj.
Një nga problemet që ka filluar të analizojë shtypi
kinez është edhe çështja e Lindjes së Mesme e konkretisht Traktati Egjiptiano-Izraelit. Është e qartë se Kina
mban anën e Egjiptit dhe të Izraelit, domethënë e aprovon traktatin, sepse këtë traktat e ka konceptuar imperializmi amerikan dhe Kina do që me imperializmin amerikan të jetë në ujdi. Ajo mendon se, duke thënë vetëm
ndonjë fjalë, sa për të kaluar radhën, për palestinezët, do
t'i gënjejë popujt arabë. Por realiteti flet ndryshe, të
gjithë popujt arabë janë kundër qëndrimeve të Kinës
ndaj tyre dhe i konsiderojnë këto si qëndrime armiqësore.
Misticizmi budist që ka lënë njolla të theksuara në
karakterin e shoqërisë kineze, dhe arroganca e shtetit të
madh e shovinist do t'i bëjë shumë të rrezikshëm udhëheqësit aktualë kinezë, të cilët, duke drejtuar një Kinë kaq
të madhe, me politikën e me synimet e tyre socialimperialiste bëhen në të njëjtën kohë një rrezik i madh edhe
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udhëheqjes nuk kanë qenë në nivelin e duhur as politikisht, as ideologjikisht, as për çështjet ekonomike. Edhe
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për botën. Prandaj Partia jonë bëri shumë mirë që të gjitha pikëpamjet e saj marksiste-leniniste mbi veprimet
dhe mendimet e udhëheqjes kineze i vuri haptazi në
dukje dhe tash po shohim. se opinioni botëror përparimtar
e përkrah politikën e Partisë sonë dhe i gjen të drejta
arsyetimet dhe qëndrimet e sal•

E MËRKURË
11 PRILL 1979

VLERESIMI REAL I MAOS DHE I VEPRËS SË TIJ
ESHTE CESHTJE KONCEPTESH
Ramizi më tha se shokët tanë biseduan me miqtë që
kanë ardhur nga Cejloni, me Sanmugathasanin dhe me
një shok tjetër dhe ua paraqitën pikëpamjet e Partisë
sonë, përse flasim ne kundër Mao Ce Dunit, ku janë
defektet në vijën e Maos dhe se në vijën e tij nuk ka
asgjë marksiste. Unë mendoj se kaq nuk mjafton, nuk
mjafton vetëm të pohohet se në vijën e tij nuk ka asgjë
marksiste, por u duhet thënë edhe cilat janë gabimet e
Maos. Megjithëkëtë cejlonezët i kishin dëgjuar këto me
vëmendje dhe kishin thënë se nuk kanë marrë asnjë vendim, as pro, as kundër Mao Ce Dunit. Kanë thënë se
tani që do të venë në Cejlon, do të mbledhin Komitetin
Qendror, do të diskutojnë për këtë problem dhe, mbasi
të reflektojnë mbi këto gjëra, do të marrin vendimin përkatës.
Sigurisht që ne nuk kemi ç'të presim më shumë nga
këta njerëz.
Për sa i përket çështjes që kanë ngritur ata se për
të dënuar Maon ne duhet të mblidheshim më parë se të
mbahej qëndrim për të, ashtu siç u kërkua të bëhej edhe
për Stalinin, u duhej thënë se Stalini është Stalin, prandaj e kërkuam ne atëherë një gjë të tillë, kur atë e
sulmuan revizionistët.
Unë isha dakord që Ramizi ta takonte edhe vetë
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Sanmugathasanin dhe t'i thotë që për Mao Ce Dunin
këto mendime ne nuk i kemi sot. Natyrisht, ato sot u
kristalizuan, u formuluan më qartë në mendjen dhe në
pikëpamjen tonë, por me të ne jemi ndeshur qysh prej
shtimë vjetësh më parë dhe për mosmarrëveshjet që kemi
paSur Ine ta, kinezëve u kemi bërë letra, u kemi bërë
edhe kritika me kohë.
Për ne tash bëhet e qartë se edhe ky njeri, SanmUgathasani duhet të jetë ndonjë sindikalist, në mos
tjetër, ashtu si tipi i Bërçit. Prandaj Ramizin e porosita
që, kur ta takojë, t'i thotë që kjo është punë konceptesh.
Ne kështu mendojmë për Mao Ce Dunin dhe nuk lëvizim,
se për ne Maoja jo vetëm që nuk është klasik, po nuk
është as marksist-leninist. Megjithatë ne nuk ju imponojmë që .të merrni vendim kundër tij. Po të doni merrni
vendim, po të mos doni, mos merrni. Kjo është puna juaj,
ju jeni parti e pavarur, t'u thuhet atyre.
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NJE KONSTATIM QE U DUHET THENE TITISTEVE
Sot dëgjova që orkestra jonë simfonike e Radio Televizionit dhe disa këngëtarë kanë shkuar në Kosovë. I thashë me këtë rast Ramizit që Ministria e Punëve të Jashtme t'i bëjë një radiogram ambasadorit tonë në Beograd
për një konstatim me rëndësi që u duhet sinjalizuar jugosllavëve. Sigurisht grupin e orkestrës tonë e shoqëron
ndonjë përfaqësues i vendit tonë. Në qoftë se ky ka qenë
herë tjetër në Kosovë, mund të - flasë vetë me jugosllavët,
në rast të kundërt, njëri nga funksionarët e ambasacks
sonë që do të jetë edhe ai si shoqërues duhet, patjetër,
të gjejë rastin dhe t'i thotë ndonjërit prej personaliteteve
të atjeshme sa më poshtë:
«Kam ardhur edhe herë tjetër këtu, në Kosovë, kam
qenë edhe herë të tjera në shfaqje të tilla, prandaj më lejoni të bëj një konstatim. Qëllimi i këtyre shfaqjeve;
qoftë tonat te ju, ashtu edhe tuajat te ne, është që të
forcojmë marrëdhëniet kulturore reciproke. Por në këto
shfaqje na kanë rënë në sy gati-gati të njëjtat fytyra,
prandaj kam krijuar përshtypjen se populli, në të gjitha
ato qytete ku. kemi dhënë shfaqjet tona, nuk i shikon
këto. Mendimi im është se Qeveria Shqiptare nuk i dërgon këto grupe për të zbavitur vetëm udhëheqësit tuaj
dhe nëpunësit, por i dërgon sidomos për popullin shqiptar,
që banon në Kosovë. Mirëpo pikërisht këta, për të cilët ne
japim koncertet tona, nuk i shohim në shfaqje», — të
vërë në dukje ai.
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«Po te ne ç'ndodh? — të vazhdojë ai. — Grupet tuaja
shqiptare të Maqedonisë shkojnë në tërë Shqipërinë, ku
mblidhet populli që i shikon e i dëgjon. Bile shfaqjet e
tyre ne i transmetojmë edhe në televizion, se i kërkon
populli ynë nëpër emisione të ndryshme muzikore etj.,
gjë që unë nuk e shikoj të bëhet te ju për shfaqjet që japim ne. Prandaj më duket se duhet ndrequr një gjë e
tillë•, — t'i theksojë shoku ynë. «Ju mund të thoni që kjo
s'është e vërtetë, por nuk e besoj këtë që më thoni, unë
këto kisha dhe nuk kam ç'të them tjetër», — dhe me
kaq ta mbyllë këtë çështie.
Duhet pasur parasysh që këto konstatime të mos i
thuhen përgjegjësit artistik të tyre, por ndonjërit më
lart, se mbase përgjegjësi mund t'ua thotë atyre më lart,
por ai edhe mund të mos ua thotë. Pastaj personi, të
cilit do t'i thuhet ky konstatim, mund t'ia vërë në dukje
një udhëheqësi shqiptar kosovar, por mund t'ia referojë
edhe ndonjë serbi. Kështu serbi me siguri ka për të lajmëruar menjëherë Beogradin për të gjitha ato që iu thanë,
mbasi dihet se politikën që ndiqet në Kosovë Beogradi
e dikton, nuk e bën Ilham Nimani. Ky është një agjent
i thjeshtë i tyre, i cili bile nuk dëshiron fare që të venë
grupet tona në Kosovë dhe as të tyret te ne, por i bindet
Beogradit, se s'ka ç'bën. Prandaj më e sigurt është që ta
komunikojë më lart serbi konstatimin tonë, sesa një shqiptar. Ai do t'u thotë që shqiptarët e kanë vënë re këtë
qëndrim. Kështu, për të prishur këtë përshtypje tonën,
nga Beogradi do të urdhërojnë të jepen shfaqje të ansamblit tonë në popull, po do të merren edhe masa. Pra, një
konstatim i tillë mund thuhet titistëve në mënyrë diplomatike.
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ÇDO PROBLEM ME VENDET E HUAJA KA EDHE
ANEN E TIJ POLITIKE QË DUHET PARE
ME KUJDES TE MADH
Çështje të tilla, si ajo e ndërtimit të hekurudhës që
do të lidhë vendin tonë me JugosIlavinë, apo çështja e bonifikimit të fushës së Shkodrës që lidhet me Malin e Zi,
janë probleme me rëndësi ekonomike për vendin tonë, por
kanë edhe anët politike të tyre. Këto probleme i diskutova
sot në takimin me shokët sekretarë të Komitetit Qendror.
Në përgjithësi, në marrëdhëniet ndërkombëtare, ekzistojnë ligje e norma të tilla, sipas të cilave, kur dy
shtete lidhen me hekurudhë, në kontratë pasqyrohen edhe
detyrimet reciproke që marrin ata ndaj njëri-tjetrit, pavarësisht se mund të ndodhë si me Vietnamin, të cilit
Kina ia preu hekurudhën, duke shkelur kështu hapur
normat e ligjet ndërkombëtare. Në këtë mënyrë mund të
veprojë edhe Jugosllavia me ne, por ama në bazë të këtyre normave e ligjeve ajo bëhet fajtore dhe dënohet. Mundet në këto raste fajtori edhe të mos paguajë, sidoqoftë
të gjitha mbahen shënim, dokumentohen, me fjalë të tjera
i mbetet asaj përgjegjësia.
Përveç kësaj, me rëndësi janë edhe anët ekonomike
të këtyre marrëdhënieve, siç janë problemet doganore,
çështja e shpejtësisë së trenave, shfrytëzimi reciprok
vagonëve për transportimin e mallrave, domethënë do të
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transportohen këto me vagonët tanë, apo do të shkojnë
deri në destinacion, siç bëhet zakonisht kudo etj. Pastaj
varet cilën vijë do të ndjekin vagonët tanë, do të ndjekin
vijën hekurudhore të Kroacisë, të bregut të detit jugosllav,
apo atë .të Beogradit e që këtej të shkojnë në Slloveni,
pastaj më tutje.
Tarifat kanë, gjithashtu, rëndësi të madhe. Kështu,
në qoftë se ne nuk kemi vagonët tanë, do të duhet t'i
përballojmë vetë tarifat e transportit, pra të paguajmë
edhe vagonët, edhe ngarkim-shkarkimin e tyre.
Ka, më së fundi, çështje të tilla si ajo e ndërlidhjes
dhe e shpejtësisë së qarkullimit të vagonëve, domethënë
sa kohë mund e duhet të qëndrojnë ato në stacionet kuiitare, sepse Jugosllavia, po të dojë, kur ke domate, fjala
vjen, mund të të thotë të presësh se kam të miat për të
transportuar, dhe kështu domatet tona të rrinë në stacion,
derisa .të venë domatet e tij në destinacion.
Një çështje tjetër është edhe ajo e së drejtës reciproke e të dyja palëve. Kështu ai mund të thotë se derisa
ti kërkon të drejtën të kalosh nëpër territorin jugosllav,
kam edhe unë të drejtë të kërkoj të kaloj në territorin
tënd. Jugosllavi, pra, për reciprocitet, mund të kërkojë
që vagonët e tij të kalojnë në Durrës, nga Durrësi në Përrenjas. Mund të kërkojë që të ndërtojmë edhe ne një
linjë hekurudhore që të shkojë nga Lini nëpër bregun e
liqenit deri në Strugë-Ohër, që, mund të thotë ai, «të furnizoj edhe unë Maqedoninë, sepse, duke kaluar nga Shqipëria, më kushton më lirë. Mua më intereson, — mund
të vazhdojë ai, — t'i nis vagonët me mallra nga Ulqini
e Tivari, ku i kam mallrat, nëpër Shqipëri dhe jo të bëj
gjithë ato xhiro që po bëj sot për të shkuar në Maqedoni».
Me fjalë të tjera, gjithë puna është që jugosllavët të
vëzhgojnë me këto mjete se ç'kemi ndërtuar ne brenda
vendit dhe qysh jemi.
Për të gjitha këto gjëra u kam shkruar shokëve të
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Qeverisë, bile u kam thënë me kohë që në këtë punë
shumë delikate e të rëndësishme duhet kujdes i veçantë,
prandaj në bisedimet që do të bëhen për këtë problem,
duhet të ngarkohen njerëz të përgatitur, sidomos, specialistë të komunikacionit. Këta t'i shohin mirë e me kujdes
dispozitat ndërkombëtare lidhur me këto çështje, para se
të nënshkruhet kontrata. Unë mendoj që reciprociteti
duhet të mbahet parasysh, por të bëhen përpjekje e të
arrihet që, sa të jetë e mundur, deri në njëfarë shkalle,
kërkesat e jugosllavëve të ngushtohen. Për shembull, që
jugosllavët të vijnë me vagonët e tyre deri në Durrës,
këtë s'kemi si ua refuzojmë. Ne mund t'u themi që do ta
bëjmë hekurudhën deri në Strugë, por do të shohim kur
ta bëjmë. Po ja, mund ta bëni, — thonë ata, — se nuk
është shumë e gjatë, vetëm 15 km, pse të mos e bëni
edhe këtë, kur bëtë gjithë atë hekurudhë nga Laçi në
Han të Hotit.
Kur e shtruam këtë problem në mbledhjen e Byrosë
Politike, diskutuam dhe për hidrocentralin e Skavicës,
meqenëse jugosllavët janë të interesuar edhe përpiqen të
përfitojnë nga ky objekt, për ndërtimin e të cilit edhe
ne, po edhe ata kanë interes. Jugosllavët do të kërkojnë
me këtë rast edhe të drejtat e përfitimet nga sistemi i
ujërave.
Cilat janë këto të drejta e përfitime? Ata do të kërkojnë me një fjalë shpërblim për territorin që do t'u
përmbytet nga ky liqen. Në këtë drejtim ne nuk shpëtojmë dot pa paguar, prandaj duhet të balancojmë pagesat
me fitimet, që të jemi të përgatitur kur të vijë puna për
këtë çështje.
Aktualisht, në këto situata, kur titistëve fytyra u
është bërë si sholla e këpucës dhe as që duan t'ia dinë
fare nga lufta ideologjike që ne bëjmë kundër tyre, ata
kanë hallin te koniunkturat politike, mendojnë që Shqipërinë «ta bëjmë me vete•, që kjo të mos na rrezikojë me
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si revizionistë që
sovjetikët. I mendojnë ata këto
janë. Ata ua kanë lëshuar portet sovjetikëve, po tam
mendojnë: po sikur t'ua hapë edhe Shqipëria portet e saj,
atëherë ç'bëhet? «Ne (jugosllavët) do të mbyllemi si në
guackë».

E PREMTE
13 PRILL 1979

DËSHTIMET E BABAIT TE «KATËR
MODERNIZIMEVE»
Kina po tërhiqet nga planet e saj të «katër modernizimeve», për arsye se ato ishin mbështetur mbi kleçka,
ishin bazuar në një llogari aventureske. Këto plane niseshin nga buja shurdhuese për t'u dhënë përshtypjen popujve të botës se Kina jo do të bëhet, por që tash është
një superfuqi e madhe, me pasuri kolosale, të cilat nuk
presin gjë tjetër veçse të zbulohen dhe të shfrytëzohen me
kreditë dhe me investimet e imperializmit amerikan, të
militarizmit japonez dhe të imperialistëve të tjerë.

Ten Hsiao Pini është babai i planit të «katër modernizhneve», të cilin nuk mbeti pa e mbështetur edhe Hua Kuo
Feni. Si njëri edhe tjetri, veprimet e tyre armiqësore
ndaj popullit kinez duhej t'i vishnin dhe i veshën me njëfarë lustre. Thirrjes së tyre për realizimin e këtyre planeve iu përgjigjën partnerët kapitalistë, por me shumë kushte. Në fakt nga fjala e dhënë prej tyre deri në realizimin
e saj ka një hendek të madh dhe shumë herë të pakapërcyeshëm. Mund të ta blejë mallin i huaji, mund të të
japë kredi kapitalisti, por ama ai kërkon t'i japësh siguri, që malli t'i vejë në dorë dhe nga kreditë e dhëna
të jetë i bindur se do të ketë një fitim shumë të madh.
Në kushte të tjera kapitalisti nuk afrohet ashtu siç dëshirojnë Ten Hsiao Pini dhe Hua Kuo Feni.
Kështu, gjatë një viti në botë u bë një zhurmë e ma426
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dhe që kush e kush nga vendet kapitaliste e imperialiste
të lidhej me Kinën. Vetëm Bashkimi Sovjetik mbahej
jashtë sofrës, bile kundër tij bëhej propagandë e çdo gjë,
që thuhej dhe që bëhej, kishte për qëllim shkatërrimin
e socialimperializmit sovjetik. Gjithë kjo zhurmë bëri që
shumë sy të qorroheshin e shumë veshë të shurdhoheshin
dhe të mendonin se u zhduk socializmi dhe marksizëm-leninizmi u vjetrua, kush e kush nga revizionistët e
fshehtë përpiqej të ndërronte këmishë. Mjaft nga partitë
e reja, të cilat nuk ishin në baza të shëndosha, nga
maoiste që ishin, u bënë teniste, huakofeniste. Natyrisht,
të gjitha këto ndryshime bëheshin edhe për para. Pra,
për para punonte kreu i imperializmit kinez, për para
punonin edhe daullexhinjtë e planeve të tij.
Gjatë gjithë këtij viti të bujshëm, siç thamë, më
qindra, në mos me mijëra delegacione, nga të gjitha vendet e botës, u vërsulën në Kinë si mizat në m... Më falni
që po përdor një shprehje të . tillë, por këta njerëz që
shkonin në Kinë nuk ishin sidokudo, ata ishin specialistë
në shumë fusha, në financë ose në ekonomi, politikanë
ose ushtarakë, përfaqësues të trusteve e të shoqërive të
mëdha monopoliste, të shoqërive shumëkombëshe dhe
agjentë të sigurimeve të ndryshme që nga CIA, deri tek
agjencia më e fundit e ndonjë shteti kapitalist.
•
Të tërë, pra, u vërsulën në Kinë për të parë, për të
biseduar, për të tatuar pulsin, për t'u orientuar më mire
mbi kinezëritë shekullore të udhëheqësve aktualë kinezë,
mbi kinezëritë e trashëguara nga qarqet perandorake nga
shekulli në shekull dhe që ishin akoma të gjalla. Në bazë
të informatave që do të merrnin, ata do të përcaktonin
edhe natyrën e marrëdhënieve, pra çfarë më jep e çfarë
do të të jap. Kinezët, natyrisht, u jepnin një gjë, hapnin
portat nga të katër anët dhe u thoshin miqve të rinj f ashistë, kapitalistë: Urdhëroni, hyni, ju presim me krahë
hapur, dhe ata vinin, por pyesnin »,çfarë doni dhe çfa428

-•ë na jepni». Udhëheqja kineze donte edhe nënën e babanë, siç thotë shqiptari, kurse ato që do të jepte ishin
hipotetike, me pikëpyetje, duhej kërkuar dhe duhej gjetur kjo pasuri kolosale e pretenduar, dhe duhet të ketë
pasuri atje. Kinezët, për «katër modernizimet» e tyre, që
i hodhën në erë me kaq lehtësi, menduan se kishin të bënin me budallenj, të cilët do të ishin të predispozuar sipas dëshirave të tyre që t'u jepnin kinezëve ç'të kërkonin, sa të kërkonin e kur të donin ata.
Mirëpo në këto drejtime imperializmit s'ia ha kollaj
geni shkopin. Ai shkonte në Kinë me shkop të madh. Stu-dioi rezervat financiare të Kinës, rezervat ekonomike, të
mbitokës dhe të nëntokës, i vërtetoi deri në njëfarë shkakëto rezerva dhe doli në konkluzionin se llogaritë e
tij me llogaritë e mëdha të kinezëve nuk përputheshin.
Prandaj kinezët mbetën disi të deziluzionuar, pavarësisht
se u dhanë miqve të tyre imperialistë si kapar gjithë Ki.nën. Mirëpo kapitalistët e duan këtë pasuri të Kinës disi
të përgatitur si një gjellë, që ta hanë më lehtë e më lirë
dhe jo ta përgatitin ata e pastaj ta hajë kinezi. Kapitalistët
-

e diktuan hilenë e udhëheqjes së Pekinit që hiqej e zgjuar
dhe sigurisht paraqiti kushtet e veta në mes të të cilave
edhe kushte politike, përveç atyre ekonomike e neokolonialiste; domethënë të investojnë në Kinë dhe të japin
mjete për «katër modernizimet», por me karar me compte gouttes, domethënë me pika, në mënyrë që edhe mishi
të piqet, edhe helli i kapitalistëve të mos digjet.
Pra, euforia e kinezëve filloi të kthehej në një dështim, megjithëse jo pa shpresë, sepse kapitalistët nuk heoin dorë nga investimet në Kinë. Por këto investime do
të bëhen jo me atë ritëm, siç e parashikonte Ten Hsiao
Pini, po me një ritëm disi më të arsyeshëm nga ai që kishte paralajmëruar Çu En Lai në kongresin ë partisë, i cili
theksoi se në vitin 2000 Kina do t'u afrohej e do t'ua kaionte superfuqive të tjera në çdo drejtim, domethënë edhe
-
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Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimit Sovjetik.
Çu En Lai ishte një politikan dhe një ekonomist oportunist, revizionist, antimarksist, por ishte një element i
zgjuar, i moderuar në mendime dhe në veprime. Nuk
fluturonte ai, por, për t'ia arritur qëllimit, që Kina të behej superfuqi, ecte si gjarpri nëpër ferra. Ai hapi rrugën
e aleancës së Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe me siguri presidenti Nikson, ky fashist amerikan i
njohur dhe presidenti më skandaloz që ka parë Shtëpia e
Bardhë, u premtoi Çusë dhe Maos ndihmë ekonomike,
kurse këta i premtuan miqësi të sinqertë dhe koncesione
mbi Tajvanin. Përveç koncesioneve mbi Tajvanin, natyrisht Çuja dhe Maoja i hapën dyert imperializmit amerikan
edhe në kontinent, edhe brenda në Kinë, sepse ata e dinin dhe kishin dashur që me kohë, qysh para çlirimit, që
miqësia me imperializmin amerikan të ishte shtylla kurrizore e zhvillimit kapitalist të Kinës. Sa rrojti Çu En
Lai këto plane përpunoheshin nga të dyja anët, natyrisht
me moderacion dhe në fshehtësi. U prishën disi këto plane kur u zbulua skandali i Uotergejtit, bëhej disi zhurmë për çështjen e Tajvanit, por -pingpongistët» politikë
vazhdonin lojën e tyre.
Çuja ishte i zjarrtë për një miqësi me Jugosllavinë e
Titos dhe me Rumaninë e Çausheskut, por u tregua edhe
ca i rezervuar. Me Rumaninë e Çausheskut ai u afrua me
bujë, kurse me Titon, me gjithë dëshirën e madhe të tijën dhe të Maos u rezervua. Ndaj nesh Çuja bënte presione dhe kur e pa se këto presione nuk i ecën, atëherë
organizoi komplotin me Beqir Ballukun, me Abdyl KëIlezin e me të tjerë. Mirëpo edhe këta do të dështonin
dhe «Icatërshja», siç e quajnë ata, i këndoi De profundis-in këtij elementi revizionist me plane të mëdha kapitaliste në kokën e tij për Kinën.
Çu En Lai i gjeti formulat se si të lidhte marrëdhë430

nie diplomatike me vendet e tjera të botës kapitaliste.
E mënjanoi, në një mënyrë ose në një tjetër çështjen
e Tajvanit dhe dërgoi në ato vende ambasadorë e specialistë të sigurimit kinez, të cilët, natyrisht, morën përsipër
t'u shpjegonin udhëheqësve të vendeve kapitaliste se Kina
është e predispozuar për një hapje të shumanshme ndaj
tyre dhe t'i bindnin ata se bota rrezikohej nga socialimperializmi sovjetik. Kështu, me këtë punë politike, duke
u mbështetur edhe në -famën» që ishte kultivuar në Kinë për Maon, ne mund të themi se ky revizionist moderator dha shpresa që mjaft popuj të vegjël mund të mbështeteshin te kjo farë Kine e quajtur socialiste, e cila në realitet nuk ishte e tillë, por maskohej. Mjaft shtete kapitaliste, që besonin se Kina e Mao Ce Dunit ishte socialiste,
mendonin se pikërisht kjo Kinë ndihmon zhvillimin e
tyre borgjez kapitalist, prandaj, sipas tyre, «derisa na
ndihmon neve, klikave që sundojmë në popujt e ndryshëm, pse të mos afrohemi edhe ne disi me të?».
Kështu që njëfarë miqësie Çu En Lai mundi ta lidhte
me disa vende të vogla, duke u dhënë këtyre edhe disa
ndihma të pakta. Vetëm Shqipërinë, as Çu En Lai, as
Mao Ce Duni nuk e gënjyen dot. Për Partinë tonë ishte
e qartë se Kina qe një shtet revizionist i udhëhequr nga
një parti revizioniste që aspiron të ndryshojë çdo mëngjes mendimet dhe veprimet e veta, të bëjë një politikë
të koniunkturave, të të lërë në baltë, pra të mos jetë një
parti marksiste-leniniste e revolucionare. Të kundërtën e
këtij realiteti, që përpiqeshin të paraqitnin kinezët, Shqlpëria nuk e hëngri asnjëherë.
Mirëpo, me vdekjen e Çu En Lait dhe pas puçit të
Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit, fashistëve kinezë që
erdhën në fuqi, iu rrit mendja dhe menduan se ishin pjekur fiqtë, ata mund të qëndronin nën fik dhe kokrrat t'u
binin në gojë. Kështu shpërtheu fushata kundër «katërshes», për të cilën, ç'nuk u tha. Por fushata kundër «Ica-
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tërshes» solli po ashtu edhe diskreditimin e Mao Ce Dunit,
sepse ky e mbështeti «katërshen», se ishte ai vetë që sipas
zakonit hodhi përdhe kështjellën e Liu Shao Çisë e të Ten
Hsiao Pinit dhe ndërtoi një kështjellë tjetër të re.
Pra, autoriteti i Mao Ce Dunit në Kinë dhe në botë
u lëkund dhe kjo ishte një fitore për revolucionin botëror.
Ne bëmë detyrën tonë dhe nga pozita marksiste-leniniste
e demaskuam akoma edhe më shumë këtë element që
kishte kaluar në histori si një marksist-leninist «i madh».
Por edhe ndihmësit të tij të parë, organizatorit të teorive
abracadabrantesi revizioniste, oportuniste të Mao Ce Dunit, Çu En Lait, i përshtateshin pikëpamjet e Maos, të
cilat ai i zbatonte. Kështu që Teni, njeriu i Çu En Lait,
me veprimet e tij, natyrisht, hodhi hije edhe në personin
e Çusë, pavarësisht nga pompimi që i bëri Teni këtij për
i shpëtuar fytyrën e njëkohësisht për t'i thënë popullit
kinez se unë, Ten Hsiao Pini, jam nxënësi besnik i Çu
En Lait, por ishte , një nxënës besnik i marrë, fashist i
deklaruar. Natyrisht i në Kinën ku «lulëzojnë njëqind
lulet dhe konkurrojnë njëqind shkollat», Teni krijoi grupin e tij. Ata që marrin atje fuqinë, këtë e bëjnë nëpërmjet puçeve ushtarake. Kështu edhe Teni i solli në fuqi
javash-javash njerëzit e grupit të tij, nga ishin e nga nuk
ishin dhe, në përgjithësi, rehabilitoi gjithë reaksionin e zi
kinez, gjithë tradhtarët, borgjezinë e pasur, kapitalistët e
mëdhenj e të vegjël dhe hyri në kontradikta, akoma të
pashprehura haptazi, me Hua Kuo Fenin dhe me udhëheqës të tjerë të Byrosë Politike, të cilët janë po aq revizionistë e po aq tradhtarë të marksizëm-leninizmit, po aq
kapitalistë, sa edhe Teni, por më pak të ekzaltuar e të
marrë dhe më pak megalomanë se ai.
Hua Kuo Feni përpiqet në rrugën e tij revizioniste të
ivajë rolin e të moderuarit, i moderuar në mes të «një1 Frëngjisht
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qind shkollave», por as te hopi, as te hupi. Huaja përpiqet të mbajë ekuilibrin, të diskreditojë Tenin dhe të grumbullojë rreth vetes të moderuarit revizionistë. Në këta
të moderuar revizionistë ka elementë në udhëheqje që
nuk janë aq xhahilë në çështjet ekonomike. Ka të tillë të
moderuar revizionistë në udhëheqjen kineze që i tremben
një okupimi masiv nga ana e imperializmit botëror, bile
ka të tjerë që disa llogari i bëjnë më mirë nga grupi i
Tenit, i cili s'do t'ia dijë aspak pse Kina po bëhet një koloni e imperializmit amerikan apo e borgjezisë reaksionare botërore, por duan të vendosin pushtetin e tyre të kapitalit, të pasurohen e të sundojnë mbi kurrizin e popullit. Aktualisht ne konstatojmë se i kanë vënë fre hovit
donkishotesk të Ten Hsiao Pinit.
Ten Hsiao Pini kishte parë mirë se rezultatet e vajtjes së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të
gërthiturat kundër Bashkimit Sovjetik nuk i tronditnin
aq shumë imperializmin amerikan dhe kapitalizmin botëror. Të gjithë këta nuk fluturonin në erë, por ishin më
realistë, megjithatë e linin Tenin të llomotiste që Kina të
futej sa më thellë në llum e në diskreditim, që të krijoheshin kushte më të përshtatshme që kapitalet e tyre në
Kinë të futeshin më me lehtësi dhe me fitime më të mëdha për botën kapitaliste.
Teni duhej të jepte prova si ai mburraveci, «trimi»
Don Kishot, dhe i dha këto duke sulmuar Vietnamin. Ai
mendoi se Kina do t'i jepte Vietnamit një «mësim të mirë», i cili do të shërbente edhe për Bashkimin Sovjetik
dhe në të njëjtën kohë do të forconte besimin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës dhe të botës kapitaliste ndaj
tij. Ai mendonte se do të arrinte në atë që bota kapitaliste ta hapte gojën e habitur dhe do të thoshte që «.s'ka
si Kina, Kina është një forcë e pamposhtur, kërcënon
dhe është gati të sulmojë e të zaptojë edhe Siberinë». Mirëpo ngjau e kundërta: lufta me Vietnamin jo vetëm nuk

të përçarta.
28 — 5
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i dha asnjë famë dhe asnjë lavdi as Kinës, as babait të
saj, Ten Hsiao Pinit, por i rrojti këtij mjekrën dhe e diskreditoi politikisht. Këtu pikëpamjet e Partisë sonë u
vërtetuan plotësisht. Gjithë bota na dha neve të drejtë
që Kina synon të jetë superfuqi, ëndërron të sundojë
botën, të bëhet hegjemone dhe këto tipare të saj ajo i
zbuloi sheshit në sulmin kundër Vietnamit. Ky veprim i
saj ishte ngjitja e një shkalle drejt pushtimit të kolonive
dhe drejt përhapjes së neokolonializmit kinez, kudo që
do të kalonte, në Laos, në Kamboxhia, në Tajlandë, në
Singapor, pra, synonte të pushtonte gjithë kontinentin
jugaziatik. Këto ishin qëllimet e Ten Hsiao Pinit dhe të
aparatit burokratiko-fashist kinez.
Natyrisht, gjatë sulmit që ndërmori Kina kundër
Vietnamit ne konstatuam një heshtje gati të plotë të Hua
Kuo Fenit, të Jeh Çien Jinit, të Li Hsien Nienit e të shumë udhëheqësve të tjerë revizionistë kinezë dhe, pas disfatës në Vietnam, bubullimat e dacibaove në «murin e demokracisë» për lirinë demokratike, për lirinë e fjalës etj.,
etj. u venitën, sepse në këtë mur të kësaj farë demokracie
filluan të dalin sulme kundër Hua Kuo Fenit, kundër Mao
Ce Dunit, kundër Ten Hsiao Pinit e shumë të tjerëve si
këta.
Gjendja ekonomike e Kinës në këtë kohë u bë akoma
më e vështirë, sepse, megjithëqë lufta nuk vazhdoi veçse
17 a 18 ditë, u bënë harxhime të mëdha, 300 mijë në
mos 500 mijë veta u përgatitën me të gjitha mjetet për
të zaptuar Vietnamin. Kjo luftë tronditi edhe investitorët e mundshëm kapitalistë, të cilët, deri para sulmit mbi
Vietnamin, vërtet hezitonin fort për të bërë investime të
mëdha në Kinë, por prapëseprapë nuk mendonin se kjo
udhëheqje, me Tenin në krye, do të ishte kaq aventureske. Dhe dihet që kapitalet e tyre imperialistët e ndryshëm të botës nuk i vënë në duart e aventurierëve të huaj,
por preferojnë më mirë t'i mbajnë në duart e aventu434

rierëve të tyre. Kështu që presionet nga brenda, diferencat dhe kundërshtimet brenda në udhëheqje, kaosi në
Kinë, i cili do të vazhdojë për shumë e shumë vjet dhe
do të ketë rrjedhime të rënda, kundër kësaj udhëheqjeje,
të gjitha këto kanë bërë që të rishikohen kontratat e lidhura në mënyrë të papeshuar, qoftë me Japoninë, qoftë
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me vendet e
tjera. Kina dhe Teni i ulën pendët, por edhe entuziazmi
e zelli i të huajve ra, kështu që dërgimi i delegacioneve
nga të dyja anët filloi të pakësohet dhe me partnerin
kryesor, Japoninë, filloi njëfarë ftohjeje në kontratat që
ka lidhur Kina me të.
Japonia nuk kishte besim te ky partner që fliste shumë. Nga sondazhet e bëra dilte se pasuria e Kinës në
naftë nuk ishte aq e madhe sa pretendonte Kina; gjithashtu doli se pretendimet e saj për qymyre e për çelik,
ku Japonia do të merrte përsipër të bënte investime të
mëdha, jo vetëm nuk ishin të asaj shkalle, siç thuhej, por
Kina nuk dispononte as siguri financiare për këto investime. Atëherë doli në dritë plaka diplomate, gruaja e Çu
En Lait dhe, — siç thonë, — motra e Ten Hsiao Pinit,
e cila u nis e shkoi në Japoni. Ka një javë që kjo po
bredh andej-këndej dhe çdo ditë . ,<Zhenminzhibaoja» i bën
propagandë vizitës së kësaj plake, që, kur ishte Çu En
Lai gjallë, rrinte në hije, në shtëpi, dhe gjoja ishte sëmurë, siç na kishte thënë vetë Çu En Lai. Ajo zhvillon
bisedime me «miqtë» japonezë. Edhe Hirohitoja, që e dogji dhe e shkatërroi Kinën e popullin kinez, cilësohet si
mik i kinezëve. Ja pra, ku është katandisur Kina, ajo ka

pësuar një disfatë të madhe, disfatë politike ndërkombëtare, disfatë edhe në marrëdhëniet me partnerët kapitalistë, të cilët nuk u dalin përpara dëshirave të mëdha të
Ten Hsiao Pinit, për arsyet që thamë, prandaj një konfuzion edhe më i madh ka filluar të zhvillohet brenda në
Kinë, luftë në udhëheqje për pushtet dhe mundësi për
puçe të reja.
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Për sa i përket çështjes së Tajvanit kjo është zgjidhur
në favor të amerikanëve. Ten Hsiao Pini e shiti Tajvanin; Çu En Lai në Komunikatën e Shangait kishte vënë
disa kushte, kurse ky në realitet i fshiu fare ato. Lidhjet
që u vendosën në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës janë të atilla që asgjë nuk ndryshojnë në
marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me
Tajvanin, ndryshon vetëm fakti që në Tajvan nuk do të
ketë ambasador amerikan, por do të ketë një ndërlidhës,
kurse Karteri tash në fund në senat aprovoi një dokument
në bazë të të cilit të gjitha marrëveshjet që ekzistojnë
me Tajvanin mbetën në fuqi, asnjë nuk prishet, deri në
dhënien e armatimeve, deri në edukimin e oficerëve, pa
lëre për çështjet e tjera ekonomike dhe politike.
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E SHTUNTE
14 PRILL 1979

TAJVANI — FOKUS PER TE FSHEHUR POLITIKEN E
TURBULLT TE MAOS NDAJ VENDEVE IMPERIALISTE
Problemi i Tajvanit është një mbeturinë karakteristike e Luftës së Dytë Botërore. Karakteristikja qëndron në
atë që disa shtete, e si rrjedhim edhe popujt e tyre, u
ndanë më dysh, në njërën anë u vendosën rende shtetërore demokratike ose socialiste dhe në anën tjetër u
vendosën regjime kapitaliste. Konkretisht, pas kësaj lufte
u krijuan shtete të demokracisë popullore si, për shembull, në Kore, në Vietnam, në Gjermaninë Lindore, pavarësisht se më vonë këto u kthyen në vende kapitaliste,
me përjashtim të Vietnamit që po përpëlitet në këto ujëra. Edhe gjendja në Kinë nuk mbeti pas nga ajo e vendeve të mësipërme.
Çan Kai Shia, i dëbuar nga kontinenti, u struk në
ishullin e Tajvanit, një ishull i madh që mund të ketë më
tepër se 15 milionë banorë. Si në Korenë e Jugut, në Vietnamin e Jugut dhe në Gjermaninë Perëndimore, Shtetet
e Bashkuara të Amerikës bënë ligjin dhe i konsoliduan
pozitat e veta, veçanërisht në Azi, domethënë në Korenë
e Jugut, në Vietnamin e Jugut e në Tajvan. Kina e madhe, «e fortë», bënte zhurmë, jo vetëm zhurmë propagandistike për Tajvanin, por çdo ditë, në një orë të caktuar e
me një numër të caktuar predhash, godiste ishujt Kuemoi
dhe Macu, gjoja për t'u thënë Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe Çan Kai Shisë: «Shikoni një çikë se ne,
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kinezët e Mao Ce Dunit, jemi këtu, mos na harroni; Tajvani medoemos është i Kinës dhe do të bëhet i saj, ne
do të luftojmë për të bashkuar Tajvanin me Kinën!». Mirëpo në fakt Tajvani mbeti i Çan Kai Shisë, ai nuk u
bashkua dot me Kinën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje bënin dhe vazhdojnë të bëjnë ligjin.
Tajvani për një kohë të gjatë shërbeu si një fokus,
për të maskuar politikën e turbullt të Mao Ce Dunit nda)
vendeve imperialiste dhe ilustronte pragmatizmin e tij
në politikën ndërkombëtare. Kur ai ishte mirë me Bashkimin Sovjetik, e ngrinte zërin fort për Tajvanin, kur
u bë edhe kundër Bashkimit Sovjetik, edhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, natyrisht, vazhdonte të
fliste për Tajvanin, por e uli pak zërin, kur u afrua me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë zëri iu venit.
Megjithatë edhe çështja e Tajvanit, që ishte një pengesë
për afrimin e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
u hoq prej Maos dhe Çu En Lait. Kështu veproi Kina
kur lidhi marrëdhënie me të gjitha vendet kapitaliste,
derisa u afrua mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
në takimin me Niksonin dhe me nënshkrimin e Komunikatës së Shangait.
Çfarë zgjidhi Komunikata e Shangait? Asgjë nuk
zgjidhi, ajo përcaktonte vetëm që Tajvani është tokë kineze. Natyrisht Tajvani është tokë kineze, atje rrojnë kinezë, por rrojnë kapitalistë kinezë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bënë asnjë lëshim në këtë drejtim. Tash ato bënë vetëm një «koncesion» përpara
koncesioneve të mëdha që Kina u bëri atyre. Ky lëshirn
i vetëm që i bënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kinës
ishte se ato hoqën përfaqësuesin e tyre diplomatik nga
Tajvani dhe lidhën marrëdhënie diplomatike me Pekinin.
Për këtë, djali i Çan Kai Shisë bëri disa deklarata,
flluska sapuni, kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u bënë edhe disa demonstrata nga kinezët çankai438

shistë në Nju-Jork e në Uashington dhe kaq. Me Kinën,
natyrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u puthën.
Presidenti Karter, për ta bërë të qartë marrëveshjen që
kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Tajvanin, nënshkroi projektligjin mbi marrëdhëniet e reja reciproke
midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Tajvanit.
Këtë lajm e dhanë më 11 prill agjencitë amerikane të
lajmeve. Ky projektligj u miratua nga senati dhe nga
dhoma e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë mori formën e ligjit.
Ç'tregon ky ligj që u miratua? Tregon se në mes
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Tajvanit u zgjat
dhe u përfundua ajo marrëveshje e re, që mban në fuqi
të gjitha marrëveshjet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar me Tajvanin që nga viti 1949 deri
më 1977. Dihet që në këto dokumente Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranonin si përfaqësues të ligjshëm të popullit kinez vetëm përfaqësuesin e Tajvanit. Në ligjin e ri
janë përfshirë edhe të gjitha masat që garantojnë ruajtjen e rendit publik, ekonomik e shoqëror që ekziston në
Tajvan. Pra, në Tajvan vërtet nuk ekziston ambasada e

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por atje ekziston një
i ashtuquajtur organ joqeveritar, i cili merret me maradhëniet me Tajvanin. Kjo marrëveshje, që u bë edhe ligj
nga senati amerikan, përcakton se do të vazhdojnë të zhvillohen rregullisht manovrat ushtarake në këtë zonë. Këshilltarë amerikanë do të përgatitin ushtarakë tajvanezë
në ishull që të mbrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
do të dërgohen, gjithashtu, informacione nga autoritetet
e Tajvanit, të cilëve do t'u sigurohen edhe pajisje të reja
sekrete. Kështu Tajvani do të marrë armatime të reja
amerikane dhe Karteri nuk mungoi të shprehej se ky
dokument i përgjigjet ekzistencës së mirëkuptimit në mes
dy vendeve, gjë që nuk cenon përmirësimin e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kinën.
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Siç duket qartë, krerët revizionistë kinezë aktualisht
pajtohen me ekzistencën e dy Kinave. Ja, politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë çështje pranon
këtë variant të ri, zhurmë nga ana e Kinës dhe punë nga
ana e tyre për ta mbajtur Tajvanin si një aleat të aneksuar të vetin dhe si një armë për momente të atilla, në
qoftë se Kina mund të ndërrojë fletën. I marrtë të keqen
Kina Vietnamit, i cili luftoi dhe derdhi gjak, derisa e
bashkoi Vietnamin e Jugut me Vietnamin e Veriut, duke
e mundur imperializmin amerikan që është një fuqi e
madhe ekonomike, politike dhe ushtarake dhe demaskoi
planet e kurdisura nga imperializmi botëror pas Luftës
së Dytë Botërore. Kina nuk e bëri këtë gjë, jo vetëm për
Tajvanin, por as për Hong-Kongun e as për Makaon. Ç'tregon kjo? Tregon se në Kinë ka ekzistuar në fuqi një klikë
kapitaliste, e cila kërkonte ujdi me vendet e tjera kapitaliste, ashtu si po bën aktualisht edhe Kim Ir Seni.
Kur Kina sulmoi Vietnamin, shtypi korean, me paturpësinë më të madhe, nuk shkroi asnjë fjalë për këtë
çështje, pra mbajti anën e agresorit dhe, për këtë, nëpër
kuluare e nën rrogoz, koreanët thonë që veprojmë kështu
se mund të na ndihmojë Kina që të merremi vesh me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur bashkimin e Koresë së Veriut me Korenë e Jugut nën drejtimin e udhëheqësit «më të madh të botës», Kim Ir Senit! Natyrisht, kjo është një përrallë ose një ëndërr e parë
me sy hapur.
Por kështu do të vejë puna e Kinës, e këtij shteti
të çoroditur kapitalist. Nga Tokioja agjencia Xhixhipres
njofton se Kina po rishqyrton planet e saj të «katër
modernizimeve» si për bujqësinë, industrinë, mbrojtjen,
shkencën dhe teknologjinë dhe Ten Jin Çao, zëvendëskryetare e Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Popullore Kombëtare Kineze, është arkitekte e këtij rishikimi. Kjo agjenci, duke folur për një konferencë shtypi
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të Ten Jin Çaos, gruas së Çu En Lait, në klubin e shtëpisë
kombëtare japoneze, në qendër të Tokios, shprehet se
Pekini ka ritheksuar që ka shumë projekte ndërtimi, por
ndërtimi i tyre është duke u rishikuar dhe njëkohësisht
edhe do të fillohet nga puna. Ten Jin Çaoja tha se kjo
nuk përbën ndonjë ndryshim në politikën bazë të Kinës
për zhvillimin e programit të modernizimit dhe për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike e tregtare me vendet
e huaja. Natyrisht që në cilësi nuk përbën ndryshim, por
në sasi bën shumë ndryshim. Përpara Kina kishte caktuar
të merrte kredi të mëdha. Këto kredi të mëdha tash
asaj nuk ia akordojnë, por, natyrisht, do t'i akordojnë kredi
të tilla që ajo ka mundësi t'i shlyejë dhe t'i shlyejë në një
kohë sa më të shkurtër, në interesin e fajdexhinjve që do
t'ia japin këto kredi.
Ajo theksoi se nga studime të kujdesshme dhe serioze del që Kina, pavarësisht se ka një popullsi të madhe,
duhet ta ndërtojë vendin e vet në një bazë më të shandoshë. Si rezultat i këtij studimi, tha ajo, vihet re një pakësim i numrit e i shkallës së projekteve. Ten Jin Çao pohoi
me gojën e saj se planet e ndërmarra nga Ten Hsiao Pini
nuk po dalin në kut.
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NEOKOLONIALIZMI NE AFRIKE
Neokolonializmin, me tiparet më të shëmtuara e më
tragjike, e gjen në kontinentin afrikan, sidomos në Afrikën Qendrore, në Afrikën Jugore, Lindore dhe Perëndimore. Në brigjet e Mesdheut ai është në forma disi më të
zbutura se në pjesën e brendshme të Afrikës. Për shembull, Algjeria, Tunizia, Maroku dhe Egjipti, duke përfshirë këtu edhe Libinë, vërtet janë shtete të pavarura
borgjeze, por ekonomikisht dhe politikisht janë nën vartësinë e shumanshme të kapitalizmit botëror, të fuqive të
mëdha. Te këto nuk mund të kërkosh as liri, as pavarësi,
as sovranitet të vërtetë. Atje ekziston një liri e cunguar, e
diktuar nga klasa në fuqi, e cila natyrisht sundon dhe
e shfrytëzon popullin sipas mënyrës së vet, sipas interesit të vet dhe sipas interesit të aleatëve me të cilët është
lidhur e ndërlidhur.
Por vendet e Afrikës Perëndimore, Lindore, Qendrore
dhe Jugore, të krijuara nga metropolet e kolonive të mëdha, pas Luftës së Dytë Botërore, si nga Anglia, nga Franca, nga Belgjika, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës
etj., mund të themi se ekzistojnë si koloni, të kamufluara
me njëfarë cipe neokolonialiste. Në udhëheqjen e këtyre
shteteve të krijuara sipas interesave të kapitalit monopolist, që përfaqësonte shtetin që i kolonizonte, u vunë
klanet e fiseve më të fuqishme të vendit në shërbim të
plotë të padronëve të mëparshëm.
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Natyrisht, çdo gjë, qoftë ekonomia, qoftë arsimi dhe
kultura, qoftë zhvillimi i përgjithshëm dhe shërbimi shëndetësor, janë një gënjeshtër. Këto të gjitha zhvillohen në
frymën e rutinës së vjetër të administratës koloniale dhe
qëllimet e një administrate të këtillë nuk kanë ndryshuar
me krijimin e shteteve të reja. Kjo administratë ka kudo
këshilltarë, teknikë, bile edhe punëtorë të kualifikuar të
sajtë. Vendësit, natyrisht, bëjnë punët e rënda, punët e
rëndomta, punën e skllavërisë. Fiset në thellësi të vendit,
nëpër pyje, rrojnë si 1 500 vjet më parë, të veshur si mos
më keq me ca lecka të ngjyrosura.
Grupeve autoktone, që u shërbenin e që i kishin
vënë në udhëheqje, kolonizatorët e rinj u krijuan kushte të mira dhe dinin të manovronin me ta, duke i trajtuar
si gjoja qeveri të lira dhe të pavarura. Kështu këta jepnin përshtypjen sikur ata vetë merrnin vendime për
fatin e popullit të tyre, kishin edhe një ushtri parade të
veshur apostafat me rroba të mira e plot me lulka. Këta
elementë rrojnë në apartamente të ndërtuara nga kolonizatorët e rinj, shkojnë andej-këndej në metropole, bëjnë
organizime sipas zonave të dollarit, të frangut, të sterlinës
angleze, ku dërgojnë, gjithashtu, edhe bijtë e tyre ose
bijtë e fiseve të tjera kryesore, me të cilët kolonizatorët
dhe të kolonizuarit janë në aleancë.
Kështu që krijohej, ose më mirë mbahej përshtypja
se krijohej një inteligjencie vendëse. Të tillë udhëheqës
vendës janë Idi Amin Dadaja, perandori Bokasa e të tjerë.
Disa prej këtyre udhëheqësve kanë qenë serxhentë të ushtrive koloniale franceze në Vietnam, disa pjesëtarë të legjionit të huaj, disa boksierë, por kishte edhe disa intelektualë të stërvitur në shkollat e larta franceze, posaçërisht për të administruar kolonitë në emër të kolonizatorëve.
Në këto vende, natyrisht, mbretëron ligji i fiseve
dhe sundon forca e huaj e mbështetur në fisin më të
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fortë. Kur ngjasin rrëmuja, abuzime ose mosbindje, rrëzohet ose i pritet koka njërit, të cilit tjetri i zë vendM
pa asnjë hezitim.
Mjerimi në këto vende është i tmerrshëm. Atje ka
vdekje të mëdha dhe mbretëron uria. Pasuritë vërtet janë
kolosale, por këto shfrytëzohen dhe shkojnë vazhdimisht
në arkën e monopoleve dhe të shoqërive të përbashkëta
që i shfrytëzojnë këto vende. Shumë herë dhe vazhdimisht pëlcasin edhe luftëra lokale: Somalia sulmon Etiopinë e kështu hyjnë në luftë me njëra-tjetrën, Etiopia
sulmon Eritrenë, Dar-es-Salami sulmon dhe pushton Kampalën, vendos zotin Lule në vend të Idi Amin Dadasë e
kështu me radhë.
Kurse në Afrikën e Jugut, në Rodezi, të bardhët,
nja 200 mijë, sundojnë mbi 8 a 9 milionë zezakë dhe
lufta atje vazhdon e tmerrshme me mjetet më moderne.
Të bardhët e regjimit të Smithit zbatojnë një gjenocid të
tmerrshëm, të mbështetur nga amerikanët dhe nga anglezët, që veprojnë të maskuar, në prapaskenë. Këta gjoja
i dënojnë veprimet e Smithit, por nga ana tjetër e financojnë atë që të vazhdojë terrorin në Afrikën e Jugut.
Tash në këtë kontinent të madh, në një situatë të tillë,
ku popujt janë shumë prapa, ku klasa punëtore është e
vogël dhe e gënjyer, ku popujt rrojnë nën ndikimin e fiseve, në kasolle e në xhungla, dhe ku pasuritë janë kolosale, superfuqia tjetër kolonialiste, socialimperializmi sovjetik me mercenarët e tij kubanë, afër 40 mijë veta, ka filluar të hyjë në Etiopi, në Somali, në Jemen, në Angola,
gjetkë e gjetkë, gjoja për çlirimin e këtyre popujve dhe
vendeve.
Bashkimi Sovjetik me mercenarët e tij, jo vetëm me.
kubanët, por dhe me teknikët gjermanolindorë, përpiqet
që në këto vende të pushtojë tregje për vete, të ketë zonat e tij të influencës. Po ashtu, edhe Kina ku mund e
përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka filluar të.
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futë gishtin e vogël, se të tërë dorën nuk e fut dot. Megjithatë imperializmi kinez nuk i ka hequr shpresat, prandaj vë në zbatim strategjinë e demaskimit të socialimperializmit sovjetik që depërton në Afrikë, duke u futur në
kor me fuqitë e tjera imperialiste për ta luftuar ndërhyrjen dhe zënien vend në Afrikë të sovjetikëve. Këtë e
bën me qëllim që të fitojë simpatinë e këtyre vendeve
dhe që më vonë, kur gjendja e saj ekonomike dhe ushtarake të jetë më e favorshme, të ketë mundësi të ndërhyjë edhe ajo që të marrë e të rrëmbejë një pjesë të pasurisë së popujve afrikanë.
Sulmi i turpshëm i kinezëve mbi Vietnamin e vërteton këtë. Ata nuk mundën dot ta vazhdonin «mësimin»
që deshën t'i jepnin Vietnamit, por do ta përsëritin jo
vetëm në Vietnam, por edhe në Afrikë, vetëm se do të pësojnë disfatë. Të gjithë do të pësojnë disfatë, pavarësisht
se popujt e Afrikës janë akoma prapa, sepse ndërgjegjja
kombëtare, ideja e nocionit komb akoma nuk është formuluar si duhet te këta popuj. Ngjarjet dhe marksizëm-leninizmi do të mund ta zgjojnë këtë ndërgjegje te këta
njerëz të thjeshtë, të drejtë, të shtypur, të vuajtur dhe
javash-javash ata do të ngrihen, do të luftojnë e do të çlirohen nga zgjedha shekullore, nga injoranca, nga sëmundjet, nga mjerimi.
Prandaj detyra e Partisë sonë është t'i demaskojë
veprimet e imperializmit amerikan, të socialimperializmit
sovjetik, atij anglez dhe gjithë reaksionit botëror. Të
demaskojë fytyrën e neokolonializmit si një shfrytëzues i
tmerrshëm kolonial në kohë të reja, me metoda të reja,
por me qëllime të njëjta si kolonializmi i dikurshëm.
Studentët universitarë të vendeve të Afrikës janë në
pararojë. Ne konstatojmë se materialet e Partisë sonë lexohen e studiohen me etje të madhe dhe aprovohen plotësisht. Atje ka një lëvizje të madhe çlirimtare, që nuk
vjen vetëm nga materialet tona, por që e shkakton gjend445

ja e shtypjes dhe e shfrytëzimit kapitalist. Materialet tona
janë një ndihmë për ta, u shpjegojnë atyre situatat që
ekzistojnë, fytyrën e vërtetë të atyre që i sundojnë dhe
i shfrytëzojnë. Kjo ka rëndësi për ne dhe është një inkurajim për Partinë tonë. Ne duhet ta vazhdojmë një punë
të tillë pa hezitim dhe me sakrifica, sepse është një detyrë
e madhe internacionaliste.
Ne, marksistë-leninistët, luftojmë për çlirimin e popujve të Afrikës, kurse revizionistët modernë, të çfarëdo
ngjyre, dhe imperialistët luftojnë për skllavërimin e tyre.
Ne marksistë-leninistët do të fitojmë, ideologjia jonë do
të triumfojë, kurse kapitalizmi botëror do të humbasë terren, hap pas hapi e nga viti në vit.
Grupe marksiste po krijohen nëpër universitete të
ndryshme të vendeve të Afrikës. Natyrisht, në fillim këto
janë grupe të vogla, të dobëta, akoma të paqarta, akoma
jo të kalitura, por lufta në rrugën marksiste-leniniste, për
interesat dhe për mbrojtjen e popujve të tyre do t'i rritë
e do t'i shtojë këto grupe, do të krijojë ato situata objektive dhe subjektive të revolucioneve demokratiko-borgjeze
e më vonë socialiste. Mjerimi i madh i tyre do t'i bëjë që
të kuptojnë më mirë drejtësinë e doktrinës sonë të madhe, doktrinës së Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të
Stalinit, e cila do të bëhet për ta e domosdoshme si ajri që
thithin.
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RRETH GJENDJES NE VENDET REVIZIONISTE
Të gjitha vendet revizioniste të Evropës dhe të

së, ku në fuqi janë parfi pseudokomuniste, gjenden në
një falimentim të plotë politiko-ekonomik. Këtë situatë në
këto shtete e ka krijuar vetë sistemi i tyre. Koha e shkurtër, brenda së cilës vendet dikur socialiste bënë kthesën e
tyre regresive në vende kapitaliste, ka kaluar nga disa
faza të turbullta kaotike nëpër të cilat kanë kaluar më
përpara edhe vetë vendet kapitaliste, por me kohë ato disi
e kanë stabilizuar gjendjen.
Shtetet aktuale revizioniste të Evropës dhe të Azisë
u përpoqën të ruanin fasadat dhe të shkatërronin strukturat e superstrukturat e mëparshme. Me fjalë të tjera,
kush më shumë e kush më pak, duke u quajtur të gjitha
vende socialiste dhe partitë e tyre marksiste-leniniste, u
futën në disa labirinte, me qëllim që të shkaktonin çoroditjen e masave të gjera punonjëse dhe të udhëheqjeve të
tyre. Udhëheqjeve të këtyre vendeve, sigurisht, me pikëpamje borgjeze kapitaliste, për të ruajtur fasadën pseudokomuniste, u është dashur të krijonin një klasë funksionarësh burokratë që t'u shërbenin atyre dhe regjimit që
po ndërtonin.
Pra duhej të bënin njëkohësisht edhe seleksionimin
e njerëzve dhe shkatërrimin e sistemit të mëparshëm
politik, ideologjik, juridik dhe ekonomik. Kjo, natyrisht,
nuk mund të bëhej brenda një dite e as kudo njësoj. Në
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përgjithësi, në të gjitha vendet revizioniste të Evropës,
me Bashkimin Sovjetik në krye, pas ardhjes së hrushovianëve në fuqi, u shpreh dëshira e zjarrtë e një «çllrimi» nga sistemi socialist dhe secili shtet me udhëheqjen
e tij iu vu punës me zell për të çarë rrugën drejt kapitalizmit, duke rritur e duke forcuar klasën e re borgjeze
revizioniste dhe duke kryer me shpejtësi transformimet
ekonomiko-shoqërore.
Natyrisht, të parët, revizionistët sovjetikë me Hrushovin në krye, dhe më vonë pasardhësit e tij me Brezhnjevin, u përpoqën të dominonin mbi të gjitha shtetet e
tjera revizioniste në Evropë, pra t'i kishin ato në zap.
Duke e ditur se një çështje e tillë ishte e vështirë, ata forcuan në radhë të parë garnizonet e tyre ushtarake të
vendosura në këto vende, me fjalë të tjera proceduan
drejt pushtimit të vendeve të Evropës Lindore, të ashtuquajtura vende të demokracisë popullore. Vetëm me
Shqipërinë nuk e bënë dot një gjë të tillë, megjithëse u
orvatën, sepse ajo i dëboi dhe u çori maskën.
Çështja tjetër ishte që Bashkimi Sovjetik t'u imponohej këtyre vendeve për t'i futur në sistemin e vet kapitalist të zhvillimit. Natyrisht, në këtë drejtim gjente pengesa, për arsye të zhvillimit jo të barabartë, mbasi sistemi
në të cilin po kalohej ishte një sistem kapitalist, që kishte
si objektiv të pasuronte më të madhin në kurriz të më
të vegjëlve. Pra, midis këtyre vendeve dhe Bashkimit
Sovjetik krijoheshin kontradikta, të cilat sa vinin e the11oheshin. Në përgjithësi ato huazonin mënyrat e drejtimit të ekonomisë në disa sektorë, ngulnin këmbë në
shkëmbim eksperience, zhvillonin tregti midis tyre, natyrisht, të pabarabartë, por tendencat centrifugale shtoheshin. Kështu që Bashkimi Sovjetik, si shteti më i madh
revizionist, KNER-in, organizatën e përbashkët ekonomike, e transformoi në një mjet për t'u imponuar vendeve
satelite të tij pikëpamjet e veta në zhvillimin e ekonomisë
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dhe në koordinimin e planeve të prodhimeve e të shkëmbimeve. Me fjalë të tjera, u vendos ndarja e punës njëlloj si në një shtet federativ, pa qenë federatë, domethënë
të mirat materiale, më të shumtat dhe më të çmuarat,
i përkitnin shtetit më të fuqishëm.
Megjithëse e kishte organizuar punën në këtë drejtim, Bashkimi Sovjetik hasi dhe do të haste më vonë në
kontradikta të mëdha politiko-ekonomike, prandaj i duhej
ta forconte gjendjen e pushtimit. Me fjalë të tjera, zinxhirët që u kishte hedhur satelitëve të tij, duhej të forcoheshin më tepër. Për këtë qëllim u gjend mënyra për
furnizimin e industrisë së këtyre vendeve me lëndë të
para të tilla si, për shembull, me naftë, mineral hekuri,
energji elektrike, çeliqe e të tjera, në atë masë që këto,
demethënë vendet e ish-demokracisë popullore, të mos
kishin një industri të pavarur.
Kështu, nëpërmjet garnizoneve të tij ushtarake të
vendosura në këto vende, Bashkimi Sovjetik i pushtoi ato
ushtarakisht dhe i lidhi pas qerres së vet ekonomikisht.
Me këtë u krijuan mundësitë që ai t'u impononte interesat e vet të zhvillimit të ekonomisë e të shpërndarjes dhe
prodhimin e specifikuar për çdo vend. Ai i detyroi këto
vende që, para së gjithash, t'i paguanin borxhet Bashkimit Sovjetik me mallra të fabrikuara prej tyre, dhe me
çmime më të lira, gjithashtu edhe me prodhime bujqësore.
Një gjendje e tillë, natyrisht, solli varfërimin e vendeve të ish-demokracisë popullore, shtoi zemërimin kundër partnerit të madh ose padronit të tyre, Bashkimit
Sovjetik, me të cilin u thelluan kontradiktat e u acarua
gjendja, u bë eksplozive, ndonëse akoma nuk po ngjasin
shpërthime. Këto me siguri do të dëgjohen më vonë. Megjithëkëtë, kjo situatë nuk e çoi ekonominë e Bashkimit
Sovjetik atje ku synohej, pra nuk e bëri të begatshëm. As
gjendjen politike Bashkimi Sovjetik nuk e stabilizoi dot
dhe s'mund ta stabilizonte; po kështu edhe çështjen na29 — 5
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cionale jo vetëm nuk e forcoi, por, përkundrazi, e shpartalloi, gjë që i shtoi edhe më tepër kontradiktat në gjirin e popujve sovjetikë.
Bashkimit Sovjetik që kishte marrë tipare të qarta të
një superfuqie imperialiste, i duhej t'i vinte një rëndësi
të madhe industrisë së rëndë, në dëm të industrisë së
të e të bujqësisë, të krijonte një ushtri të madhe, një flotë ajrore dhe detare të fuqishme. Nuk mund t'i mjaftonte
atij Evropa Lindore, prandaj duhej të konkurronte Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, të krijonte sferat e tij të influencës e të tregtisë edhe në kontinente të tjera. Për
t'ia arritur kësaj, i duhej të fuqizohej ekonomikisht dhe
ushtarakisht në një shkallë të atillë që në fakt ishte e
pamundur për të në atë kohë.
Kjo rrugë, së cilës i qe futur Bashkimi Sovjetik, e
detyroi të kërkonte ndihma nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe nga vendet perëndimore kapitaliste të përparuara. Ishte i detyruar Bashkimi Sovjetik të merrte
kredi prej tyre, të lejonte krijimin e shoqërive shumëkombëshe në territorin e vet, të bënte një politikë sipas
parimit të «bashkekzistencës paqësore» hrushoviane me
kapitalizmin, të hynte në ujdi e në marrëveshje me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të krijonte një
potencial të atillë që të konkurronte partnerët e tjerë të
fuqishëm në pushtimin e tregjeve. Imperializmit amerikan
dhe atij botëror u leverdiste që të investonin në këtë rrugë
në Bashkimin Sovjetik, të nxirrnin fitime të mëdha për
veten e tyre dhe të rritnin, gjithashtu, influencën e tyre
në botë, të zinin pikat kyç dhe të riforconin sistemin
neokolonialist, pra, t'i bënin popujt e botës të varur sa
më shumë nga kapitali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që për këta popuj do të thoshte të humbitnin
edhe atë liri, pavarësi dhe sovranitet borgjez që gjoja
kishin.
Në këto situata satelitët e Bashkimit Sovjetik u gjen-
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dën në vështirësi të mëdha. Ata po e shihnin se interesat
dhe sistemi i tyre kapitalist, • të cilin po përpëliteshin ta
vendosnin, po rrezikoheshin, bile edhe nëpërmjet vetë
krijesave të përbashkëta të tyre me Bashkimin Sovjetik,
KNER-in dhe Traktatin e Varshavës. Kështu këto vende
përpiqeshin të dilnin nga kthetrat e padronit të tyre,
Bashkimit Sovjetik socialimperialist, mbasi popujt e tyre
nuk mund të sakrifikonin çdo gjë për interesat e një shteti
të madh. Prandaj ato kërkuan të merrnin kredi nga shtetet borgjeze kapitaliste dhe nga imperializmi amerikan,
i cili i vëzhgonte me kujdesin më të madh këto ndryshime politiko-ekonomike dhe bënte çmos që ta minonte më
tej këtë gjendje të krijuar, për favorin e vet. Ai nuk mungoi, pra, që të infiltrohej, bile të depërtonte thellë me
kapitalet e tij në të gjitha këto vende duke filluar që nga
Polonia e deri te Bullgaria. Kështu influenca e Bashkimit
Sovjetik në këto vende mbahej vetëm me forcën e armëve, sepse asnjëfarë simpatie nuk ekziston dhe nuk mund
të ekzistojë në mes këtyre vendeve e padronit të tyre të
madh, përderisa, si në çdo vend kapitalist, edhe në vendet
revizioniste ekziston ligji i xhunglës. Vendet e ish-demokracisë popullore fare lehtë, bile që nesër, janë gati të
shkëputen nga Bashkimi Sovjetik dhe të lidhen me kampin perëndimor, në mos të futen në NATO, por në shoqëritë e përbashkëta medoemos, duke u kthyer në neokoloni
të kapitalit amerikan dhe perëndimor. Por ato s'Iëvizin dot
në këtë drejtim, sepse Traktati i Varshavës, kjo mburojë
e interesave të socialimperializmit sovjetik, u qëndron mbi
kokë duke i kërcënuar vazhdimisht. Kjo është, pra, gjendja e Bashkimit Sovjetik në vendet satelite të tij.
Gjendja ekonomike në këto vende është shumë e rëndë, çmimet ngrihen çdo ditë, inflacioni është i madh, ka
mungesë prodhimesh bujqësore e industriale. Përpjesëtime
mëdha ka marrë numri i disidentëve të djathtë e ultra
të djathtë. Një diktaturë e egër shtypëse rëndon mbi po-
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pujt e mbi revolucionarët e këtyre vendeve. Çdo ditë që
kalon në këto vende rritet e zhvillohet me vrull degjenerimi në të gjitha fushat, janë përhapur në shkallë të gjerë
përdorimi i narkotikëve, krimet, pornografia dhe spiunazhi. Familja, si celulë e shoqërisë, po shkatërrohet, po
merr tipare më të dobëta e më të shthurura të famiIjes
borgjeze. Në këtë drejtim një ndihmë të pakursyer japin
vetë regjimi dhe kreditorët e mëdhenj të huaj që kanë
investuar e po investojnë në këto vende.
Një vend revizionist nga më të çoroditurit, nga më
të falimentuarit, nga më të degjeneruarit është Jugosllavia titiste, e cila, siç dihet, ka hyrë në rrugën e kapitalizmit kaotik më përpara nga vendet e tjera të ish-demokracisë popullore. Këto të fundit e simpatizonin titizmin,
por ishin të detyruara nga orientimi hrushovian të bënin
një politikë balancimi ndaj Jugosllavisë. Ne i kemi ndjekur me vëmendje të gjitha këto balancime të politikës së
tyre, por kemi ndjekur e demaskuar, gjithashtu, edhe degjenerimin flagrant e total të Jugosllavisë titiste.
Ky vend është një nga shembujt më tipikë të një
shteti kapitalisto-revizionist, i cili jo vetëm ka degjeneruar, por është bërë një koloni e vërtetë e imperializmit
amerikan dhe e të gjitha shteteve borgjezo-kapitaliste pa
përjashtim, është bërë një lypës i ndyrë për çfarëdo ndihme, e çfarëdo natyre nga çdo anë që t'i vijë. E në të njëjtën kohë është përpjekur që jo vetëm ta quante veten
vend «socialist», por, për të mbuluar kalbëzimin e vet,
është orvatur, gjithashtu, të krijojë disa teori, të cilat nuk
janë aspak teori të reja revizionisto-kapitaliste, por teori
anarkiste, socialdemokrate, të vjetra, që në kohën e armiqve të Marksit, të Engelsit, të Leninit. Megjithatë, grupi
titist ruante tiparet e një partie gjoja të vërtetë marksiste-leniniste. Nën këtë maskë nga periudha pas luftës
kundër pushtuesve që ishte faza e rreme e një fillimi
gjoja të ndërtimit të socializmit në Jugosllavi, u kalua
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në një fazë tjetër që u quajt faza Tito-Kardel-Rankoviç.
Për të ndërtuar sistemin kapitalist Titoja dhe grupi
i tij duhej të likuidonin hovin revolucionar të masave
jugosllave, atë hov që e treguan me tërë forcën e tyre
në luftën e çlirimit nacional. Për këtë qëllim ata ndërmorën, në radhë të parë, shkatërrimin e Partisë Komuniste. Megjithëse kjo parti kishte bërë gabime në të kaluarën, në kohën e luftës kundër fashizmit ata i dhanë
asaj forma organizative të ngjashme me ato të Partisë
Bolshevike. Por udhëheqja jugosllave kishte në plan, dhe
ia arriti qëllimit, që kjo parti të ndryshonte në drejtimin regresiv, duke u shndërruar në një vegël në duart
e sigurimit të shtetit, me fjalë të tjera, kjo parti të ndryshonte ngjyrën krejtësisht dhe, nga një parti qoftë edhe
socialdemokrate, se komuniste as që mund të quhej, të
bëhej një agjenturë e stërvitur e sigurimit të shtetit, të
Rankoviçit, i cili të vepronte me lehtësi për likuidimin e
komunistëve të vërtetë, për likuidimin e revolucionarëve
dhe për vendosjen e diktaturës fashiste, natyrisht të kamufluar.
Titizmi ishte në konflikt me Bashkimin Sovjetik të
udhëhequr nga Stalini që në kohën e luftës. Ky konflikt
u zgjerua dhe kontradiktat u shtuan pikërisht sepse Partia Komuniste e Jugosllavisë po ndryshonte dhe shteti
jugosllav i krijuar pas Luftës së Dytë Botërore po merrte
format fillestare të një shteti kapitalist me karakteristikat
e një borgjezie të re, të paformuar akoma, por në formim
e sipër. Kjo do të ishte borgjezia serbomadhe, kroatomadhe, e cila ndjenjat shoviniste dhe prepotente që e karakterizonin do t'i zhvillonte në gjithë Jugosllavinë.
Kështu, regjimi i pasluftës në Jugosllavi dhe partia
pseudokomuniste jugosllave, e cila do të bëhej dhe u bë
agjenturë e Intelixhens Servisit dhe e imperializmit amerikan, ndërmorën një veprimtari të gjerë, të kamufluar
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deri diku, për të shkaktuar një të çarë në unitetin socialist
që u krijua pas Luftës së Dytë Botërore. Por në një situatë të tillë kur në botë, përveç Bashkimit Sovjetik, u
krijuan edhe vende të tjera socialiste, dhe u dallua më
mirë orientimi i çdo vendi olhe i çdo partie që quhej marksiste-leniniste, veprimet titiste, lidhjet e titizmit me vendet kapitaliste perëndimore, veçanërisht me anglezët dhe
me amerikanët, nuk kishte si t'i shpëtonin syrit vigjilent revolucionar të komunizmit ndërkombëtar.
Grupi titist evoluoi në një situatë të tillë ndërkombëtare të pasluftës, kur forcat kapitaliste perëndimore, imperializmi amerikan dhe imperializmi anglez bënin çcio
gjë kundër Bashkimit Sovjetik, e në të njëjtën kohë edhe
për të dëmtuar ndërtimin e socializmit në Evropën Lindore dhe në Ballkan.
Kjo situatë, natyrisht, u dha dorë Titos, Kardelit e
Rankoviçit për të manovruar në atë drejtim që ishte i
favorshëm për imperialistët, pra të përpiqeshin që të bëheshin liderë të këtyre vendeve të Evropës Lindore dhe të
Ballkanit, të cilat kishin fituar lirinë, pavarësinë e sovranitetin dhe kishin hedhur themelet e ndërtimit të socializmit. Grupi Tito-Kardel-Rankoviç u përpoq qysh në
ditët e para të çlirimit që t'u imponohej të gjitha këtyre
vendeve, veçanërisht vendit tonë, duke menduar se, meqë
ne ishim një vend i vogël, mund të na shtinte lehtë në dorë.
Titizmi, që në fillim, i përdori për qëllimet e veta situatat e vështira të krijuara në Ballkan. Nën këtë maskë
ai tregohej si mbrojtës i vendeve socialiste të Ballkanit,
veçanërisht i Shqipërisë, nga pretendimet e monarko-fashistëve grekë. Me këtë pretekst ai u orvat të pushtonte
Shqipërinë manu militari. Pas Çlirimit ai vendosi me ne
edhe marrëdhënie ekonomike, për të cilat ishim dakord,
mbasi mendonim me sinqeritet se kishim të bënim me
një vend që kishte luftuar kundër fashizmit e po ndërtonte socializmin.
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Titoja shfrytëzoi, gjithashtu, edhe pikëpamjen e dikurshme të Dimitrovit, i cili para luftës mendonte për
laijimin e një Federate Ballkanike, për të cilën pas luftës as që mund të bëhej fjalë. Pra, megjithëse kjo ishte
e pamundur, Titoja u përpoq ta përdorte këtë kartë, por
nuk i shkoi as te Bashkimi Sovjetik i Stalinit, as te Bullgaria e Dimitrovit dhe as te Partia jonë Komuniste. Klika
Tito-Rankoviç e shtoi luftën kundër Shqipërisë, në radhë të parë, duke komplotuar nëpërmjet Koçi Xoxes për të
likuiduar Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë sonë Komuniste e shokët e tij dhe për ta bërë Shqipërinë një
republikë të shtatë të Jugosllavisë. Më vonë ai intrigoi
edhe kundër Bullgarisë.
Kështu Jugosllavia titiste shkoi duke i shtuar zullumet politike e ideologjike deri në vitin 1948 kur u detyruam ta godasim, ta demaskojmë.
Gjoja për t'u mbrojtur nga një invadim sovjetik,
siç trumbetonte, gjë që ishte pa baza, kjo klikë u lidh me
padronët e saj të vjetër, me imperializmin anglez dhe atë
amerikan dhe në të gjitha fushat, politike, ideologjike,
ekonomike dhe ushtarake filloi ndërtimin e hapët të kapitalizmit në Jugosllavi. U shkatërrua çdo gjurmë e ndërtimit socialist që mund të kishte mbetur, filloi terrori i
madh rankoviçian, filloi gjenocidi kundër shqiptarëve që
jetonin në tokat e veta në Jugosllavi. Vërshuan «ndihmat- e mëdha të imperialistëve në këtë vend e investimet
nga të katër anët. Mirëpo të gjitha këto kërkonin që huadhënësit të vinin dorë plotësisht mbi shtetin jugosllav
dhe kjo u arrit. Duheshin transformuar krejtësisht
sttuktura dhe superstruktura e Jugosllavisë, duke iu përshtatur nevojave të padronëve neokolonialistë, gjë që
edhe kjo u arrit. Kështu, pas një peripecie, pas dallaveresh të shumta, pas intrigash, fjalimesh, diskuresh demagogjike të Titos e të shokëve të tij dhe pas shkëmbimeve të delegacioneve të shumta me vendet kapitaliste,
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u arrit më në fund që të •mëkëmbej njëfarë kapitalizmi
kaotik në Jugosllavi, i cili nuk i përngjiste edhe shtetit
më të dobët kapitalist. Megjithatë u krijua një borgjezi
e re e fuqishme, e mbështetur në një diktaturë fashiste
të fortë, e cila e shfrytëzonte sistematikisht popullin. Tri
të katërtat e «ndihmave» të investitorëve venin në favor të rritjes dhe të forcimit të pasurisë private të borgjezisë së re jugosllave. U likuidua në Jugosllavi prona
e përbashkët shtetërore, në qoftë se kishte, dhe iu dha
zhvillim legal pronës private dhe pronës shtetërore
kapitaliste.
Me ardhjen e hrushovianëve në fuqi, natyrisht, dhe
rne autokritikën që bëri ndaj Titos Hrushovi, i cili me
peripecitë e tij klouneske e ndihmoi Titon t'i ngrihej nami, Kardeli • me Titon sajuan teorinë e vetadministrimit
jugosllav, domethënë legalizuan kapitalizmin, shoqërinë
borgjeze kapitaliste në Jugosllavi. Këtë e kemi sqaruar
në librin «<<Vetadministrimi» jugosllav — teori dhe praktikë kapitaliste».
Aktualisht ne konstatojmë se në Jugosllavi është
një rrëmujë e madhe, ku «nuk e njeh qeni të zonë», siç
thotë populli. Titoja po çahet andej-këndej për të mbjellë njëfarë uniteti, të cilin s'mund ta arrijë kurrë, sepse
atje nacionalitetet e ndryshme të republikave që formojnë Federatën Jugosllave janë në luftë të vazhdueshme,
që sa vete e rritet. Disa duan të thonë se vetëm ekzistenca e Titos i mban ata në fre, gjë që nuk është e vërtetë. Nuk mund të mohohet që Titoja ka njëfarë autoriteti, por në të vërtetë janë diktatura fashiste dhe forcat
e ushtrisë dhe të UDB-së ato që veprojnë me terror në
Jugosilavi dhe mbajnë frerët. Aktualisht investitorët
kanë foreuar mjaft pozitat e tyre brenda klanit borgjezo-kapitalist jugosllav. Atje tani janë krijuar klane të ndryshme proamerikane, profranceze, proruse e çfarë të
duash. Këto veprojnë si e si forcojnë pozitat e tyre.
456

Megjithëse pozitat e shteteve. irriperialiste nuk janë
për t'u neglizhuar, duhet thënë se Jugosllavia e sotme
është vazhdimi i Jugosllavisë së regjimeve monarkiste
serbokroate, te të cilat ka ekzistuar ndjenja e përçarjes
dhe e unitetit, domethënë ndjenja e përçarjes në mes
serbëve dhe kroatëve dhe ndjenja e ruajtjes së unitetit të republikave nën drejtimin hegjemon të njërës
prej këtyre kombësive. Kështu që çështja e brendshme
luan dhe do të luajë vazhdimisht një rol vendimtar, pavarësisht se ç'bInan propaganda e jashtme kapitaliste.
Shumë shpresa, vihen në klanet, e të tëra klanet i vënë
shpresat e tyre dhe mbështeten te Titoja, i cili është
një moderator i falimentuar dhe aventurier.
Sa për influencat e ndryshme që mund të ketë Perëndimi ose Lindja mbi Jugosllavinë, për fatet e këtij
vendi gjoja të unifikuar në një Federatë, kjo është një
çështje tjetër, që varet, siç e theksova, më parë nga situata brenda vendit sesa nga rrethanat e jashtme.
Por, aktualisht, në ngrysjen e jetës së Titos, bëhen
shumë spekulime. Perëndimi propagandon çdo ditë se
Bashkimi Sovjetik do ta gllabërojë Jugosllavinë, të tjerët
thonë se do të jenë anglo-amerikanët ata që do të vendosin influencat e tyre në JugosHavi pas Titos.
Perëndimi për hesapet e tij i bën shumë propagandë
«influencës» së Bashkimit Sovjetik në Jugosllavi pas vdekjes së Titos. Ai nuk mungon të vërë në majë të gjilpërës, për ta parë i gjithë opinioni, se Bashkimi Sovjetik
po bën manovra të mëdha e të vogla, se po bën lëvizje
trupash në kufirin hungarez, çekosllovak, bullgar, se prapa rivendikimeve të Bullgarisë mbi Maqedoninë gjendet
Bashkimi Sovjetik, se ky ka një influencë të madhe të
vjetër në Serbi, se klanet serbe të eliminuara nga klani
i Titos janë pro Bashkimit Sovjetik, se po zëvendëson
trupat e tij në vendet e Traktatit të Varshavës me trupa
të reja, se ato kanë një kohë të gjatë që po vërtiten në457

për këto garnizone të posaçme e të tjera. Të gjitha këto
krijojnë në botë dhe në Ballkan një situatë të acaruar që
në realitet nuk mund të themi se është një fokus nga të
dyja anët. Por nuk është dhe aq e lehtë të ndodhë ashtu
siç e paraqet Perëndimi, që thotë se gjoja Bashkimi Sovjetik nuk pret veçse vdekjen e Titos për të sulmuar
Jugosllavinë.
Sipas mendimit tim, Perëndimi e bën një propagandë
të tillë për të vënë në dukje; gjë që është e vërtetë, frymën ekspansioniste të influencës sovjetike në Ballkan
dhe në vende të tjera. Veçse lëvizjet e trupave të reja
të Traktatit të Varshavës, ose manovrat e trupave sovjetike në vendet e Evropës Lindore, që janë satelite të tij,
nuk bëhen të gjitha për të sulmuar Jugosllavinë, por bëhen po ashtu për t'i pasur më mirë në zap këto vende dhe
për të përforcuar frontin që ka Traktati i Varshavës me
NATO-n.
Partnerët e NATO-s, natyrisht, flasin për potencialin
e madh ushtarak të Bashkimit Sovjetik e nuk thonë se
ai bëhet kërcënues për NATO-n, por e paraqesin si rrezik
kërcënues vetëm për Rumaninë dhe për Jugosllavinë,
natyrisht edhe për Shqipërinë, sido që nuk flitet shumë
nga ana e tyre për vendin tonë. E gjithë kjo zhurmë
shurdhuese që bëhet nga perëndimorët ka për qëllim t'u
futë frikën edhe popujve të vendeve të Evropës që janë
anëtare të Traktatit të NATO-s, por, gjithashtu, edhe popujve të vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës, të
cilëve u thonë se Bashkimi Sovjetik, pas vdekjes së Titos,
do të ndërhyjë manu mititari në Ballkan. Kështu zotërinjtë e NATO-s hiqen sikur kjo ndërhyrje ushtarake e
Bashkimit Sovjetik nuk i prek interesat e aleancës së tyre
agresive. Është e qartë se ky është një blof. Në realitet
të dyja superfuqitë armatosen më së miri me bomba atomike e me hidrogjen bile edhe me neutron, dhe Ballkani
është një pikë nevralgjike për të dyja palët siç mund të
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jetë, gjithashtu, edhe një pikë neutrale. Unë mendoj se
hyrja e Bashkimit Sovjetik në Jugosllavi do të thotë që
në të njëjtën kohë të hyjë në luftë edhe me NATO-n.
Por propaganda shurdhuese e Perëndimit në këtë
çështje, natyrisht, bën efekt të madh në popujt jugosllavë,
në popujt e tjerë të Evropës dhe në popujt e botës, që i
kanë mbuluar frika e një lufte atomike, kriza e madhe
ekonomike e superprodhimit dhe kriza e përgjithshme në
çdo pikëpamje. Pra një zhurmë të tillë luftëdashëse borgjezia e vendeve perëndimore e bën për të kaluar vështirësitë kolosale që po hasin të gjitha vendet kapitalisto-revizioniste në këto momente tragjike për to, për pushtetin e tyre, .për ekonominë e vet, për qenien e tyre si shtete
kapitalisto-revizioniste dhe imperialiste. Pra, kjo më tepër është përgatitje e një lufte imperialiste, një psikozë
lufte sesa një përgatitje ndaj një eventualiteti të mundshëm dhe qind për qind të një sulmi sovjetik mbi Jugosllavinë.
Është e kuptueshme që udhëheqja e Jugosllavisë së
falimentuar katërcipërisht, e këtij vendi që ka një deficit
vjetor prej 4 miliardë dollarësh, e ka futur vendin deri në
grykë në borxhe, aq sa Titoja është bërë -«specialist» për
të vëzhguar lëvizjen e buzëve ose të vetullave të njërit
udhëheqës apo të tjetrit. Kur Brezhnjevi buzëqesh nga
pak, atëherë Titoja thotë se marrëdhëniet midis Jugosllavisë e Bashkimit Sovjetik po përmirësohen, ndërsa kur ai
mbledh vetullat e trasha, Titoja thotë se marrëdhëniet
me Bashkimin Sovjetik janë acaruar. Kjo taktikë nga ana
e tij është bërë një politikë shfrytëzimi, një politikë lakeu
dhe një politikë zhvatjeje kredish ose shtytje afatesh të
kredive nga kreditorët anglezë e amerikanë, francezë,
gjermanoperëndimorë dhe sovjetikë.
Titoja, natyrisht, përpiqet me mjeshtëri që sa është gjallë të përfitojë nga kjo situatë dhe të bëjë përpjekje për të forcuar diktaturën fashiste e ushtrinë, që, kur
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të vdesë, atëherë kur nuk do të ndihen më dora dhe
mendja e tij e djallëzuar, të ekzistojë dora e fortë e
ushtrisë fashiste që t'i vërë në zap ata që do të përpiqen
të marrin pushtetin, të cilët aktualisht janë kundër Titos, ose të dijë të manovrojë me të dyja superfuqitë.
Këto situata, pra, janë si me thënë të organizuara,
të koordinuara, të sistemuara. Që Bashkimi Sovjetik revizionist ka qëllime të ketë në Jugosllavi një udhëheq)e
pro tij, kjo nuk ka asnjë diskutim, por duhet pasur parasysh se tash Bashkimi Sovjetik revizionist nuk ka asnjë
udhëheqje revizioniste të klanit të vet që të jetë besnike
ndaj tij. Bile edhe Zhivkovi i Bullgarisë, që është shërbëtori më i bindur i revizionizmit sovjetik, në një përqindje të ndjeshme nuk e pranon grushtin sovjetik.
Duke marrë parasysh këtë situatë kuptohet se është
larg që Bashkimi Sovjetik të ketë atë infhiencë që mendojnë disa se ai e ka në Jugosllavi, veçanërisht në Serbi
e në Mal të Zi; këto janë mbeturina të pikëpamjeve të
vjetra pansllaviste, pikëpamjet e vjetra cariste në një
periudhë historike të caktuar për mbrojtjen e sllavëve të Jugut, për t'u dhënë pseudopavarësinë këtyre popujve, duke i çliruar nga Turqia. Çlirimi nga Turqia
për carët rusë ishte t'i ngulte thikën «të sëmurit të Bosforit».
Nuk mund të themi se në ato kohë nuk ekzistonin
një simpati e një miqësi e madhe në mes rusëve dhe serbëve e malazezve. Por kohët ndryshuan. Jugosllavia e
Karagjorgjeviçëve ishte më tepër properëndimore, ishte
shumë më afër Francës së Klemansoit, të Puankaresë etj.
Bile ishte ajo Francë dhe ajo qeveri që erdhën pas Traktatit të Versajës, ishte ai ministër i Jashtëm Bartu, i cili
ra, tok me Aleksandrin e parë Karagjorgjeviç, në rrugët
e Marsejës nga një atentat i terroristëve kroatë, që krijuan mbretërinë serbokroate dhe i dhanë Serbisë prioritetin dhe predominencën mbi Jugosllavinë ku jetonin
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popuj të ndryshëm, të cilët i lidhën sipas qejfit të f
tuesve të Luftës së Parë Botërore.
Kjo mbretëri e Karagjorgjeviçëve që u krijua pas
Luftës së Parë Botërore dhe vazhdoi si një mbretëri që
robëronte popuj të ndryshëm, pas Luftës së Dytë Botërore u shndërrua në një mbretëri të re me forma të reja
konstitucionale, ndonëse s'u quajt më mbretëri e Karagjorgjeviçëve, por u emërtua Federata Demokratike
Popullore e Jugosllavisë. Në krye të saj ishte gjoja një
parti komuniste me udhëheqës njëfarë Titoje, «i deleguar- i Kominternit, i cili kishte likuiduar fraksionin e Gorkiçit dhe ishte emëruar sekretar i përgjithshëm i partisë.
Kjo Jugosllavi, natyrisht, si të gjitha vendet e tjera
në atë kohë, kaloi nëpër Luftën e Dytë Botërore, e cila
i shkaktoi asaj gjakderdhje të madhe. Popujt e Jugosllavisë e panë se fitorja e tyre kundër nazizmit, kundër
italianëve, kundër bullgarëve të Borisit, u arrit me
luftë e jo vetëm me luftën e tyre, por edhe me ndihmën
e Ushtrisë së Kuqe të Stalinit, për të cilin kishin një dashuri dhe respekt të madh, njëkohësisht edhe me luftën
e popujve të tjerë, me luftën e anglezëve, me rezistencën
dhe me luftën nacionalçlirimtare të popullit shqiptar
dhe me rezistencën e popujve të tjerë. Kjo, mendoj unë,
ka lidhje me pikëpamjet që u krijuan gjatë luftës në
Jugosllavi, pikëpamje të cilat, natyrisht, forcuan ndjenjën e përgjegjësisë së këtyre popujve si shtet dhe si
Federatë.
U krijuan te këta popuj, po ashtu, konceptet e
mit për lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e Federatës,
koncepti i aleancave me Bashkimin Sovjetik të Stalinit
dhe me perëndimorët. Por, siç e theksova edhe më parë,
kjo situatë evoluoi në udhëheqjen e Jugosllavisë, evoluoi
në çuarjen e këtij vendi drejt rrugës kapitaliste, në
shndërrimin e Partisë Komuniste të Jugosllavisë në një
parti vegël dhe në shërbim të sigurimit të shtetit jugos461

llav, derisa më në fund grupi Tito-Kardel-Rankoviç e
orientoi politikën e FederatëS Jugosllave më shumë drejt
Perëndimit sesa drejt Bashkimit Sovjetik stalinian.
. Kështu që prej një kohe të gjatë ajo e quajtura simpati dhe miqësi, ose influencë pansllave, që pretendojnë
sociologët e historianët perëndimorë dhe sovjetikë, nuk
ekziston në Jugosllavi, është larg, shumë larg ai mentalitet i vjetër pansllav, prorus, pra është e zorshme,
për të mos thënë e pamundur, që kjo të jetë vendimtare
pas vdekjes së Titos. Unë mendoj se ky është një blof
i kurdisur me qëllim nga të gjitha palët, përkundrazi,
gjatë gjithë kësaj periudhe, në Jugosllavi është krijuar
një mentalitet tjetër antirus.
Kjo nuk ekskludon një sulm nga ana e sovjetikëve
mbi Jugosllavinë, flas për sulm të armatosur, sepse një
sulm psikologjik, politik, një sulm ekonomik nuk ka
munguar as me Titon gjallë, ai ka ekzistuar dhe vazhdcn
të ushtrohet pa ndërprerje. Se sa e fortë do të jetë kjo
influencë për të krijuar në udhëheqjen e Federatës Jugosllave një klan prosovjetik dhe antiperëndimor, ky për
mua është një problem, zgjidhja e të cilit është kjo: ky
klan do të humbasë.
Por edhe në qoftë se në fuqi vjen një klan i tillë
kundër klanit titist, kroat dhe slloven, domethënë në
qoftë se vjen në fuqi një klan serb biçim Rankoviçi, Popoviçi, Nikeziçi e të tjerë, ai do të përpiqet ta ruajë Federatën, t'u japë serbëve epërsin7 dhe hegjemoninë mbi
gjithë Jugosllavinë, t'i japë njëfarë pjesëmarrjeje të vogël
pa zarar, në këtë fuqi, kroatëve dhe sllovenëve, por
jo të bëhet koloni e rusëve. Jugosllavia nuk bëhet koloni
e Rusisë brezhnjeviane ose e çfarëdo Rusie që të jetë.
Për këtë jam i bindur.
Jugosllavët janë shovinistë, dhe tash që ky shovinizëm ka marrë përpjesëtime të mëdha, nuk pranojnë mbi
kokë një shovinizëm të ri m,ë të fuqishëm dhe as e ndiej462

në veten inferiorë përpara shoviniz.mit sovjetik revizionist. Përkundrazi, ata e ruajnë shovinizmin serbokroat
dhe do t'i shtypin popujt e republikave të tjera të Jugosllavisë. Por ky shovinizëm është i pleksur njëkohësisht
me një kozmopolitizëm perëndimor, me një mënyrë jetese perëndimore. Udhëheqja aktuale dhe e ardhshme e
Jugosllavisë është e do të jetë e degjeneruar dhe përpjekjet e saj për të dominuar do të mbështeten në një aleancë
më tepër perëndimore, sepse interesat e saj do të jenë
më të mëdhenj, duke pasur shanse më shumë që të jenë
si me thënë me një liri e pavarësi të rreme, por jo nën
thundrën e Ivanit shovinist rus.
Prandaj udhëheqja e ardhshme, qoftë serbe, qoftë
kroate, qoftë serbokroate, nuk do ta ulë kurrizin përpara
sovjetikëve. Ajo mund të bëjë një politikë të balancuar,
mund t'u buzëqeshë edhe njërit, edhe tjetrit, duke vazhduar të zhvatë njëkohësisht edhe njërin, edhe tjetrin, por
nuk do t'i shesë lirinë dhe pavarësinë false, ashtu siç i
shiti në kohën e Aleksandrit të parë Karagjorgjeviç, i cili kërkoi nga qeveria franceze që ajo ta ndihmonte për të
dominuar mbi Kroacinë, ose do të jepte dorëheqjen, duke
bërë kështu që qeveria franceze të kontraktonte aleancë
me mbretërinë serbokroate dhe kroatët t'i nënshtronte
ndaj serbëve.
Këto situata e ndodhi të mundshme, që unë parashikoj të ngjasin në Jugosllavi, mund edhe të mos jenë kështu, por konkludoj duke gjykuar mbi bazat që i njoh.
Mbi këto baza, mendoj se, pas vdekjes së Titos, ka mundësi që në Jugosllavi të ketë lëvizje, por kjo lëvizje në
vitet e para do të jetë një përpëlitje, si me thënë, për të
tatuar terrenet. Disa mendojnë se vdekja e Titos do të
jetë fatale, se, pa u futur akoma trupi i tij në gropë, Jugosllavia do të ndizet zjarr. Unë mendoj se kjo nuk është
reale. Titoja që e ka kuptuar fare mirë falimentimin e
regjimit të tij, ka marrë dhe po merr masa; ai shpreson
463

në format e strukturës që ka krijuar, të cilat po i ndryshon herë pas here. Bile tash ai ka krijuar sistemin e d.rejtimit kolegjial ku presidenti i republikës nuk duhet
të qëndrojë më tepër se një vit në fuqi. Por, përveç këtyre, Titoja ka menduar, sidomos, për diktaturën, e cila
të paktën në vitet e para nuk do të lejojë një shpërthim
në Jugosllavi, jo vetëm shpërthim nga jashtë, por edhe
nga brenda. Popujt e ndryshëm që formojnë Jugosllavinë, natyrisht do të lëvizin, por me kujdes dhe do ta
ndiejnë veten të pasigurt. Atyre do t'u duhet njëfarë
kohe për të manovruar dhe për të forcuar rezistencën e
tyre në një drejtim ose në një drejtim tjetër.
Pra në të njëjtën mënyrë fuqitë e mëdha imperialiste, qoftë Bashkimi Sovjetik, qoftë anëtaret e NATO-s
nuk do të hyjnë përnjëherë me lugët në brez në supën
jugosllave. Secili prej tyre do të forcojë pozitat e veta
brenda, do të forcojë, natyrisht, edhe pozitat jashtë, përpara një sulmi eventual të papritur mbi Jugosllavinë.
Prandaj në këtë çështje ato do ta shikojnë njëri-tjetrin,
siç thotë francezi, «en chiens de faience».
Bëhet shumë zhurmë aktualisht :për rivendikimet
bullgare mbi Maqedoninë. Ky është një problem akut.
Jugosllavët e bëjnë këtë akoma më akut, bullgarët ca më
tepër, të shtyrë nga rusët. Pra, pas dy vjetësh mund të
acarohen situatat, mundet që Bullgaria të bëjë orvatje,
dhe kjo s'i kushton gjë rusit ta shtyjë këtë .gur shahu,
bile edhe në veprime luftarake, ta shtyjë përpara dhe ta
tërheqë, pra ta tatojë pulsin jo vetëm ,brenda në Jugosllavi, por edhe pulsin.e opinionit ndërkombëtar. Megjithatë, në të dyja çështjet sovjetikët nuk mund të luajnë me
zjarrin dhe nuk mund të zhvillohet një luftë e pjesshme
në mes Bullgarisë dhe Maqedonisë. Lufta do të jetë midis
Traktatit të Varshavës dhe Jugosllavisë, mundet edhe
NATO-s, por me Jugosllavinë medoemos, e cila nuk do
të lejojë që të sulmohet Maqedonia. Unë kam bindjen se

ajo do të hyjë në luftë në rast të një agresioni, qoftë
në Maqedoni, qoftë në anët e tjera të kufijve të Jugosllavisë.
Natyrisht, një veprimtari e tillë e sovjetikëve është shumë e rrezikshme për ta dhe për botën, opinioni
botëror do të ngrihet në këmbë, siç u ngrit për Çekosllovakinë. Populli çekosllovak dhe udhëheqja e tij nuk hodhën asnjë pushkë, kurse unë kam bindjen se në Jugosllavi do të luftohet këmba-këmbës dhe nuk do të lejohen
brezhnjevianët sovjetikë të hyjnë në tokën jugosllave
pa u gjakosur mirë me popujt e Jugosllavisë. «Armikun mos e duaj, por pjesën ia ruaj», thotë populli
ynë. 2shtë fakt se popujt e Jugosllavisë janë popuj trima
dhe udhëheqja revizioniste jugosllave nuk do t'i nënshtrohet sulmit sovjetik, siç bëri udhëheqja çekosllovake.
Për sa u përket shqiptarëve që jetojnë në trojet e
veta në Jugosllavi, në një rast të tillë, në rast se sovjetikët do të sulmojnë, jemi të sigurt se do të ngrihen .e
do të lultojnë... Ne nga ana jonë, jemi dhe do të jemi
kurdoherë në gatishmëri për të mbrojtur atdheun tonë
dhe për të ndihmuar Jugosllavinë në luftën e çlirimit
kundër të njëjtit armik, ashtu siç e kemi deklaruar.
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ÇDO GJË NË LINDJEN E MESME BPHET
PËR NAFTËN
Agjencitë e Iajmeve thonë se midis Bashkimit Scvjetik dhe Sirisë do të nënshkruhet një traktat miqësie dhe
bashkëpunimi. Edhe mundet, por ka mundësi që kjo
zhurmë, njëfarë ballon d'essai, siç thotë francezi, bëhet
për të tatuar pulsin e veprimtarisë së Gromikos, i cili
kohët e fundit ishte në Damask ku zhvilloi bisedime me
udhëheqësit e Sirisë. Gromikoja vizitoi këtë vend pikërisht në kohën kur në Kemp Dejvid, nën kryesinë e
Karterit, po nënshkruhej Traktati i paqes midis Izraelit
dhe Egjiptit, i firmosur edhe nga vetë Karteri.
Në qoftë se Gromikoja ka arritur në këtë konkluzion, që Bashkimi Sovjetik të nënshkruajë një traktat
miqësie me Sirinë, kjo do të thotë se në Lindjen e Mesme, sidomos në Siri e Irak, influenca sovjetike do të
shtohet. Veçanërisht ajo do të shtohet në popullin palestinez që lufton, i cili do ta shikojë gjoja me interesirn
miqësinë me Bashkimin Sovjetik, pse ky «do ta furnizojë» me armatime. Do të ketë tendenca që rreth këtij
traktati të vërtiten edhe shtetet e tjera arabe që e kundërshtojnë Traktatin Izraelito-Egjiptian të paqes. Por
edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kujdesen për të
mos rënë influenca e tyre, prandaj punojnë në Arabinë
Saudite e sidomos midis sheikëve të Gjirit Persik, si dhe
në Irak.
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Edhe në Iran socialimperializmi sovjetik punon, së
pari në terrenin ideologjik, duke financuar e duke ndihmuar partinë revizioniste «Tudeh» brenda dhe jashtë.
Gjithashtu, ai vë në lëvizje edhe kurdët që jetojnë në
Iran, ish-miq të vjetër të sovjetikëve, vë në lëvizje edhe
turkmenët, të cilët kërkojnë autonominë brenda Republikës Islamike të Ajatollah Khomeinit. Natyrisht po mballosen të gjitha këto probleme, por, në fund të fundit,
mballoma janë, lecka. Zjarri po zien në Iran dhe këtij
po i hidhet benzinë nga sovjetikët, po i hidhet benzinë,
gjithashtu, edhe nga CIA, e cila, megjithëse pati një humbje të madhe me likuidimin e shahut, përsëri ka baza
dhe rrënjë të thella atje. Kjo është arsyeja që CIA lejon
të kalojë kjo valë e parë, pavarësisht pse pushkatohen
edhe një numër njerëzish besnikë të saj. S'ka gjë, ajo ka
edhe besnikë të tjerë, të cilët do që t'i shpëtojë dhe mund
t'i shpëtojë. Këta mund ta luajnë rolin e tyre më vonë,
natyrisht, jo për interesat e shahut, por për ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet një forme
qeverisjeje të quajtur demokraci borgjeze, por të varur
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kuptohet se për çfarë bëhen gjithë këto përpjekje.
Ato bëhen për naftën. Edhe traktati i miqësisë në mes
Sirisë dhe Bashkimit Sovjetik në qoftë se do të bëhet,
s'ka dyshim që edhe ai bëhet për naftën. Për këtë qëllim
u nënshkrua edhe Traktati Izraelito-Egjiptian i paqes.
Edhe qëndrimet dashamirëse të Shteteve të Bashkuara
të Amerikës ndaj Arabisë Saudite dhe Emirateve të Gjirit Persik, si dhe orvatjet për bashkimin e të dy Jemenëve për ta hedhur në Detin e Kuq bazën sovjetike të
Adenit, bëhen, në radhë të parë, për naftën.
Bota arabe është në lëvizje, jo në stabilitet.
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NUK KERKOJME ASGJE TE TEPERT, NUK LEJOJMË
ASNJERI TE SHPERDOROJE HAKUN TONE
Shoku Hysni Kapo na parashtroi sot në mbledhjen
Sekretariatit
të KQ mendimin, argumentet dhe tezat
e
e përgjithshme për një artikull të madh që duhet të botohet në faqen e parë të gazetës «Zëri i popullit», ku të
demaskohet publikisht qeveria angleze, duke e akuzuar
e duke e bërë këtë përgjegjëse për grabitjen e arit tonë,
të cilin duhet të na e kthejë sa më parë. Prokop Murra
sugjeroi që në artikull të përmendet edhe Gjermania për
reparacionet që na detyrohet, që, me këtë rast, të mendojë edhe ajo për qëndrimin arbitrar që mban ndaj vendit tonë.
Lidhur me këto çështje shpreha mendimin se edhe
gjermanët me këtë artikull duhet të mendojnë për qëndrimin e tyre dhe ta kenë të qartë se do të vijë radha
që të shkruajmë edhe për ta, në rast se nuk do të na i
shlyejnë reparacionet. Do të vijë koha që t'ua kërkojmë
atyre të tëra, deri edhe interesat përkatës, sa të arrijnë,
dhe për këtë çështje duhet t'i bëjmë përgjegjës. Deri tash
ata na janë përgjigjur duke kërkuar që të shkojmë të
bisedojmë se aq sa janë caktuar reparacionet nga ne,
atyre u duken shumë.
Mirë, ne gati jemi, hajdeni, urdhëroni të bisedojmë,
t'u themi, se mund t'ua zbresim disa milionë, por ama
600-700 milionë dollarë i duam, sepse na përkasin. Kjo
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është e drejta jonë e pamohueshme dhe ata duhet të na
i paguajnë patjetër.
Shumat për reparacionet që duhet të na japë GjerMania, siç thashë, arrijnë në 600-700 milionë dollarë. Për
shlyerjen e tyre ne mund t'i bëjmë asaj një favor: 400
milionë dollarë të na i japë në dorë, kurse 200 milionë
të tjera të na i paguajë brenda tre vjetëve në mallra, si
për shembull në qymyr koks, apo në mallra të tjera.
Pastaj çështjet e tjera mund t'i shikojmë më vonë. Me
gjermanët ne nuk do ta mbyllim me kaq këtë problem,
pse kemi me ta edhe hesape të tjera më të rënda. Krimin
e vrasjeve që ata kanë bërë mbi popullin tonë ne nuk
do ta shtrojmë tok me problemin e reparacioneve.
Kështu duhet të veprojmë ne si për arin që na ka
bllokuar Anglia, ashtu edhe për reparacionet nga Gjermania. Do të na i japin a nuk do të na i japin, kjo është
tjetër çështje, këto veprime mendoj që ne nga ana jonë
t'i bëjmë. Në rast se ata nuk do të na i japin, atëherë
ne do t'i demaskojmë publikisht.
Ka mundësi që edhe anglezët të kërkojnë t'i japin
njëfarë zgjidhjeje problemit të arit tonë, që ka mbetur
pezull që prej viteve të para pas Luftës së Dytë Botërore.
Veprimi që mendojmë ne të kryejmë për këto çështje bëhet në një moment kur të gjithë njerëzit e ndershëm e përparimtarë në botë do të thonë: Ja, shqiptarët
nuk kërkojnë ndihma për dëmet e mëdha që u shkaktoi
tërmeti i fortë i 15 prillit, por ama paratë e tyre, të drejtën e tyre, e kërkojnë me këmbëngulje. Atëherë përse
nuk u jepen, sidomos në këto momente?
Në artikullin që propozoi Hysniu çështja duhet të
trajtohet në një mënyrë të atillë që të bëjë përgjegjës
edhe anëtarët e tjerë të komisionit tripalësh, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe Francën, natyrisht pa i cilësuar këto me terma të papërshtatshëm, por duke thënë
se edhe këto e kanë lejuar Anglinë të shkelë vendimin e
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tyre të përbashkët dhe vazhdojnë akoma të mos veprojnë që ky vendim të zbatohet. Aty ne duhet të theksojmë
me këtë rast: Kur ju veproni në këtë mënyrë, ku është
«demokracia» për të cilën ju po flisni kaq shumë zoti
Kallagan, ku është «drejtësia» juaj zoti Karter dhe e
jotja, zoti Zhiskar d'Estën, për të cilën po bëni kaq
shumë zhurmë e kaq propagandë!? Ku janë gjithë këto
fjalë të mëdha që lëshoni për këto parime, kur në realitet veproni në të kundërtën?
Momenti, pra, është shumë i përshtatshëm, prandaj
ne duhet ta shfrytëzojmë. Pastaj, fundja është një e drejtë jona, paratë tona kërkojmë, nuk kërkojmë asgjë nga
të tyret, por ama nuk lejojmë asnjë që të na e shpërdorojë hakun tonë, gjakun tonë.
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TE JEMI TE KUJDESSHEM NDAJ PROPOZIMEVE
TE JUGOSLLAVEVE
Në takimin e sotëm me shokët sekretarë të Komitetit
Qendror u diskutua edhe çështja e nënshkrimit të kontratës me palën jugosllave për ndërtimin e hekurudhës
Laç-Shkodër-kufi.
Tashti që vendosëm të ndërtohet hekurudha Laç-Shkodër-kufi, del edhe çështja e ritmeve të programuara
në punimet për ndërtimin e Portit të Vlorës. Mendoj se
kjo duhet parë, duhet të bëhen llogaritë si duhet, të studiohet mirë problemi dhe, në qoftë se del se në ndërtimin
e Portit të Vlorës nuk kemi mundësi të ecim me ritmin
aktual, punimet atje të ngadalësohen. Por i tërë problemi
duhet parë në mënyrë të përgjithshme, sepse, kur vendosëm për ndërtimin e Portit të madh të Vlorës, ndryshe
i kishim menduar gjërat. Atëherë mendonim se nuk do
të çanim, por ja, jugosllavët tash na thonë se janë të gatshëm të lejojnë lidhjet hekurudhore me ne edhe nëpërmjet Strugës.
Për propozimin e tyre të fundit, të lidhjes me hekurudhë nëpërmjet Strugës, ne duhet të jemi të vëmendshëm dhe përmbahemi pozicionit që kemi mbajtur në
bisedimet me ta, domethënë t'u themi se tash për tash nuk
kemi mundësi për një gjë të tillë. Por të mos harrojmë se, në qoftë se jugosllavët nuk ngulin këmbë në këtë
çështje, ata bëjnë një lëshim, sepse mund të na thonë që,
derisa ju do të përshkoni tërë territorin jugosllav, edhe
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ne kemi të drejtë të kërkojmë për të kaluar nëpër vendin
tuaj. Bile tash që rrugën e trenit ua kemi shpënë deri te
porta e shtëpisë, mund të na thonë: meqenëse tash për
tash ju nuk keni mundësi të lidheni me hekurudhë
edhe nëpërmjet linjës së Strugës, ose nuk e keni në mendje
një gjë të tillë, i paguajmë ne gjysmën e shpenzimeve,
se kemi leverdi të furnizojmë Maqedoninë nga kjo anë.
Ose, siç tha Hysniu në takim, jugosllavët mund të aNiancojnë variantin tjetër, sipas të cilit të ndërtojnë hekurudhën deri në Ohër dhe të kërkojnë nga ne të bëjmë një
stacion deri atje ku vete hekurudha jonë, ku ata të
depozitojnë e të marrin mallrat, pastaj t'i transportojnë
me automjete në Strugë ose në Ohër. Të kuptohemi,
lidhjen hekurudhore nëpërmjet vendit tonë jugosllavët
mund ta kërkojnë jo se nuk e furnizojnë dot Maqedoninë
me rrugë e mjete të tjera, por se, nëpërmjet kësaj rruge
duan të kalojnë nëpër vendin tonë. Dhe kësaj deri në
njëfarë mase nuk ke ç't'i bësh, se ata mund të na thonë
që edhe ju kaloni nga ne dhe na shikoni gjithë Jugosllavinë. Prandaj duhet vepruar me kujdes të posaçëm
në këtë çështje.
Pra, siç shkrova edhe më lart, kur u vendos për të
ndërtuar Portin e madh të Vlorës, nuk parashikonim lidhjen hekurudhore me Jugosllavinë, nuk parashikonim
as mundësinë e lidhjes nga ana e Strugës. Por, po u lidhe
me tren me Maqedoninë, nëpërmjet saj shkon edhe në
Selanik të Greqisë. Neve na intereson kjo linjë, domethënë na intereson të transportojmë mallrat tona me
hekurudhë edhe nëpërmjet Greqisë, pse nga Pogradeci
mund të dalësh me hekurudhë në Korçë dhe, po të duash
në Greqi. Prandaj ndërtimi i Portit të madh të Vlorës
mund të ngadalësohet, dhe në vend të tij të shpejtojmë
ndërtimin e hekurudhës Fier-Vlorë, duke marrë parasysh
se hekurudhat do të na e lehthsojnë shumë qarkullimin
e mallrave me peshë të madhe si krom, hekur etj.
472

E HENE
23 PRILL 1979

KETO U DUHEN THENE PERFAQESUESVE
TË BANKES ANGLEZE
Sot gjatë takimit me shokët Hysni e Ramiz, i thashë
Ramizit se isha dakord me mendimin e tij që, për botimin
e artikullit mbi problemin e arit të grabitur nga Anglia,
të presim derisa të vijnë dy përfaqësuesit e bankës angleze, të cilët, me sa duket, arrijnë nesër.
Porosita shokët që në bisedimet me ta duhet të jetë
edhe një zëvendësministër i Punëve të Jashtme, ose të
paktën një funksionar tjetër i këtij dikasteri, por që të
mos njihet si i tillë nga anglezët. Me këtë rast i shpreha
mendimet që kisha se çfarë duhet të thotë e ç'qëndrim
duhet të mbajë në bisedimet shoku ynë i Ministrisë së
Punëve të Jashtme. Gjatë takimit që do të bëhet, të
ngrihet edhe problemi i arit. Shoku ynë i Ministrisë së
Punëve të Jashtme t'u thotë atyre se, në qoftë se ju nuk
do të na e jepni arin tonë, do t'ju akuzojmë botërisht.
T'u thuhet kështu, mendoj unë, sepse njëri nga ata i
kishte thënë njërit prej ambasadorëve tanë, që çështja
e arit që na ka bllokuar Anglia të mos bëhet publike.
Prandaj t'u thuhet atyre që ne do ta akuzojmë rëndë
qeverinë tuaj dhe botërisht si grabitëse të arit shqiptar,
kështu që në opinionin publik ju do të humbisni, ndërsa
ari, edhe pse tash për tash është i bllokuar nga ju, është
e vazhdimisht do të mbetet yni, prandaj duhet të na e
jepni, ndryshe do t'ju diskreditojmë. Kjo duhet të jetë
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parashtresa jonë kryesore, e cila t'u thuhet qartë e në
mënyrë të prerë.
Atyre u duhet vënë, gjithashtu, në dukje që ne nuk
e njohim Gjyqin e Hagës, njohim vetëm vendimin e Komisionit Tripalësh, megjithëse shuma që mendohej të na
jepej përfaqësonte vetëm 45 për qind të arit të grabitur.
T'u thuhet atyre se ne e bëmë atëherë këtë, natyrisht, pa
vullnetin tonë. Por, megjithëkëtë, as komisioni nuk e ka
bërë detyrën e vet, se e ka zvarritur këtë punë dhe, siç
po duket, në komplicitet me ju, me qeverinë angleze,
ndryshe, derisa u mor vendimi nga komisioni, kjo sasi
ari duhet të na ishte kthyer me kohë. Çështja u zvarrit
se ky komision kërkonte nga Qeveria shqiptare që të firmoste një dokument me të cilin ne të pohonim se nuk
do të paraqitnim më rivendikime të tjera. Prandaj, në
qoftë se nuk do të na e ktheni arin, ne do të demaskojmë
edhe Komisionin Tripalësh, bile nuk do të njohim as atë
që kemi pranuar, sepse ajo na u imponua nga fuqitë imperialiste, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga
Franca dhe nga Anglia.
Një çështje tjetër që duhet t'u ngrihet anglezëve
është shuma arbitrare që na u caktua për të paguar dhe
që ju (anglezët) e kërkuat nën pretekstin e incidentit të
kanalit të Korfuzit. Ne nuk pranojmë t'ju paguajmë asnjë
grosh për këtë ngjarje. Gjyqi i Hagës nuk e ka pasur të
drejtën për të gjykuar mbi këtë incident. Ky gjyq ka
marrë një vendim, që ne nuk e pranojmë. Pastaj në bazë
të këtij vendimi thuhet se të dyja palët duhet të merren
vesh për këtë çështje, kurse ju keni caktuar një shumë
në mënyrë arbitrare. Por, edhe sikur të ishim marrë vesh,
ne nuk do t'ju jepnim asnjë santim. Për të gjithë është
e qartë se ne nuk jemi përgjegjës për incidentin e pretenduar të kanalit të Korfuzit, sepse në atë kohë nuk kishim as mina, as minavënëse, ato i kanë pasë vënë fuqitë
e huaja, gjë që e kemi deklaruar botërisht. Ju shkelët ar474

bitrarisht në ujërat tona territoriale, erdhët gati mu brenda në Sarandë. Ç'deshët deri atje ju? Prandaj nuk pranojmë t'ju shlyejmë asgjë (pa i përmendur asnjë lloj shume ose monedhe), sepse ata mund të thonë, qoftë edhe
për një shiling, se ja, shqiptarët janë dakord. Ata këtë
duan, duan, si të thuash, të kenë një atti , një satisfaksion
moral, por ne as atë nuk do t'ua japim. Ne, t'u thotë
shoku ynë, na vjen keq në qoftë se ka pasur të vrarë
në këtë incident, megjithëse vetë nuk dimë gjë me siguri për këtë, sepse asgjë nuk kemi parë. Prandaj asnjë
përgjegjësi nuk kemi për këtë çështje.
Për sa i përket çekut, të dërguar nga Theçeri, ata
mund të pretendojnë se nuk e njohin atë. Atëherë shoku ynë t'u thotë se çdo gjë mund të ndodhë në vendet
tuaja, prandaj ka mundësi që çeku të jetë një çek pa
provizion, në emër të Theçerit, dhe të mos jetë fare i
saj. Ka gjithashtu mundësi, të vazhdojë shoku ynë, dhe
ky është vetëm një supozim, që, meqenëse Theçeri është
kryetare e partisë konservatore, qeveria laburiste mund
të ketë bërë një çek për kaq milionë sterlina për Partinë
e Punës të Shqipërisë, veçse te ne Partia nuk merret me
këtë punë, por Qeveria. Ata deshën që ne ta pranonim
këtë çek në heshtje dhe kështu, siç mendonin, kjo çështje të konsiderohej e mbyllur dhe ku ishit, hiçgjëkundi,
as arin nuk do të merrnim në ar dhe as interesin që
rrjedh nga përdorimi që i ka bërë këtij ari qeveria angleze. Sidoqoftë, t'u thotë shoku ynë, jemi dakord me ju
që çeku nuk ka asnjë vlerë, është i pavlefshëm, edhe sikur ta ketë bërë Theçeri. Por shoku ynë edhe të intrigojë, duke u thënë atyre se ka mundësi që çekun të mos
e ketë bërë ajo, ne nuk kemi marrë ndonjë çek pa provizion, prej ku di unë sa lirash angleze, nga dikush nga
Londra. Ata janë anglezë, janë rrufjanë, nuk vijnë kot,
nuk vijnë pa një qëllim të caktuar.
Në fund shoku ynë t'i pyesë: Ç'gjë tjetër keni, mos
keni ardhur për ndonjë punë tjetër?
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— Jo, nuk kemi ardhur për gjë tjetër, — mund të.
përgjigjen ata.
— Jeni të sigurt?, — të ngulë këmbë shoku ynë,.
— sepse ne kemi marrë një telegram nga Margaret
Theçer, në bazë të të cilit banka juaj ngarkohet t'i
paguajë bankës sonë iks milionë lira sterlina, shumë e
cila përfaqëson një llogari të caktuar, asnjë santim më
shumë dhe asnjë më pak. Një njeri i huaj nuk mund të
bënte dot një llogari kaq të përpiktë. A dini gjë ju për
këtë?
— Jo, nuk dimë gjë, — mund të përgjigjen ata.
Atëherë shoku ynë t'u thotë: Ne e kemi kthyer çekun, nuk e kemi pranuar. Ju mbase nuk keni lidhje me
qeverinë angleze.
— E, po ai është fals, — mund të pretendojnë ata.
Sidoqoftë, për muhabet, shoku ynë mund t'u përgjigjet: ju bankë angleze jeni dhe mund të themi se ky
është një veprim kundër qeverisë suaj.
Me të mësuar për këtë, Kallagani do t'i thotë mi-nistrit të thesarit se kështu thanë shqiptarët për çekun
që bëri Theçeri. Kombinim!
U shpreha dakord me mendimin e Hysniut se edhe.
amerikanët e francezët vihen në vështirësi për këtë çështje, sepse, siç na është thënë, ata ngarkuan përfaqësuesin
e Zvicrës që ta verifikonte çështjen dhe të jepte mendimin e vet. Dhe ai dha mendim në favorin tonë, që.
ari duhet t'i kthehet Shqipërisë.
Këta nuk e kundërshtuan atë, por pranuan që t'i
paguheshin dëmshpërblimet Anglisë dhe kështu ari ynë.
u vu në dispozicion të saj dhe Anglia na e bllokoi atë
pa pasur të drejtë që ta bënte një gjë të tillë.
Prandaj Franca me Shtetet e Bashkuara duhet t'i
thoshin Anglisë: Ke ç'ke ti, Angli, me Shqipërinë, gjeje
vetë. Kërkon ti prej saj 8 milionë apo 800 000 lira angleze për incidentin e Korfuzit, kjo është një çështje476

tjetër. E fitove s'e fitove gjyqin ti, këto para janë tonat,
se Shqipëria mund të na thotë: Ju ia dhatë Anglisë
për t'i depozituar, po mua nuk më hyn në punë kujt
ia keni dhënë për depozitim, ashtu sikundër ia keni
dhënë Anglisë, mund t'ia jepnit edhe Zvicrës. Kështu
nuk është më Anglia zot i këtij ari. Ç'ka Anglia me
Shqipërinë, janë gjëra të tjera. Në qoftë se në Angli ka
pasuri shqiptare, atëherë mund të vihet dorë mbi to
nga ana e saj, por ari i grabitur nuk është pasuri mbi të
cilën mund të vërë dorë ajo. Tash ky ar, përkohësisht,
është i Komisionit Tripalësh. Domethënë këto dy vende,
Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të bien
ngushtë lidhur me këtë çështje.
55 përqindëshin tjetër të arit tonë e kanë ndarë midis Italisë dhe vendeve të tjera, ua kanë dhënë pra
tjerëve. Shqipërisë i dhanë si shpërblim nga reparacionet anijen «Borova» dhe disa hekurishte të uzinës
«Enver». Merre me mend, as që çanë kokën fare ata
atëherë për ne!
U theksova shokëve që funksionari i Ministrisë sonë të Punëve të Jashtme, që do të vejë në bisedime me
anglezët, të prezantohet si nëpunës i bankës. Ai e di
mirë çështjen e arit, prandaj t'ua numërojë ato që duhet një për një, t'u thotë sidomos që ne do ta demaskojmë shumë keq qeverinë angleze, pse na ka grabitur
arin, edhe kamatat. Por me ne kjo nuk shkon. Ne asnjeriut nuk i kërkojmë gjë më shumë, por hakun tonë
nuk e lëmë pa marrë.
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TE PEZULLOHEN KONTAKTET ME PK TE ITALISE
(MARKSISTE-LENINISTE)
Njoftova shokun Ramiz të lajmërojnë funksionarët e
ambasadës sonë në Romë që të mos mbajnë më marrëdhënie me shokët e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), për arsye se aktualisht në këtë parti po
ngjet një përçarje e madhe, si pasojë e vijës së tyre të
gabuar. Prandaj duhen lajmëruar shokët tanë, mbasi ka
mundësi që të akuzohemi nga fraksionet që ekzistojnë
sikur jemi ne shkaktarët e kësaj përçarjeje, kurse në
fakt ne s'kemi të bëjmë fare me këtë çështje, por janë
vetë ata me vendimet që morën për nxjerrjen e gazetës «Ottobre» dhe për ndërrimin e vijës të tyre drejt
afrimit me Bashkimin Sovjetik.
Këtë e them se dje, në një radiogram që më dërgonin shokët tanë atje, më njoftonin se në një fshat, afër
kufirit me Zvicrën, një nga funksionarët e ambasadës
sonë po hante drekë me dy anëtarë të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), kur papandehur
shkoi atje edhe Dinuçi nga Firencja. Pasi u përshëndet
me shokët e tij dhe la takim me ta, ai i thotë shokut
tonë: Edhe ti këtu je? Kur italianët u ndanë me shokun tonë, pasi hëngrën drekën, i thanë këtij se do të
bëjmë mbledhje me shokun Dinuçi. Kjo mund të jetë e
kurdisur, prandaj shokët duhet të ruhen nga provokacionet. Me këtë që them nuk dua të shpreh se ne ma478

rrim qëndrim kundër Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), në asnjë mënyrë. Por për ngatërresat që
kanë sjellë ata brenda në parti, ne duhet të jemi shumëtë kujdesshëm, të evitojmë çdo rast që mund t'u japë
dorë atyre për të na bërë ne shkaktarë, sepse s'kemi
as fijen e ndërhyrjes në punët e tyre. Pasi të sqarohet
kjo çështje, pasi të takohet ambasadori ynë me Dinuçin,
kur ky t'i tregojë pikëpamjet e tij dhe ne t'i themi pikëpamjen tonë, atëherë mund t'i vendosim përsëri marrëdhëniet me Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste).
Gjithashtu ata na kanë shkruar një letër me të cilën
na kërkonin t'u përgjigjeshim përse nuk vajtëm të asistonim në mbledhjen e Shoqatës së Miqësisë
përi kur u paraqit libri «Imperializmi dhe revolucioni».
Dinuçi më parë kishte kërkuar një kontakt me ambasadorin tonë. Ne i rekomanduam këtij që të mos merrte
kontakt me Dinuçin hëpërhë, por, pa ia prerë që nuk
duam, ta shtynte afatin e takimit, për arsye se, po të
merrnim kontakt në momentet kur partia brenda po
ziente, ndërhyrja jonë mund të shkaktonte mosmarrëveshje, prandaj më duket se tërheqja për të mos marrë
pjesë në këto situata dhe për të mos u takuar me Dinuçin ishte rruga më e arsyeshme për ne.
Mirëpo Dinuçi na shkruante një letër ku kërkonte
ta sqaronim se përse nuk e pret ambasadori ynë. Atij, që.
e çoi letrën në ambasadë, nuk më kujtohet nëse ishte
anëtar i Komitetit Qendror ose i Byrosë Politike, ambasadori ynë i shpjegoi arsyet përse ne e kerni shtyrë takimin me Dinuçin, megjithatë, — i tha ai, — ti mund t'ia
tregosh këto arsye shokut Dinuçi dhe unë jam gati, kurdoherë që ai do të dëshirojë, të takohem me të. Në fakt
Dinuçi nuk ka dhënë asnjë përgjigje deri tash.
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E MARTE
24 PRILL 1979

FILLUAN BISEDIMET KINO-VIETNAMEZE
Në Hanoi kanë filluar bisedimet kino-vietnameze për
rregullimin e çështjeve kufitare.
Unë mendoj se ato do të vazhdojnë dhe s'do të mbarojnë asnjëherë. Pas «mësimit» që u dha vietnamezëve,
duke sulmuar veriun e Vietnamit dhe duke shkatërruar
qytete e provinca, Ten Hsiao Pini u kthye me turp në
strofkën e vet. Megjithatë ai po mban në Vietnam disa
pika strategjike, përveç këtyre janë edhe pretendimet për
dy ishujt në veri të Hajfongut, që të dyja palët i lakmojnë, për arsye strategjike dhe për arsye se në to ka
vendburime nafte.
Tash këto dy vende po zhvillojnë bisedime, por me
siguri do të shohim protesta ndaj njëri-tjetrit, largime
nga zhvillimi i bisedimeve, rikthime në diskutime, një
herë në Hanoi, një herë në Pekin, pushime dhe ndërpushime, incidente herë në kufi tokësor, herë në det. Sihanuku, i cili ka bërë një deklaratë nga Pekini, kërkon të
vejë të bisedojë me qeverinë e Hanoit dhe të bien dakord
që në Kamboxhia, nën drejtimin e Kombeve të Bashkuara, të bëhet një referendum, ku të zgjidhet çështja se
kë duan: Sihanukun apo këta që kanë ardhur në fuqi
dhe kanë likuiduar bandën e Pol Potit. Të gjitha këto
janë manovra të kinezëve, kinezëritë e tyre. Patjetër Hanoi iu përgjigj dhe do t'i përgjigjet që s'ka të bëjë hiç
me këtë çështje, se në Kamboxhia është qeveria e re kam-
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boxhiane, që ka ngritur pushtetin e vet demokratik dhe i
ka likuiduar të gjithë përkrahësit dhe ushtrinë e Pol Potit
e të Jeng Sarit.
Nga ana tjetër, vietnamezët na «informojnë» se këto
bisedime nuk do të japin asnjë rezultat dhe ne jemi të
bindur që ato nuk do të japin rezultate, por, edhe në
qoftë se do të japin, këto do të arrihen në momentin kur
midis Kinës dhe Bashkimit Sovjetik të vendoset njëfarë
marrëveshjeje, njëfarë zbutjeje e politikës së tyre luftënxitëse për t'u bërë tërthorazi presion Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta ndihmojnë si duhet Kinën, megjithëse ato edhe tash nuk mungojnë ta ndihmojnë me
kredi dhe me teknologji moderne. Aktualisht në Kinë
çë'shtja e modernizimit nuk po bëhet bujë, siç bëhej përpara, megjithëse asaj vazhdojnë t'i jepen kredi, vazhdojnë
investimet, vendi po mbushet me të huaj, specialistët kinezë shkojnë në vendet kapitaliste dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gruaja e Çu En Lait po bën shetitje
në Japoni, duke dalë me dhisk si prifti që del pas meshës
në platenë e kishës për të mbledhur groshët nga besimtarët.
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E ENJTE
26 PRILL 1919

TEORIA E «BOTES SE PAANGAZHUAR»
PO FALIMENTON
Teoria e «botës së paangazhuar», e kësaj bote që renegati i marksizëm-leninizmit dhe agjenti i imperializmit botëror, Titoja, përpiqet ta udhëheqë, po falimenton
kokë e këmbë, Siç kam shkruar në shkrimet e mia edhe
më përpara, kjo pseudoteori ose pseudopolitikë që kanë
ndjekur Naseri, Nehruja, Sukarnoja, Titoja e ndonjë tjetër,..
ka pasur për qëllim që imperializmi të ruante dominimin
e vet politik, ekonomik dhe ushtarak mbi vendet e vogla,
të kontinenteve të ndryshme, të cilat pas Luftës së Dytë.
Botërore dolën nga kolonializmi shumëvjeçar dhe u futën
nën një zgjedhë të re neokolonialiste nga imperialistët
amerikanë dhe imperialistët e tjerë nën pretekstin e dhënies atyre të njëfarë lirie e pavarësie të rreme.
Këta agjentë të imperializmit, natyrisht, e shpikën
këtë krijesë, teorinë e «botës së paangazhuar», për t'u
dhënë përshtypjen popujve të atyre vendeve, ku sundonin klika borgjezo-kapitaliste, se këto shtete ishin çliruar,
ishin gjoja me të vërtetë të pavarura dhe pra edhe popujt ishin gjoja të lirë e të pavarur. Me fjalë të tjera, kjo
agjenturë ndërkombëtare e imperializmit mori përsipër të
ruante atë statukuo që krijuan pas Luftës së Dytë Botërore, për interesat e vet të mëdhenj, imperializmi amerikan kryesisht dhe shtetet e tjera kapitaliste si Anglia,
Franca etj.
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Natyrisht u gjend edhe termi i përshtatshëm për këto
vende. Ato u quajtën «të pavarura». Po nga kush ishin
të pavarura? Nga shtetet e tjera që në të kaluarën kishin
bërë ligjin mbi to, domethënë nga shtetet imperialisto-kapitaliste. Por a ishin me të vërtetë të pavarura këto
vende? Në asnjë mënyrë nuk ishin e nuk kishte se si të
ishin, për arsye se ekonomikisht qenë krejtësisht të dobëta. Ato nuk mund të rronin të pavarura dhe s'mund të
quheshin të tilla në atë formë shtetërore borgjeze të sapokrijuar me forcat e tyre, të dala nga një kolonializëm
i egër.
Për sa i përket pavarësisë politike, për shumë nga
këto shtete, as që mund të flitej, për arsye se politika e
këtyre shteteve pseudo të pavarura, jo vetëm ishte një
politikë borgjeze kapitaliste e bazuar në struktura akoma të paformuara të borgjezisë industriale ose uzurare,
por shumë prej tyre ishin akoma në feudalizëm, akoma
nën regjimin e vjetër të tribuve. Pra, nga ana politike ato
nuk kishin asnjëfarë pavarësie. Udhëheqësit e këtyre vendeve, natyrisht, ishin kapitalistë dhe kapitalizmi i vuri
në fuqi ata, u dha njëfarë kushtetute, duke përcaktuar
një rend politiko-ekonomik dhe kështu vende të tilla mbetën të varura nga politika e imperializmit amerikan ose
e zonave të sterlinës dhe e zonave të frangut.
Natyrisht gjatë viteve të pasluftës këto shtete, të
krijuara nga kolonializmi, i cili nuk mund të mbahej më
në këmbë në ato forma dhe me ato struktura shtypjeje
e shfrytëzimi, do të pësonin disa evolucione. Evolucionet
në këto vende, bëheshin sipas interesave të padronëve të
tyre të vërtetë, të cilët, në mënyrë të hapët ose të tërthortë, drejtonin jetën e tyre nëpërmjet klikave në fuqi,
nëpërmjet shoqërive ekonomike, koncesioneve ekonomike ose specialistëve të degëve të ndryshme dhe synonin
të ndryshonin, herë pas here, liderët e këtyre shteteve

gjoja të pavarura.
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Mirëpo këto evolucione shoqëroheshin me një shfrytëzim të madh, edhe më të egër nga ai i mëparshmi,
për arsye se pasuritë e mbitokës dhe të nëntokës së këtyre vendeve në kontinente të ndryshme filluan të shfrytëzohen më egërsisht, më barbarisht, me metoda më moderne. Kolonizatorët e specializuar u bënë kolona kryesore,
të cilët i përdorën autoktonët (vendasit) si punëtorë
të thjeshtë. Ata që bëheshin vegël e tyre, i dërgonin
nëpër shkolla e në universitete në metropol. Ky instruktim i tyre, sidoqoftë, edhe në këto vende solli një frymë
disi të ndryshme nga regjimet shtypëse koloniale të mëparshme. Zhvillimi u hapi sytë shumë prej njerëzve të inteligjencies së re, të cilët filluan të gjykonin mbi format
dhe metodat që përdoreshin për shtypjen dhe për shfrytëzimin e popujve të tyre.
Kështu që neokolonializmi, me gjithë shtypjen, solli edhe njëfarë zgjimi disi më të madh në këto shtete të
reja të kontinenteve të ndryshme. Kjo bëri që përkrah
organizatave të mëdha ndërkombëtare, siç ishte Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe organet e saj të ndryshme, të specializuara, të krijoheshin edhe organizata të
tjera ndërkombëtare, gjoja për mbrojtjen e interesave të
një grupi shtetesh në Afrikë, ose të shteteve arabe etj.
Kjo gjë krijoi një gjendje disi më të vështirë për neokolonialistët, mbasi kërkesat u bënë më të theksuara e
këtyre, medoemos, u duhej bërë ballë, u duhej bërë ballë
brendapërbrenda, gjithashtu edhe në arenën ndërkombëtare.
Përpara opinionit botëror duhej krijuar e duhej forcuar përshtypja se këto shtete pseudo të lira e sovrane
ishin me të vërtetë të lira e sovrane, se gjoja kishin të
drejtë ta thoshin fjalën e tyre në Organizatën e Kombeve
të Bashkuara dhe në organizata të tjera të ndryshme ndërkombëtare. Por historia e gjithë periudhës, që nga krijimi i tyre e deri sot, tregon se në Organizatën e Kombe-
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ve të Bashkuara, për shembull, të gjitha këto shtete të
ashtuquajtura të pavarura votonin në bllok me imperia.lizmin amerikan. Me dekada të tëra u duk qartë që këto
shtete, të ashtuquajtura të pavarura, ishin krejtësisht të
varura nga imperializmi amerikan, nga Franca, nga Anglia dhe nga shtetet e tjera kolonialiste, aq më tepër kur
në këto organizata u pranua edhe Gjermania e Bonit,
edhe Japonia militariste e mikados etj.
Brenda secilit prej këtyre vendeve, natyrisht, duheshin përballuar revoltat e masave të gjera, antagonizmat
që krijoheshin në mes shfrytëzuesve të huaj e vendas që
pasuroheshin dhe popujve të këtyre vendeve që shtypeshin, i duhej bërë ballë polarizimit të brendshëm. Natyrisht, borgjezia përdori taktikën e saj të vjetër; kështu
në këto vende u krijuan parti të ndryshme me programe
të ndryshme që përfaqësonin shtresa ose klasa të caktuara,
parti që kishin organet e tyre të shtypit, ku shfaqnin
opinionet politike. Në këto vende bëheshin zgjedhje gjoja demokratike, krijoheshin parlamente, bëheshin mbledhje të pambaruara, por asgjë nuk ndryshonte, çdo gjë
bëhej për të forcuar klikat në fuqi dhe padronin e tyre të
madh që kishin mbi kokë.
Lindën kontradikta të mëdha midis këtyre shteteve të
ndryshme të sajuara, dolën rivendikime tokësore, gjë që
do të thotë se kufijtë midis tyre nuk ishin caktuar drejt,
bile këto shtete midis tyre shfaqën edhe pretendime
territoriale dhe arritën deri aty sa t'i shpallin edhe luftë
njëri-tjetrit. Borgjezitë kapitaliste të këtyre vendeve, të
mbështetura nga fuqitë e ndryshme imperialiste, nxitnin
luftërat lokale midis shteteve për të zgjeruar pushtetin
dhe fitimet e tyre, me qëllim që t'i siguronin padronit
të vet ato pozita kyç, që rrezikoheshin nga kundërshtari
tij politik e sidomos ekonomik.
Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe, në formacionin e këtyre shteteve gjoja të pavarura, që ishin nën sundimin
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e neokolonializmit, nën sundimin e klikave kapitaliste
borgjeze të shitura dhe të varura nga kapitalizmi ndërkombëtar, u krijuan situata të tilla që kërkonin të gjendeshin forma më të reja, domethënë më të rreme, më të alambikuara, më të sofistikuara, për shfrytëzimin maksimal
të pasurive të këtyre vendeve dhe për zhdukjen sa më
shpejt dhe sa më mirë të tendencave e lëvizjeve liridashëse dhe revolucionare të popujve të tyre.
Pra, në këto situata ne shohim që grupi. i Tito-Nehru-Naserit e të tjerëve krijoi këtë farë organizate të «vendeve të paangazhuara», që nuk kishte formë organizative,
por gjoja kishte si parim çështjen e mospjesëmarrjes në
organizatat ushtarake që kishte krijuar imperializmi amerikan, dhe në Traktatin e Varshavës që e krijoi Bashkimi
Sovjetik për t'u mbrojtur, e që më vonë, me ardhjen e
hrushovianëve në fuqi, u bë një traktat agresiv. Natyrisht, gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe dekadash,
imperializmi amerikan krijoi baza dhe flota ushtarake në
vende të tjera, krijoi konsorciume, monopole, shoqëri të
mëdha të përbashkëta, zhvilloi flotën e madhe oqeanike.
Gjithashtu zhvilloi armët moderne atomike e konvencionale dhe, tok me krijimin e bazave tokësore, detare e
ajrore në territore të vendeve të tjera dhe me forcimin
e tyre me trupa amerikanë, armatosi shtetet që kishte
nën drejtimin e vet si dhe udhëheqjet e këtyre shteteve,
pse vetëm kështu imperializmi amerikan do t'i bënte
ballë socialimperializmit sovjetik që kërkonte rindarjen
e botës, do t'i bënte ballë hovit revolucionar të masave
punonjëse të varfëruara e të mjeruara të kontinenteve të
ndryshme, të inkuadruara në shtete me një regjim neokolonialist. Këta popuj, gjoja të pavarur, ai do t'i shfry-

tëzonte nga ana ekonomike nëpërmjet ndihmave dhe
shoqërive të përbashkëta, kredive që jepte e investimeve
që bënte në to.
Përveç NATO-s imperializmi amerikan krijoi edhe
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organizata të tjera si SEATO-n, SENTO-n etj., për t'u bërë ballë njëkohësisht edhe socialimperializmit sovjetik
hrushovian, por edhe revolucionit që mund të përgatitej,
të merrte frymë e gjallëri dhe të shpërthente në shtetet
që shtypeshin me forma të reja.
Titoja, që mbeti gjallë pas vdekjes së gjithë liderëve
të vendeve aziatike dhe afrikane, natyrisht, me ndihmën
e teoricienëve e të dollarit amerikan, u përpoq që t'i jepte
njëfarë forme organizative kësaj «lëvizjeje të të paangazhuarve», t'i jepte njëfarë baze teorike, të përcaktonte qëllimet e kësaj lëvizjeje të pakufi, pa kokë, pa këmbë, pa
zemër. Me fjalë të tjera, Titoja, me ndihmën e amerikanëve, u përpoq dhe përpiqet që këtë lëvizje ta quajë organizatë. Më në fund ai arriti të krijojë një komitet ekzekutiv të kësaj organizate, i cili mblidhet herë pas here
dhe bën muhabete e llogje, që nuk kanë asnjë vlerë dhe
s'hapin asnjë perspektivë për këto vende, të cilave nuk u
jepet as minimalja që kërkojnë, megjithëse lëmoshat
vazhdojnë t'u jepen sipas interesave të fuqive imperialiste që kanë influencë në këto vende të ndryshme, në këtë
stan lepujsh që ka grumbulluar Titoja.
Në punën e tij për ta bërë operuese këtë organizatë
të vendeve «të paangazhuara», Titoja ka marrë shumë
kredi, bile kolosale, për Jugosllavinë. Këto kredi jo vetëm
e kanë bërë Titon gjoja liderin e vërtetë të vendeve «të
paangazhuara», por edhe Jugosllavinë e kanë bërë prototipin e një vendi të falimentuar në organizimin shtetëror,
politik dhe ekonomik. Jugosllavia është një nga vendet
prototipe ku ekziston një diktaturë fashiste e kamufluar
me gjoja liri demokratike, me të drejtat e njeriut ashtu
siç pretendojnë se i kanë edhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Mirëpo në Jugosllavi kush ngre krye kundër
klikës në fuqi, futet përnjëherësh në burg.
Po t'i hedhim një sy gjendjes aktuale të vendeve «të
paangazhuara», shohim se kjo është jashtëzakonisht e
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çoroditur dhe e çorganizuar. Ajo nuk ka qenë kurrë e organizuar, por edhe atë formë të lehtë organizimi që kishte
mundur të krijonte imperializmi me Titon, edhe ajo po
thërrmohet. Në fakt vendet që bëjnë pjesë në këtë të
ashtuquajtur organizatë, nuk janë dakord as për mbledhjen e të ashtuquajturit komitet ekzekutiv, ose mbledhja e përfaqësuesve të vendeve «të paangazhuara», jo
vetëm për qëllimet e mbledhjes, por as për vendin se ku
duhet të bëhet mbledhja, për arsye se grupe të ndryshme
shtetesh, por edhe shtete të veçanta të këtij grupimi janë
në grindje, janë në luftë, janë në kontradikta të mëdha
me njëri-tjetrin, janë në kontradikta gjithashtu me shtetet imperialiste që mbështetin njërin apo tjetrin grupim.
Le t'i shikojmë pak më konkretisht këto grindje, --këto mosmarrëveshje, në këtë farë grupimi të vendeve «të
paangazhuara». Vendet arabe, që bëjnë pjesë në vendet
«e paangazhuara», janë çorbë. Egjipti, një nga vendet «e
paangazhuara», është në konflikt gati me të gjitha vendet e tjera arabe, për arsye të Traktatit të paqes që nënshkroi me Izraelin. Vendet e tjera arabe si Siria, Iraku,
Arabia Saudite, Emiratet e Gjirit Persik, Libia, Tunizia,
Algjeria, dy Jemenët janë kundër Egjiptit dhe i prenë
marrëdhëniet diplomatike me të njëri pas tjetrit, domethënë nuk ekziston më ai «unitet» i vendeve arabe kundër
Izraelit dhe për krijimin e shtetit palestinez. Palestinezët,
nga ana e tyre luftojnë me armë sa mundin kundër Izraelit, për të fituar të drejtat e tyre.
Arabia Saudite ndjek rrugën e shteteve të tjera arabe, se nuk ka ç'të bëjë, por është e plogët. Megjithatë, ajo
një sy e mban nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, syrin tjetër e mban nga vendet e tjera arabe, dorën ia ka
dhënë Egjiptit për t'i lëshuar pak ndihma; natyrisht, në
sipërfaqe nuk e ndihmon, por nën rrogoz po.
Pra, në mbledhjen e vendeve «të paangazhuara», vendet arabe do të gjenden në konflikt; në vend që të fli488

tet për gjoja unitetin e këtyre vendeve, do të flitet për
dizunitetin e tyre dhe do të sulmohet Egjipti, do të sulmohet Izraeli, imperializmi amerikan po e po që do të sulmohet, gjë që nuk i leverdis Titos.
Të shohim çështjen e Iranit. Ky mund të konsiderohet si një vend i paangazhuar, mirëpo atje akoma nuk ka
stabilitet. Ai është në një konfuzion të madh dhe kërkon
të angazhohet diku, por ka frikë edhe nga Bashkimi Sovjetik, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra
ky vend «i paangazhuar» mezi doi të vejë në atë mbledhj2,
në qoftë se ajo bëhet, ose, po të vejë, do të mbyllë gojën.
Por çështja qëndron më larg: imperializmi amerikan dhe
socialimperializmi sovjetik, si njëri, edhe tjetri, nga ana
e tij edhe imperializmi kinez, luajnë atje kartën e tyre.
Karta e «tri botëve», «teoria» e famshme e Mao Ce
Dunit, ra në ujë. Kjo pseudoteori u dogj nga ne dhe nuk
përmendet më. Tash, në qoftë se përmendet ndonjë çikë,
është «bota e paangazhuar» dhe kjo ndodh për arsye se
po organizohet mbledhja. Natyrisht, në këtë «botë të paangazhuar» luajnë rolet e tyre edhe imperializmi amerikan, edhe socialimperializmi sovjetik, edhe socialimperializmi kinez.
Vjen çështja e Vietnamit. Disa janë dakord që Vietnami të vejë në mbledhje, disa duan ta përjashtojnë nga
mbledhja, gjoja pse sulmoi Kamboxhian. Në Kamboxhia
është krijuar një qeveri e re kundër qeverisë së Pol Potit. Kjo e fundit është dëbuar nga Kamboxhia, por qëndron në organizatën e «të paangazhuarve». Kina është
kundër Vietnamit dhe kundër Kamboxhias «së re e demokratike», është, gjithashtu, kundër Kubës, kurse sovjetikët
po përpiqen dhe do të përpiqen që Vietnami të qëndrojë
në atë organizatë, që edhe qeveria e re e Kamboxhias të
bëjë pjesë atje, që edhe Kuba të qëndrojë në organizatën e kombeve «të pavarura e të paangazhuara» dhe
mbledhja, që është caktuar, të bëhet në Havanë.
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Në qoftë se mbledhja e kësaj farë organizate do të
bëhet në Havanë, atje asaj do t'i këndohet De profundis-i.
Përse? Sepse është edhe çështja e shteteve afrikane. Angola është nën varësinë e sovjetikëve e të kubanezëve,
kështu ajO, si vend •i paangazhuar», do të mbajë anën e
sovjetikëve dhe të kubanezëve, pra kundër gjithë të tjerëve që do të duan të përjashtojnë Vietnamin dhe Kamboxhian e re. Etiopia është nën influencën e sovjetikëve,
kështu që edhe ajo do të mbajë po këtë pozitë të Angolës. Po Somalia ku është? '«As te hopi as te hupi», është
edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me Bashkimin Sovjetik, edhe vend i angazhuar, edhe gjoja i
paangazhuar. Niererja është në luftë me Idi Aminin në
Ugandë. Uganda tash është gjoja një shtet i ri nën influencën e Niereres, kurse kaporali mareshal, Idi Amini,
mbështetet nga Libia. Natyrisht, Libia nuk do ta njohë
qenien në këtë organizatë të shtetit të Niereres, por do
të mbrojë shtetin .e Idi Aminit e kështu me radhë.
Prandaj aktualisht «bota e paangazhuar» është bërë
një botë fiktive, një botë që emri i qëndron vetëm mbi
kartë dhe asgjëkundi tjetër. Do të bëhen përpjekje për
ta shtyrë këtë mbledhje, siç po duket, do të përpiqen të
gjejnë një modus vivendi për të mos e bërë mbledhjen
në Havanë, me qëllim që të neutralizojnë ndërhyrjet sovjetike dhe të triumfojë teza amerikane e Titos. Pra shohim se kjo «botë e paangazhuar» që gjoja ka •qëllime të
larta, që gjoja i është kundërvënë imperializmit, po ndahet edhe kjo në blloqe. Kështu janë vendet e konglomeracionit afrikan, vendet e botës arabe, vendet aziatike,
Afganistani, Pakistani, të cilat janë ndarë disa nën influencën e sovjetikëve, disa nën influencën e kinezëve etj.
Me fjalë të tjera, është ajo që thashë më parë: kjo
«botë e paangazhuar- është një blof i vërtetë, është një
skandal, është një krijesë kukull, e veshur me një petk të
botës kapitaliste, revizioniste, titiste, për të shtypur revol-
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tat, kryengritjet e popujve të ndryshëm, që kërkojnë liri
e demokraci brenda vendit dhe nga zgjedha e neokolonialistëve të huaj. Pra, po afrohet De profundis-i i
mbledhjes së «të paangazhuarve» dhe i jetës së Titos, se
tok me Titon do të mbarojë edhe ky sharlatanizëm politik
i kurdisur nga imperializmi amerikan.
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SHFAQJE FLAGRANTE E NJE SHOVINIZMI TE EGËR
DHE ANTISHQIPTARIZMI VISCERAL
Dje lexova një radiogram nga Bukureshti, ku këshilltari i ambasadës jugosllave i kishte thënë ambasadorit
tonë se në Kosovë dhe në Maqedoni s'ka asnjë pëllëmbë
tokë shqiptare dhe se shqiptarët që banojnë atje nuk janë
vendas, por të ardhur, pra të dyndur, të shkëputur dhe
të vendosur në tokat serbe dhe maqedonase.
Sot lajmërova që në Ministrinë tonë të Jashtme të
thirret ambasadori jugosllav në Tiranë dhe t'i thuhet tekstualisht çka i tha këshilltari jugosllav në Bukuresht
ambasadorit tonë. Gjithashtu t'i thuhet që ne dëshirojmë të kemi marrëdhënie normale me Republikën Federative të Jugosllavisë, por, në rast se lejohen njerëz të tjerë
si ky që të shprehen e të veprojnë kështu, për sa i përket
Kosovës dhe tokave shqiptare në Maqedoni, atëherë ata
do të jenë shkaktarë që të ndizet një zjarr i madh në këto
vende, që nuk do të shuhet kurrë. Prandaj kërkojmë të
merren masa të rrepta ndaj këtij këshilltari dhe të gjithë
atyre që shprehen e veprojnë si ky. Një gjë të tillë nuk
e themi për malazeztë, të cilët janë korrektë me shqiptarët. Kaq dhe asgjë më tepër.
Ne nga ana jonë kemi qenë shumë korrektë për sa i
përket kombësisë shqiptare që rron në trojet e veta në
Jugosllavi, flas për shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë e
të Malit të Zi. Nuk kemi ngritur asnjëherë çështje të ri492

vendikimeve të territoreve tona, të cilat na janë grabitur
nga shteti jugosllav i kralëve serbë të mbështetur nga
Traktati i Versajës, pas Luftës së Parë Botërore, pa bërë
fjalë këtu për periudhën e mëparshme, kur ekzistonte Perandoria Osmane. Por nga ana e jugosllavëve ekziston e
gjallë dhe e ndezur ndjenja e një shovinizmi të egër, e
një antishqiptarizmi visceral, siç thotë francezi, dhe një
diskriminim i papërmbajtur ndaj shqiptarëve, nga ana e
serbomëdhenjve, e shovinistëve maqedonas e malazez.
Teori të tëra antishqiptare janë ndërtuar dhe janë
zbatuar në kohën e kralëve, të kral Aleksandrit. Teoricienët që i kanë sajuar këto teori kanë zënë vend
në akademinë e shkencave titiste dhe teoritë e tyre qëndrojnë në bazë të politikës jugosllave, pavarësisht se Kosovës i është dhënë njëfarë autonomie, kurse shqiptarët
në Maqedoni janë vënë nën thundrën e maqedonasve, shovinistë më të ndyrë, po aq të ndyrë sa edhe serbët.
Ne i kemi mbrojtur dhe do t'i mbrojmë vazhdimisht
vëllezërit tanë të Kosovës e të viseve të tjera shqiptare në
Jugosllavi për padrejtësitë që po u bëhen. Kosova, që
është zona më e pasur e Jugosllavisë, si për pjellorinë e
tokës në prodhimin e drithërave, ashtu edhe për pasuritë
e nëntokës, është lënë si mos më keq, si një nga vendet
më të varfra të Jugosllavisë. Po kështu janë lënë edhe
tokat shqiptare në Maqedoni. Shqiptarëve në Maqedoni
mezi u dhanë lirinë e shkollave e të shtypit, megjithatë
mbi ta ekziston vazhdimisht një censurë kurdoherë e
rreptë, ekziston burgu, ekzistojnë torturat si në kohën e
hitlerianëve, ekzistojnë ndjekjet. Mjerimi i atjeshëm i
detyron kosovarët të shkojnë në emigracion. Me dhjetëra
e me qindra mijë kosovarë emigrojnë në Turqi, në
Gjermani e në të gjitha vendet e Evropës e të Amerikës. Kjo është pasojë e politikës antishqiptare të serbomëdhenjve dhe të maqedonomëdhenjve.
Ne do t'i mbrojmë vazhdimisht vëllezërit tanë shqip493

tarë që jetojnë në Jugosllavi, që të mos shkelen të drejtat e tyre. Për sa i përket të ardhmes së tyre, kjo varet
nga vetë ata, shqiptarët që jetojnë atje, të cilët nuk duhet
të kenë frikë për të mbrojtur të drejtat e veta nga shovinistët serbë, malazez ose maqedonas.
Por ne nuk dëshirojmë që Jugosllavisë, e cila gjendet në pikën e hallit, qoftë ekonomikisht, ashtu edhe
politikisht, kur mbi të kanë synime Bullgaria, Bashkimi
Sovjetik, Rumania, që gjoja hiqet aleate e saj, si dhe
Hungaria, t'i nxjerrim telashe. Udhëheqësit jugosllavë,
që janë armiq ideologjikë dhe politikë të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë e të Partisë së Punës
të Shqipërisë e dinë se ç'rëndësi të madhe ka për ta qëndrimi i Shqipërisë ndaj Jugosllavisë dhe sa e drejtë është
vija politike e Partisë sonë të Punës. Prandaj duhet të
kenë respekt të madh për këto qëndrime dhe të ndryshojnë kryekëput qëndrimet e tyre ndaj shqiptarëve të
Kosovës, të Maqedonisë e të Malit të Zi.
Rruga jonë edhe në qëndrimin ndaj tyre është e drejtë dhe s'ka kush ta kritikojë një qëndrim të tillë marksist-leninist, korrekt dhe të fqinjësisë së mirë, pavarësisht
nga mosmarrëveshjet e pashlyeshme ideologjike që kemi
me revizionistët jugosllavë, të cilët janë armiq të komunizmit. Prandaj ne kemi dhe dëshirojmë të mbajmë
me RFSJ marrëdhënie të atilla shtetërore reciproke që të
jenë në interesin e përbashkët të të dyja palëve pa ndërhyrë në punët e njëri-tjetrit, pra si me një vend tjetër
kapitalist ose revizionist.
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QELLIMET E VIZITËS SE ZHISKAR D'ESTENIT
NË BASHKIMIN SOVJETIK
Presidenti i Republikës Franceze, Zhiskar d'Estën,
ndodhet në Moskë. Pashë në televizion pritjen që iu bë,
në aerodromin e Vnukovës nga Brezhnjevi, i cili ishte
fryrë dhe mezi lëvizte.
Natyrisht fjalimet e tyre kanë rëndësi për të parë jo ,
nëthelsi,por faqndëhyjet sv
në punët e njëri-tjetrit. Që të dy,. në marrëdhëniet midis
tyre, kanë hile, megjithatë i buzëqeshin njëri-tjetrit. Fjalimi i Brezhnjevit ishte i shkurtër. Esencialja e fjalës së
tij ishte se Bashkimi Sovjetik dëshiron të zhvillojë marrëdhënie miqësore me Francën, ato marrëdhënie të hapëta të detantës dhe të bashkekzistencës p.aqësore nga Dë
Goli. Ai, natyrisht, nuk la pa kërcënuar ata që do të preIdn Bashkimin Sovjetik, po ashtu ai mbrojti Vietnamin
nga synimet e Kinës, pa e përmendur këtë me emër.
Brezhnjevi, me sa duket, është mjaft i sëmurë nga
një sëmundje në grykë, e kam dëgjuar - edhe në televizion
që ai mezi flet, prandaj fjalimi i tij ishte lakonik. Natyrisht, këtë lakonizëm e kupton Zhiskar d'Estëni, i cili foli
më gjatë.
Fjalimi i d'Estënit ishte më i gjatë, por edhe buzëqeshja e tij qe më e gjerë, domethënë i linte të kuptonte
Bashkimit Sovjetik që . me Francën mund të zhvillohen,
marrëdhënie ekonomike dhe politike. Megjithëse Zhiskar
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d'Estëni është filoamerikan, përsëri ai është francez dhe
nuk i harron lirinë e pavarësinë e Francës, po ashtu kërcënimin që mund t'i vijë vendit të tij nga Gjermania e
Bonit. Franca gjithmonë ka pasur rezerva për sa i përket
zhvillimit të miqësisë me Bonin dhe kurdoherë ka vërejtur me kujdes të madh mbështetjen e fortë që i kanë
bërë dhe po i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Republikës Federale të Gjermanisë. Çdo president amerikan
pas Luftës së Dytë Botërore e ka konsideruar Gjermaninë
si një bastion të fuqishëm në NATO dhe si një armë të
fuqishme ekonomike, politike, por sidomos ushtarake. Në
organizimin kapitalist të «Evropës së Bashkuar» dhe Tregut të Përbashkët, Gjermania Perëndimore është lidershipi i saj, kurse Franca vjen pas kësaj.
Mbi të gjitha, hija amerikane ndihet e fuqishme në
këtë ujdi kapitaliste, të cilën e mbrojnëedhe revizionistët
e, në radhë të parë, revizionistët kinezë. Tash së fundi
dëgjova në radio që bishtrat e Kinës si Zhyrkeja dhe
Lëfevri, domethënë udhëheqësi i partisë revizioniste franceze dhe ai i partisë revizioniste belge, bëjnë thirrje për
zgjedhjet në «Evropën e Bashkuar», jo për parlamentin e
«Evropës së Bashkuar» ala kapitaliste, por për votimin e
përbashkët të punëtorëve të Evropës, domethënë ata kërkojnë të krijojnë një parlament të punëtorëve të Evropës.
Me fjalë të tjera u thonë punëtorëve t'u nënshtrohen kapitalistëve të kësaj shoqërie, të cilën Lenini e ka dënuar
•dhe e ka quajtur kapitaliste, imperialiste. Pra Kina dhe
bishtrat e saj u bëjnë thirrje punëtorëve gjoja që të
bashkohen, por ama të bashkohen nën këto regjime shtypëse dhe shfrytëzuese.
Për Kinën Franca është një partner i vogël, në krahasim me partnerët e tjerë, megjithëse ajo do të përpiqet
që t'i shesë Kinës edhe teknologji e armatime. Por, për
sa u përket armatimeve, Zhiskar d'Estëni foli se nuk do
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t'i japë Kinës avionë «Mirazh», gjë që i pëlqeu Bashkimit
Sovjetik. Kjo u duk qartë kur foli Brezhnjevi, i cili e
theksoi këtë fakt në fjalimin e tij, domethënë që Franca
nuk e ndihmon me armatime Kinën. Ai tha se Kina, dhe
këtu nuk gabohet, po bëhet një fuqi imperialiste grabitqare, por harron se ajo po bëhet një fuqi e tillë njëlloj siç
janë edhe Bashkimi Sovjetik i Brezhnjevit, edhe Shtetet
e Bashkuara të Karterit, edhe Franca e d'Estënit, Megjithëse për interesa të ndryshëm të saj Franca nuk i dha
IQ.nës armatime moderne ose avionë modernë, ajo patjetër mund t'i ketë shitur makineri e pajisje të tjera, dhe
kjo nuk ekskludohet. Edhe që përpiqet që Kina . të bëjë
tregti sa më me interes për Francën, as kjo nuk ekskludohet. Por, siç po shohim, aktualisht Kina i ka ulur pendët dhe ato që trumbetonte me të madhe në fillim për
nindernizimin e vet në një shkallë kaq të madhe brenda
rijë kohe shumë të shkurtër dhe për pasuritë ë saj përrallore s'ishin gjë tjetër veçse një zjarr i madh kashte për të
gënjyer opinionin kinez dhe për të forcuar poZitat e Ten
Hsiao Pinit nën fraksionet e shumta që ekzistojnë në
Kinë.
Natyrisht, Zhiskar d'Estënit nuk i pëlqen që Vietnami
ka sulmuar Kamboxhian, dhe ka kërkuar që trupat vietnameze të kthehen në territorin vietnamez, ta lënë të lirë
Kamboxhian, por ai, gjithashtu, lufton që në Kamboxhia
dhe në Vietnam më mirë të jenë interesat e Francës sesa
ata të Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pra është e qartë se në këtë çështje politika e Francës
ëffiltë një politikë balotazhi, e cila mund t'i pëlqejë dhe
fakt i pëlqen Brezhnjevit. Nuk e theksoi kot ai në
fjalimin e tij çështjen e mbrojtjes së Vietnamit nga ana
e Francës, lidhur me sulmin kinez kundër Vietnamit. Dornethënë me ato që tha, Brezhnjevi preku një tel në që111met politike dhe neokolonialiste të Francës ndaj Vietnamit. Franca në Vietnam ka shoqëri të saj dhe .dëshiron
32 - 5
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t'i zhvillojë e t'i zgjerojë ato, mbasi mendon se Vietnami
dhe Kamboxhia mund të konsiderohen deri në njëfarë
shkalle si vende frankofile.
Por Brezhnjevi dhe d'Estëni në këtë tendencë të afrimit e të miqësisë sovjeto-franceze kërkojnë të krijojnë
njëfarë kundërpeshe edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, edhe ndaj Gjermanisë Perëndimore. Qëllimi i
Brezhnjevit është që në Evropë të ketë qetësi, që në rast
se Kina bën ndonjë sulm në drejtim të Bashkimit Sovjetik, ana tjetër e frontit, domethënë fronti evropian,
të jetë më i qetë.
Natyrisht NATO-ja nuk mund të hyjë në luftë me
Bashkimin Sovjetik pa pasur edhe aprovimin e Francës.
Franca aktuale nuk është Franca e Vishisë, e ka edhe
ajo një forcë të disuazionit, një forcë atomike dhe armatime moderne. Pra, në momente të rrezikshme ajo nuk
e harron miqësinë me Anglinë, Belgjika po ashtu, sepse
ato e dinë rrezikun gjerman, njëlloj, siç e dinë edhe
rrezikun sovjetik.
Prandaj vajtja e d'Estënit në Bashkimin Sovjetik
mund të konsiderohet si një përforcim i politikës së
brendshme të Francës, por edhe i politikës në EvropË,
gjithashtu edhe një përforcim i politikës false të bashkekzistencës në mes Bashkimit Sovjetik revizionist me
Evropën.
Brenda Francës, lidhur me zgjedhjet e ardhshme,
d'Estëni kërkon të neutralizojë dhe të dobësojë partinë
«komuniste» dhe partinë socialiste. Partinë socialiste ai
synon ta afrojë rreth vetes, ta largojë nga grupi i Zhak
Shirakut, kryetari i tanishëm i bashkisë së Parisit, kurse
partinë komuniste përpiqet ta dobësojë. Këtë do ta bëjë
jo pse Partia Komuniste Franceze është me të vërtetë
parti komuniste, se në fakt ajo është një parti revizioniste, një parti socialdemokrate, por sepse nuk do që
partia revizioniste franceze të marrë vota të shumta e
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të ketë pretendime për të bërë pjesë në qeveri. Edhe në
qoftë se mund të marrë pjesë në qeveri, vendi i kësaj
partie do të jetë ose në unifikim të një karteli të majtë,
që në horizont duket i pamundur, ose do të zërë një
vend në fund të bangos së qeverisë, të ndonjë gjoja koaliciOni të çfarëdollojtë, që mund të bëjë vaki të formohet
në Francë në kohën e zgjedhjeve të reja presidenciale.
Zhiskar d'Estëni është presidenti i një France neckolonialiste, interesat e së cilës janë të mëdhenj, sidomos
në ato vende të Afrikës, që kanë qenë dikur koloni të saj.
Këto vende të Afrikës ajo kërkon t'i ruajë, sidomos nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga aleatja e tyre,
nga Kina; gjithashtu kërkon t'i ruajë edhe nga Bashkimi
Sovjetik, megjithëse ky po vjen vonë në Afrikë dhe atë
influencë që ka Franca, ky nuk ka si ta ketë, me gjithë
përpjekjet që po bën për ta krijuar. Kurse Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe Anglia në Afrikë kanë bazat
e tyre.
Franca ka interesa të mëdhenj edhe në vendet arabe.
Shumica e këtyre vendeve nuk janë pro Bashkimit Sovjetik, sepse nuk e duan. Tash këto vende për të kundërshtuar Sadatin dhe Izraelin janë të bashkuara, dhe Franca, duke bërë një politikë gjoja të bashkekzistencës
paqësore me shtete, si me Bashkimin Sovjetik, vë një kundërpeshë ndaj Shteteve të Bashkuara, Egjiptit dhe Izraelit
dhe do të përpiqet, sigurisht, që ta përforcojë influencën e
vjetër të saj në këto vende arabe, duke u bërë, gjithashtu,
edhe si një katalizator i hegjemonisë sovjetike në Lindjen
e Mesme dhe si njëfarë pengese përballë invadimit amerikano-izraelit.
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e lëkundshme, çdo vendim i tyre nuk ka jetë të gjatë..
Thanë e thanë plot fjalë «të mëdha» rreth të ardhmes së
ndritur» të Kinës, mirëpo u fshinë të gjitha dhe lëshuan
fjalë të tjera; u bënë plane «të mëdha», po gjithashtu
u fshinë ato dhe përgatitën plane të tjera më të vogla.
U fshinë projektet bombastike të njëfarë «hopi të madh»,
po çfarë hopi qe ai i Mao Ce Dunit? Ai mund të quhet
hop i madh i një elefanti me një peshë kolosale, i cili
mezi ngre këmbët. Kurse Teni fluturoi si kali Çon Li Ma
i Kim Ir Senit, që i ka ngritur monument, në qoftë se
nuk gabohem, rreth 50 metra të lartë.
«Muri i demokracisë» u bë muri i direktivave të Ten
Hsiao Pinit. Ky në dukje të jep përshtypjen se ka fuqinë,
dhe sigurisht që ka fuqi, mbasi ka sjellë në udhëheqje
rreth tij gjithë reaksionin kinez, të vjetër dhe të ri. Në
udhëheqje ka njerëz të tij, të vjetër, ka edhe elementë
të mesëm, por edhe të tjerët nuk janë pa njerëzit e vet,
edhe Hua Kuo Feni ka ndjekësit e tij, edhe Jeh Çieri Jini
po ashtu. Heshtja e këtyre të fundit fsheh një rrëmUjë
të ardhshme brenda në Kinë. Medoemos atje do të vijë
një rrëmujë më e madhe, ose diktatura e hapët ushtatake
fashiste.
Në bisedimet që po bëhen në Hanoi në mes delegacionit kinez dhe atij vietnamez propozimet e Kinës janë
propozime tipike hitleriane, janë diktate, ultimatume. Ajo
i bën kërkesë Vietnamit të largohet nga Kambokhia, të
heqë trupat nga Laosi, të mos ketë pretendime për ishujt,
të mos i lejojë anijet e flotës sovjetike në ujërat e në
portet e tij etj., etj. si këto.
• Natyrisht, vietnamezët'do t'i hedhin poshtë këtO diktate, por qëllimi i kinezëve është që çështjen ta mbajnë
ngritur dhe herë pas here të bëjnë hga një «ekskursion»
mbi Vietnamin për ta penguar atë që të konsolidojë pozitat ë tij ekonomike. Kjo është një veprimtari e poshtër
fashiste nga ana e Kinës.
,,

E SHTUNE
28 PRILL 1979

AUTORITETI I KINES NE BOTE KA RENE
Miku i vjetër i Kinës, veçanërisht i Mao Ce Dunit
dhe i Çu En: Lait, Henri Kisingeri, matrapazi politik më
i madh f Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këshill-

tari l'ish-presidentit batakçi Nikson, u prit në Kinë me
nderime të mëdha nga Hua Kuo Feni, nga Ten Hsiao Pini
dhe nga shumë personalitete të tjera. Ai u quajt prej
tyre 'personaliteteve të shitura te kapitalizmi ndërkombëtar si «pionieri i miqësisë së madhe» që filloi midis Kinës
dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe Kisingeri
nuk mungoi t'u përgjigjej me të njëjtën monedhë e t'i
cilësojë këta si «njerëz të mëdhenj», si «shtylla» të miqësisë amerikano-kineze dhe t'u jepte të drejtë në agresionin
e tyre kundër Vietnamit. Ai u tha gazetarëve se Kina
duhej t'i jepte një «paralajmërim serioz» Vietnamit, megjithëse, edhe Kisingeri, edhe Ten Hsiao Pini e kanë të
qartë se ishte Kina ajo që provokonte dhe jo Vietnami.
Por revizionistët kinezë e kanë hedhur turpin, atyre nuk
u skuqet faqja të tregohen ashtu siç janë në të vërtetë,
• apitaliStë: e:fashistë.
Udhëheqja kineze edhe brenda vendit, edhe jashtë,
në sy të opinionit botëror është diskredituar dhe nuk gëzon asnjë autoritet. Brenda vendit ekziston një kaos që
nuk është parë ndonjëherë. Udhëheqësit kinezë, me logji-

kën e tyre fashiste, kapitaliste s'janë në gjendje të mbajnë qëndrim politik korrekt, çdo gjë që thonë ata është
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E theksova më lart se në botë autoriteti i Kinës ka
rënë. Nga të katër anët përfaqësuesit e misionit palestinez shprehen shumë keq për Kinën. Flitet se Arafati i
ka dërguar personalisht Hua Kuo Fenit një memorandum,
ku bën fjalë për qëndrimin oportunist të Kinës ndaj lëvizjes palestineze dhe predispozicionin e saj për të shkëputur jo vetëm Egjiptin, por për të lidhur marrëdhënie
edhe me Izraelin në dëm të çështjes së palestinezëve dhe
të popujve të tjerë arabë. Thuhet që në këtë memorandum bëhet fjalë se ka një mirëkuptim në marrëdhëniet
midis kinezëve dhe këtyre vendeve, domethënë Izraelit e
përkrahësve të tij, dhe ky mirëkuptim u shpreh gjatë
vizitës së Ten Hsiao Pinit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjithashtu thuhet se Ten Hsiao Pini ka pasur një
takim sekret me një grup senatorësh amerikanë që mbështetin lobinë izraelite dhe se këtyre Ten Hsiao Pini u kishte garantuar përkrahjen e Kinës ndaj iniciativave amerikane në zgjidhjen e problemeve të Lindjes së Mesme.
Nga ana tjetër, ai kishte kërkuar që Shtetet e Bashkuara
të Amerikës të jenë më të vendosura në veprimet e tyre
ndaj ndërhyrjeve të sovjetikëve, të cilët, sipas tij, përbëjnë rrezikun kryesor në këtë rajon.
Të gjitha këto i vërteton edhe vizita e Kisingerit, që
u dërgua me qëllim në Kinë dhe aprovoi sulmin barbar të
Kinës mbi Vietnamin, të cilin, sigurisht e konsiderojnë
si një vegël të sovjetikëve. Bile Vietnamin dhe Kubën i
kanë quajtur dy qentë e revizionizmit sovjetik ose të
«ariut polar».
Kështu palestinezët nuk kanë më besim ndaj Kinës.
Po ashtu kemi informata se përfaqësuesit arabë kishin caktuar njërin nga kolegët e tyre për të marrë kontakt me Huan Huanë, që t'i dorëzonin atij deklaratat e
mbledhjes së Bagdadit. Mirëpo ç'bëri ministri kinez? Ai i
ra «gongut» të tij, duke folur dy orë e gjysmë. Më tepër
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se një orë ai foli kundër Bashkimit Sovjetik dhe u shpreh
se Kina do të ndihmojë çdo iniciativë që kundërshton
Bashkimin Sovjetik, pastaj kishte folur për qëndrimet «jo
të drejta» që kishin mbajtur disa vende arabe kundër
sulmit kinez ndaj Vietnamit. Më në fund e më në bisht,
për disa minuta, ai kishte thënë se kemi simpati për Komitetin Qendror të «Al Fatahut», por nuk jemi dakord
me qëndrimin e ashpër që mban ai kundër Kinës.
Përfaqësuesi palestinez ishte ankuar për shtypin kinez që nuk mban asnjë qëndrim pro palestinezëve, përkundrazi ai shprehet pro egjiptianëve. Ministri kinez ishte
përgjigjur se është e zorshme të kontrollohen gazetat për
ato që shkruajnë dhe kë përkrahin, politikën amerikane,
apo politikën palestineze. Pasi i kishte thënë të gjitha këto
i dërgoi Arafatit një përshëndetje gjoja miqësore. Kinezët
janë hipokritë nga më të mëdhenjtë që mund të ekzistojnë; ata s'kanë kurrfarë parimesh në politikë dhe kujt.ojnë se të tjerët i hanë kinezëritë e tyre.
Politika e Kinës ndaj cilitdo shtet s'do të ketë kurrë
stabilitet, ca më tepër s'do të ketë stabilitet në politikën
e përgjithshme botërore.
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E DIEL
29 PRILL 1979

PO THELLOHET RREMUJA NE KINE
Në qarqet diplomatike të Kinës flitet se po zhvillohet
e se është duke përfunduar mbledhja e zgjeruar e plenumit-të Komitetit Qendror. Në këtë mbledhje, natyrisht,
po diskutohet mbi kaosin që ekziston brenda në Kinë,
çështje që nuk do të gjejë zgjidhje kurrë.
Së pari është çështja e «katër modernizimeve» që ka
ngecur në vend, për arsye të kundërshtimeve në udhëheqje dhe të pamundësisë së Kinës për të ecur në atë
rrugë aq e'uforike të shpallur me bujë nga Ten Hsiao Pini, por që s'ishte gjë tjetër veçse një flluskë sapuni.
Natyrisht, puna për realizimin e «katër modernizimeve»
do të fillojë, por me një ritëm shumë më të ulët, dhe
duke qenë se për këtë në udhëheqje ekzistojnë kontradikta, medoemos në këtë mbledhje të plenumit do të diskutohet me siguri edhe çështja e kryerjes së funksioneve
shtetërore nga anëtarët e byrosë politike.
Siç duket aprovimi i planit për vitin 1979 do t'i paraqitet mbledhjes së zgjeruar të plenumit të Komitetit
Qendror, i cili medoemos duhet t'i japë të paktën një
formë ligjore këtij plani të çoroditur. Amerikanët që janë
në Pekin thonë se pas këtij plenumi do të shpallen vendime të rëndësishme. Me siguri ata janë informuar të
parët, sepse janë djemtë e xhaxhi Ten Hsiao Pinit.
Pra, pritet spastrimi i byrosë politike nga i ashtuquajturi
grup i majtë, që ka në krye Van Dun Sinin, të cilin në
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një ceremoni të organizuar në Pekin nuk e pamë në vargun e 'udhëheqësve të tjerë.
Në qarqet diplomatike flitet .se mbledhja e Komitetit
Qendror do të marrë masa kundër:Van Dun Sinit dhe Çi
Ten Kueit, sepse këta e kanë kritiktlar ashpër Ten Hsiao
Pinin, duke e akuzuar për tendenca ultra të djathta, dhe
nuk kanë -qenë dakord as me politikën e tij të jashtme,
as me politikën e tij ekonomike e as me sulmin kundër
Vietnamit. Ata e kanë akuzuar Ten Hsiao Pinin se vepron
si diktator dhe shkel -kolegjialitetin» në parti.
Në Kinë, siç e kam theksuar, në këto momente gjendet për vizitë edhe Kisingeri. Ky vërtet nuk ka më pozitë
zyrtare në administratën e Karterit, por s'ka dyshim se
si njeri gjoja privat, paraqet edhe mendimin e udhëheqësve të sotëm amerikanë dhe 'është më i lirë të korrë
sa andej-këtej, të mbjellë gjithashtu çfarë të dojë në 'këtë
terren të molepsur.
Në Kinë konstatohet një dyndje delegacionesh amerikane, sidomos kohët e fundit. Numri i senatorëve që
vizitojnë Kinën është aq i madh, saqë janë bërë shkak
të qarkullojnë barcaleta të ndryshme siç është ajo që
thotë se do të jetë më mirë që senati amerikan të mblidhet në Pekin, meqenëse atje ndodhet shumica e tij.
Nga veprimet dhe nga shprehjet duket qartë se Kisingeri mbron hapur politikën amerikane, pra mbron Tenin. Ai u prit edhe nga Hua Kuo Feni, por karakteristike
është se, pas.Hua Kuo Fenit, u prit .nga Ten Hsiao Pini e
la të kuptojë se është Ten Hsiao• Pini maja e hierarkisë
kineze dhe jo Hua Kuo Feni. Kisingeri dëshiron ta konsolidojë pozitën e Ten Hsiao Pinit, se • vetëm kështu do të
jetë e mundur që imperialistët amerikanë të kenë siguri
në investimet që u kërkon Kina, veçanërisht në çështjet
ushtarake,.në mënyrë që kjo ushtri, e cila do të modernizohet, të mos i kthejë sytë riga Vietnami, se ky .veprim
përbën një shqetësim për Shtetet e.Bashkuara të-Arrierikës, por t'i kthejë nga Bashkimi Sovjetik.
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Sidoqoftë koha dhe veprimet politike të Kinës i vërtetuan plotësisht tezat tona se imperialistët amerikanë e
ata të tjerët po i ngulin thonjtë në Kinë. Vetë agjencia
HSINHUA transmetonte deklaratën e kryetarit të komisionit të planit, ku thuhet se në Kinë do të formohen
shoqëritë e përbashkëta kino-amerikane, kino-japoneze
dhe shoqëri të tjera shumëkombëshe. Këto shoqëri, në
kuadrin e të ashtuquajturit modernizim të Kinës, do të
shfrytëzojnë pasuritë e saj.
Në gazetën «Zhenminzhibao- një zëdhënës i planit
të shtetit shkruan se këto shoqëri, të përbashkëta e shumëkombëshe, do t'i ndajnë të ardhurat sipas parimit
«fifty-fifty», domethënë 50 për qind me 50 për qind. Kina do t'i vërë pasuritë e saj në balancë dhe të tjerët do
t'i shfrytëzojnë këto, duke marrë 50 për qind të aksioneve
me kreditë që do t'i japin. Patjetër shoqëritë e përbashkëta kapitaliste kërkojnë sigurime dhe Li Çiani, përfaqësuesi i qeverisë kineze në këto marrëveshje, shkruan
në «Zhenminzhibao- se, për këtë çështje, do të hartohen
ligje të përshtatshme, të cilat do të aprovohen nga Asambleja e madhe Kombëtare.
Pra, në Kinë po ndiqet ajo rrugë që ka ndjekur Titoja,
i cili i ka Iigjëruar investimet dhe sigurimin e kapitaleve
të huaja në Jugosllavi për t'i thithur gjakun dhe djersën
popullit jugosllav. Edhe Kina kështu do të katandiset, në
një Jugosllavi të dytë, atje do të sundojë varfëria për të
varfrit, për punëtorët, për nëpunësit e thjeshtë, për fshatarësinë dhe do të ringjallet e do të forcohet klasa e
vjetër dhe e re kapitaliste kineze. Kapitalistët e vjetër
janë rehabilituar të gjithë, ata kanë marrë përsëri postet
e tyre, pavarësisht se janë të vjetër nga mosha. Tash ata
po kërkojnë t'u kthehen shtëpitë, çifligjet, paratë e depozituara nëpër banka jashtë e të gjitha me radhë.
veria e Hua Kuo Fenit është vënë në pozita shumë të
vështira në këtë drejtim, për arsye se këto shtëpi ose
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këto toka janë mbushur me njerëz të tjerë, të cilët tani
duhet të hidhen në rrugë, për t'u liruar shtëpitë dhe tokat
feudalëve dhe kulakëve të vjetër kinezë.
Këto ndodhin brenda në Kinë, kurse jashtë, e veçanërisht në bisedimet që bëhen në Hanoi midis kinezëve
e vietnamezëve, vihet re hapur arroganca e madhe e kinezëve. Por, nga sa lexojmë në lajmet e ndryshme, duket
se edhe vietnamezët e kanë kuptuar logjikën e agresorëve
dhe nuk do të lejojnë që të bien nën thundrën e tyre.
Vietnamezët me gojën e tyre thonë tash se lufta e
Kinës kundër Vietnamit ka filluar që në vitin 1954, gjë
që vërteton thëniet tona në Ditarin Politik për Çështje Ndërkombëtare. Vietnamezët deklarojnë se kjo luftë ka
nisur qysh në Konferencën e Gjenevës me pretendimet
e kinezëve për të mos luftuar kundër regjimit kukull në
Jug, me përpjekjet e tyre për eksportimin e Revolucionit
Kulturor kinez në Vietnam, me vizitën e Kisingerit dhe të
Niksonit në Kinë e të tjera gjëra.
Vietnamezët kanë dokumente që vërtetojnë se kinezët
vazhdonin ta njihnin qeverinë e Lon Nolit në një kohë
kur populli kamboxhian shtypej e gjakosej dhe kërkonte
lirinë. Pra Kina është fajtore që Kamboxhia ra në luftë
me amerikanët dhe më vonë nën persekutimin e tmerrshëm të Pol Potit e të Jeng Sarit, të cilët nuk ishin veçse
agjentët e saj.
Të gjitha këto, vërtetojnë ato çka Partia jonë, pa i
ditur, i ka parashikuar me logjikën e saj marksiste-leniniste. Duke analizuar faktet e pakta që kishim, ne kerni
dalë në konkluzione se politika e Mao Ce Dunit dhe e
Çu En Lait ishte një politikë versatil, një politikë jo e
sinqertë, një politikë që synonte të balanconte fuqitë e
shteteve të ndryshme të Azisë Juglindore, për të pasur
vetë një pushtet të fortë mbi to, që t'u diktonte atyre
ligjin e t'i sillte në rrugën e vet, në rrugën e pajtimit me
amerikanët dhe të një pajtimi klasor të brendshëm, ashtu
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siç ishte në Kinë dhe siç do të vërtetohej më vonë,
mos pas vdekjes së Mao Ce Dunit e të Çu En Lait.
Kjo është tragjedia e Kinës, e cila reflektohet edhe
në Vietnam, do të reflektohet më vonë edhe në vendet
e tjera të Azisë Juglindore, ng'a të cilat Kina nuk heq
dorë për të vendosur mbi to hegjemoninë e saj imperialiste.

E PREMTE
4 MAJ 1979

«MIKOJANI KINEZ»

;

Li Çiani është «Mikojani kinez». Ai ka qenë dhe është
ministër i Tregtisë në shërbim të të gjitha llojeve të grupeve në fuqi në Kinë; ministër i Tregtisë i allishverisheve, me shumë flamurë dhe në ujdi me të gjithë, me
Maon, me Çu En Lain,.me Hua Kuo Fenin e me Ten Hsiao
Pinin. Në ujdi do të jetë edhe me ata që do të vijnë
nesër. Ndaj nesh ai ka mbajtur kurdoherë një qëndrim
armiqësor.
Kohët e fundit Li Çiani ka dhënë një intervistë mbi
tregtinë e jashtme të Kinës, të cilën e transmetoi edhe
agjencia HSINHUA. Është e kuptueshme se ato çka thotë
ai në këtë intervistë janë mendimet e udhëheqjes së sotme
kineze.
Li Çiani thotë se Kina e mirëpret bashkëpunimin me

shoqëritë c huaja për zhvillimin c saj industrial, po kështu edhc për administrimin e bujqësisë. Edhe kjo thënie
e tij mjafton për të vërtetuar devijimin revizionist të Kinës, bashkëpunimin e ngushtë me kapitalin botëror, kredhjen e saj në borxhet e kapitalistëve të huaj, ndjekjen e
rrugës titiste.
Pra, ky ekonomist revizionist kinez është shumë i
gëzuar që mund të përdoret kapitali i përbashkët i Kinës,
i Shteteve të Bashkuara .të Amerikës, i Japonisë dhe i
vendeve të tjera kapitaliste të zhvilluara, «për të drejtuar
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ndërmarrjet», siç shprehet ai, gjë kjo që në fakt, do të
thotë për të drejtuar Kinën, për t'ia nënshtruar këtë kapitalit të huaj. Natyrisht, që kapitali i huaj të ketë siguri,
ky Mikojan e Tito kinez thotë se duhen miratuar në
Asamblenë Popullore Kombëtare të Kinës ligjet e nevojshme «për t'i dhënë mbrojtjen ligjore këtij bashkëpunimi». Domethënë ai kërkon nga Asambleja Popullore Kombëtare aprovimin e ligjeve skllavëruese për Kinën.
Për të nuk ka rëndësi përdorimi i shumë formave,
rëndësi ka që Kina të modernizohet. Kështu, do të shfrytëzohen pasuritë e Kinës, nga të cilat gjysmat do të venë
në xhepin e kapitalistëve të huaj, kurse gjysmat do të
mbeten në Kinë, por edhe nga këto gjysma, nëntë të
dhjetat do të venë në xhepin e borgjezisë së re kineze.
Mirëpo në situatat aktuale në të cilat gjendet Kina,
jo vetëm Li Çiani e kupton, por edhe ata që i kanë dhënë
borxhe të shumta Kinës, janë të shqetësuar, se Kina nuk
është në gjendje t'i shlyejë ato. Me fjalë të tjera, ata që
duan të bëjnë investime në Kinë e t'i japin kredi nuk
kanë besim se Kina ka aq pasuri sa pretendojnë udhaeqësit e sotëm kinezë. Prandaj ata duan fakte, duan të
dhëna të prekshme që të besojnë se mund të shlyhen kreditë kolosale që do t'i jepen asaj. Kjo është arsyeja që
Li Çiani në gjithë fjalimin e tij përpiqet të shpjegojë se
si mund t'l paguajë Kina teknologjinë dhe pajisjet që
do të marrë, «duke përdorur metodat tregtare të kom-.
pensimit, për të zhvilluar burime të tilla natyrore siç ja-.
në nafta, qymyrguri, metalet joferroze dhe për të pro-.
dhuar artikuj të ndryshëm».
Gjëra të tilla i dinë kapitalistët. Pikërisht për këtë.
arsye i japin edhe kreditë, por më parë se t'i japin kreditë, ata duan të sigurohen nëse ekzistojnë apo jo këto
metale e në atë sasi që pretendojnë kinezët. Nga ana tje-.
tër, ata duan edhe të matin pulsin e kinezëve, pra të shohin se mos ndodh që Kina të bashkëpunojë në atë shka510

llë sa këto fitime të shkojnë në favor të kapitalistëve
kinezë e jo në favor të tyre.
Më kot Li Çiani kërkon t'i bindë kapitalistët se kinezët kanë gjetur metoda tregtare elastike. Përkundrazi,
metodat tregtare të kinezëve as kanë qenë, as nuk mund
të jenë elastike për të rritur prodhimin dhe për të zgjeruar eksportin. Eksporti kërkon cilësi, ndershmëri dhe
shpejtësi. Këto u mungojnë kinezëve. Këtyre, ashtu siç
po i ngjet Titos, u mungon, gjithashtu, edhe tregu për t'i
shitur mallrat.
Titoja jo vetëm e ka futur Jugosllavinë në borxhe
shumë të mëdha me investimet që ka bërë për teknologji
të re, por po gjen edhe vështirësi të mëdha, sepse mallrat
e tij, qoftë edhe të cilësisë së mirë, nuk i përballojnë dot
çmimet e dumpingut dhe konkurrencën e shteteve kapitaliste e imperialiste.
Li Çiani ankohet duke thënë se «disa vende vazhdojnë të mbajnë ende disa kulizime të padrejta mbi importimin e mallrave të Kinës». Natyrisht, këto vende, në
adresë të të cilave bën kritikë Li Çiani, kanë superprodhim dhe zotërojnë qendra tregtare në të katër anët
botës e megjithëkëtë nuk kanë mundësi t'i shesin -mallrat
e tyre, për arsye të varfërimit të rnasave të gjera të
pullit. Prandaj të kërkosh nga këto vende, siç kërkon Li
Çiani, që ato të hapin tregjet dhe ti të shesësh me lehtësi
mallrat e tua, që janë akoma të një cilësie të dobët, do të
thotë të ëndërrosh me sy hapur.
Me qëllim që të gënjejë opinionin kinez Li Çiani pohon se «për disa artikuj të rëndësishëm ne po paguajmë
me këste kredi bankare apo hua, të cilat, janë të leverdishme për shpejtimin e «katër modernizimeve» dhe për
zgjidhjen e problemit të pagesave brenda një periudhe
shumë të slikurtër e të caktuar kohe». Me këtë ai kërkon
të qetësojë të shqetësuarit e shumtë, që janë me miliona,
me qindra miliona në Kinë, të cilët në politikën aktuale
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të udhëheqjes kineze shohin kolonizimin e vendit nga kapitalet e huaja. Dhe «Mikojani kinez» i numëron opinionit botëror kapitalist se në ç'degë duhet t'i investojë kapitalet: në qymyrguri, në komunikacione, në transport, në
ndërtimin e porteve, në përpunimin e lëndëve të para,
të materialeve të tjera industriale, në elektrifikimin, në
plastikën, në materialet e ndërtimit, në materialet e precizionit të industrisë elektronike, në industrinë e hekurit, të çelikut, në.shfrytëzimin e mineraleve joferroze etj.,
etj., me fjalë të tjera në të gjithë sektorët e ekonomisë
kineze. Pastaj ai shton se në bashkëpunimin tne shoqëritë
e huaja Kina është e interesuar për objektet që kanë lidhje me modernizimin e bujqësisë. Prandaj ajo është gati,
thotë Li Çiani, që bujqësinë ta modernizojë. Kështu ai u
lë të kuptojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
vendeve të tjera kapitaliste se «do t'ju furnizojmë me
ushqimet tona», prandaj «na jepni para» që t'ia arrijmë
këtij qëllimi të përbashkët, të përfitoni ju, të përfitojmë
disi edhe ne, ju të përfitoni të ardhura të mëdha, ne të
lehtësohemi pak nga krizat; sepse ne, kinezët, kërkon t'u
thotë atyre Li Çiani,- pavarësisht se popullin. do ta lëmë
pa ngrënë, do ta lëmë në vuajtje dhe në shtypje, udhëheqja, domethënë borgjezia e re, do të rrojë në. mirëqenie
dhe në lumturi.
Duke përmendur rëndësinë e madhe që. kanë lidhjet
e Kinës me Tajvanin, me Hong-Kongun dhe .me Makaon,
ai zbulon, gjithashtu, arsyet e vërteta përse Kina nuk e
pranoi ofertën e qeverisë së re portugeze për t'ia kthyer
Makaon, por ia fali atë Portugalisë, përse është po kështu dakord me ruajtjen e sundimit anglez në Hong-Kong.
Li Çiani me këtë rast i përshëndet «ato qeveri e ndërtnarrje të vendeve mike, kinezët e përtejdetit.dhe gjithë
bashkatdhetarët nga Hong-Kongu, si dhe nga.Makaoja që
dëshirojnë të bashkëpunojnë me ne».
•
Nga ana .tjetër, revista.«Peking Rivju» boton një in512

tervistë të një anëtari drejtues të drejtorisë së eksportit në Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, i cili thotë në
mes të tjerave, se «tani për tani ne nuk kemi ligje për
ndërmarrjet e përbashkëta, por jemi duke i studivar e
duke i formuluar ato. Në parim ne i pranojmë ndërmarrjet e përbashkëta dhe afaristët e huaj mund të marrin
pjesë në drejtimin dhe në administrimin e ndërmarrjeve».
«Por, — shton ai, — kapitali i huaj nuk duhet ta kalojë
gjysmën e investimeve të përgjithshme», domethënë do
të ecet sipas parimit «fifty-fifty» në aksionet për modernizimet, në drejtim, në administrim dhe në ndarjen e fitimeve. Duke përfunduar intervistën ai thotë se «përpara
se të hartohet ligji nga vendi ynë, të dyja palët mund të
nënshkruajnë një kontratë, e cila duhet të parashikojë të
drejtat e detyrat e secilës palë, dhe ajo do të zbatohet
ligjërisht kur të miratohet nga qeveria». Në fund ai konkludon duke theksuar: «Sistemi ynë është një sistem
socialist dhe ne e kundërshtojmë sistemin shoqëror kapitalist, por nuk kundërshtojmë metodat shkencore të administrimit (nënkupto dhënien e kredive e të parave nga
kapitalizmi dhe kthimin e tyre me fitime të mëdha për
atë që i jep këto kapitale). Ne mund të studiojmë e të
zbatojmë metodat shkencore të administrimit nga jashtë.
Ne duhet të përmirësojmë administrimin e ndërmarrjeve
tona, duke mësuar mënyrat e arsyeshme dhe shkencore
të administrimit në ndërmarrjet e huaja».
Pra, me fjalë të tjera, udhëheqja kineze që po ndërton kapitalizmin, të cilin për ta maskuar e quan socializëm, nuk është në gjendje të drejtojë dot vetë, por kërkon që të vijnë të tjerët t'i sundojnë e t'i drejtojnë dhe
këtë e quajnë si një përparim, si një përmirësim të administrimit të Kinës. Dhe pastaj metodat që po përdorin ata
për të ndërtuar këtë farë socializmi, që s'është veçse një
kapitalizëm neokolonialist, i quajnë metoda shkencore!
Pra, në këtë mes, sipas tradhtarëve kinezë, asgjë nuk ka
33 - 5
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ndryshuar në sistemin socialist të tyre, për ata s'ka asgjë
të keqe pse i kanë lejuar kapitalistët e huaj të zaptojnë
ekonominë e Kinës, të bëjnë ligjin atje, të drejtojnë ekonominë dhe politikën, të shfrytëzojnë popullin kinez, t'i
rrëmbejnë e t'i grabitin pasuritë e tij, djersën e tij dhe
ta skllavërojnë. Ky është sistemi kapitalist më i ndyrë,

është mashtrimi më i madh që i bëhet popullit kinez,
është demaskimi i plotë, në teori, dhe në praktikë, i tradhtisë që i bëhet marksizëm-leninizmit, socializmit dhe komunizmit.

E HENE
7 MAJ 1979

VEPRIME TE NGUSHTA QE DEMTOJNE
DIPLOMACINE TONE
Sot pasdreke i fola shumë ashpër ministrit të Punëve
të Jashtme, Nesti Nase, i cili më dërgoi një njoftim, ku
më thosh se ambasadori i Francës në Tiranë ka shkuar
në Ministrinë tonë të Punëve të Jashtme dhe ka shfaqur
pakënaqësinë e tij e të Ke d'Orsesë se Shqipëria nuk
mban qëndrime miqësore ndaj Francës. Me këtë rast ai
i përmendi që asnjë nga ministrat, zëvendësministrat e
Jashtëm ose drejtorë të ministrive të jashtme, qoftë nga
Franca, ashtu edhe nga Shqipëria, nuk kanë ardhur në
Shqipëri, ose nuk kanë shkuar në Francë dhe është për
këtë arsye që ne, — i tha ai, — nuk ju kemi dërguar as
ngushëllime për tërmetin.
Natyrisht, Çeno Nushi i dha një përgjigje, por përgjigjja e tij ishte e çalë. Ai i tha vetëm që ne nuk e kemi
refuzuar këtë këmbim delegacionesh, në vend që t'i vinte mirë në dukje se kemi qenë ne të parët që e kërkuam
këtë gjë, bile që në kohën kur ministër i Jashtëm i
Francës ishte Zhoberi dhe ishin vetë ata, francezët, që
e shtynë vajtjen e ministrit tonë të Jashtëm në Francë.
Pra, ne nuk kemi asnjë kundërshtim që të bëhen shkëmbime dhe drejtori i Ke d'Orsesë të vijë në Tiranë, sikundër kanë propozuar.
Përveç kësaj, ambasadori francez në Shqipëri kishte
kërkuar të merrte pjesë në seancën e fundit të dhënies
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së mësimit të frëngjishtes në Fakultetin e Gjuhëve të
Huaja të Universitetit tonë, ku jep mësim prej kohësh
një profesor francez, kurse Nesti Nase me shokët e tij
kanë marrë vendim që të mos e lejojnë të vejë. Po kështu kanë ndaluar edhe atashenë e shtypit të ambasadës
franceze në Shqipëri, për të bërë të njëjtën vizitë. Arsyeja e këtij qëndrimi na qenka që «të mos hapim rrugë»,
kur kjo rrugë është hapur se ata kanë lejuar që ambasadori grek të vente të vizitonte Shkollën Pedagogjike në
Gjirokastër, ku mësojnë edhe fëmijë të minoritetit, kurse
ambasadorin e Francës nuk e lejojnë të vejë të asistojë
në seancën e fundit solemne të mbylljes së kursit të
frëngjishtes tok me atashenë e shtypit të ambasadës
franceze. Të mos lejohet ambasadori të asistojë në një
mbledhje solemne shkollore, nga ana e njerëzve tanë të
diplomacisë tregon frikë, sektarizëm, një mbyllje absurde
në vetvete ndaj Francës, te një numër personash të së
cilës ne kemi krijuar një simpati, siç janë një grup i
madh doktorësh që janë kujdesur shumë për shokët tanë
të sëmurë dhe, natyrisht, kuptohet që këta lejohen nga
Ke d'Orseja.
«I mençuri» Nesti Nase ka harruar që jeta e Hysni
Kapos ishte në rrezik dhe ishte ambasadori i Francës në
Tiranë, ai që ndenji net pa gjumë, duke lajmëruar Ke
d'Orsenë me shpejtësinë më të madhe. Ke d'Orseja, gjithashtu, për tërë natën mblodhi në Francë doktorët më të
mëdhenj dhe me aeroplanin special «Mirazh» personal
të ministrit të Jashtëm të këtij vendi i dërgoi në Tiranë.
Katër herë ka ardhur në Tiranë dhe katër herë është
kthyer «Mirazhi» francez në Paris, për të sjellë këtu
doktorët e për të çuar Hysni Kapon në Francë. Dhe Nesti
Nase •i mençur» nuk e lejoka ambasadorin francez, sepse
xheku na bëhet ndonjë spiunazh në katedrën e universitetit dhe me se? Me një të asistuar, dhe, në një seancë
plenare?! Një i tillë absurditet i papërshkruar më nevri-,

kosi pa masë. Me të tillë njerëz kaq të ngushtë nuk
mund të bëhet punë e mirë në fushën e diplomacisë.
Edhe diçka tjetër. Hapen ekspozita në vende të ndryshme të Evropës për vendin tonë, vizitohen këto nga qindra e mijëra njerëz, ata interesohen dhe kërkojnë libra
shqiptarë, kërkojnë sidomos «Imperializmin dhe revolucionin», por në këto ekspozita nuk gjendet asnjë libër i
tillë. Edhe për këtë i kërkova llogari ministrit, por ai u
justifikua se nuk dinte gjë. Një telegram nga ekspozita
jonë në Bazilea të Zvicrës na informonte se me qindra
vizitorë kërkonin të blinin atje libra shqiptarë, kurse nuk
kishte asnjë libër «Imperializmi dhe revolucioni». Jo, me
të tillë njerëz nuk mund të bëhet politika e shtetit socialist shqiptar.
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duhej të paguanin kreditë që do të merrnin, u duhej gjithashtu të pranonin në Kinë me dhjetëra mijë kuadro
amerikanë, japonezë, francezë, gjermanoperëndimorë etj.
për të ndërtuar atje industrinë moderne kineze. Natyrisht
këta do të kërkonin rroga të majme, kështu që Kina jo
vetëm nuk do të mund të rindërtonte një industri moderne, por do të falimentonte në zhvillimin e kësaj industrie të shumanshme e, në radhë të parë, të rëndë.
Prandaj tash udhëheqësit kinezë kanë ardhur në rru-
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UDHEHEQJA KINEZE — UDHEHEQJE PA KOKE
Edhe një herë tjetër po ritheksoj dështimin e politikës së fashistit kinez Ten Hsiao Pin.
Kohët e fundit, zyrtarë të lartë kinezë në Pekin, kanë filluar të japin intervista. Në këto intervista ata
deklarojnë se po bëhet rishikimi i planeve që ishin përgatitur për industrializimin e vendit, domethënë për të
ashtuquajturat katër modernizimet «e famshme». Në të
njëjtën kohë ata nuk mungojnë të thonë se tregtia e jashtme, dhe veçanërisht tregtia me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, jo vetëm do të zhvillohet, por do të zhvillohet
në një nivel të lartë. Vetë një zëvendëskryetar i këshillit
kinez për zhvillimin e tregtisë së jashtme, i cili, në rast se
nuk gaboj, quhet Ma Jun Han, ka thënë se planifikimi i
bërë për zhvillimin e industrisë ka qenë shumë ambicioz,
prandaj është e pamundur të ndërmerret një planifikim i
tillë me ritme kaq të mëdha, pa pasur bazën e duhur materiale, monetare dhe kuadrot e nevojshëm. Investimet dhe
kreditë për modernizimin dhe për blerjen e makinerive
për industrinë, kinezët do t'i kërkonin e do t'i gjenin në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Japoni e në vende
të tjera kapitaliste. Por me njerëzit e tyre, kinezët nuk
mund as ta ndërtonin, as ta vinin në lëvizje industrinë
e re. Atyre u mungon personeli i përshtatshëm teknik,
i cili nuk mund të krijohet në dy-tre vjet, siç mendojnë
Ten Hsiao Pini e Hua Kuo Feni, prandaj, përveç që u
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gën e Mao Ce Dunit dhe thonë të zhvillojmë bujqësinë,
të zhvillojmë industrinë e lehtë dhe në radhë të tretë të
zhvillojmë industrinë e rëndë. Domethënë publikisht mo-

■

dernizimet nga katër që ishin, reduktohen në tri dhe çështja e modernizimit të ushtrisë lihet në heshtje. Kjo
gjë, mendoj unë, është një blof. Ata bënë gjithë atë bujë
për ndërtimin e një ushtrie të madhe e të armatosur deri
në dhëmbë me armët më të sofistikuara moderne, të dhëna nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj., bile duke sulmuar Vietnamin, ata donin t'i tregonin botës se Kina
edhe pa këto armë përbën një «forcë» të madhe, kurse
tani nuk e përmendin fare.
Natyrisht, fashistët kinezë nuk heqin dorë kollaj nga
plane të tilla ambicioze, por, siç po duket, me agresionin

kundër Vietnamit, ata u diskredituan në opinionin bot&
ror jo vetëm si luftënxitës në teori, por edhe si veprues,
agresorë e luf tënxitës, në praktikë. Në fakt nesër Kina
mund ta sulmojë prapë Vietnamin, mund të sulmojë edhe
Laosin e Kamboxhian, më vonë Birmaninë e kështu me
radhë gjithë Azinë Juglindore për të dalë edhe deri në
Gjirin Persik. Prandaj për modernizimin e katërt, të ushtrisë, edhe pse nuk bëhet bujë, po punohet në heshtje.
Delegacione ushtarake të niveleve të ndryshme prej
dhjetëra e qindra vetash, franceze, amerikane, gjermanoperëndimore, japoneze etj., shkojnë njëri pas tjetrit në
Kinë. Siç del nga një lajm i dhënë nga agjencia franceze
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e lajmeve një nga oficerët e lartë të shtatmadhorisë franceze, që ka vizituar këto ditë Kinën, në krye të një delegacioni të Institutit Francez të Studimeve për Mbrojtjen
Kombëtare, gjenerali Andre Marti, deklaroi se ushtria
kineze është një ushtri e dobët e që ka nevojë për modernizim.
Ai nuk u gabua në përcaktimin që bëri. Ushtria ki-

neze nuk mbeti as si ushtri partizane. Ajo u bë një ushtri
amalgamë, çankaishiste dhe partizane. Arti ushtarak në

stërvitjen e ushtrisë u la mënjanë dhe njerëzit toroliteshin me planet e Mao Ce Dunit e të Çu En Lait, sipas
të cilave të bëjnë tunele sa më të thella dhe të depozitojnë grurë; armikun ta lejojnë të futet thellë në tokat
e Kinës, pastaj ta rrethojnë e ta copëtojnë pjesë-pjesë.
«Kur armiku sulmon, ne të tërhiqemi dhe, kur ai të
tërhiqet, ne të sulmojmë», kështu duhej vepruar sipas
teorisë së famshme të Mao Ce Dunit. Një teori të tillë,
pra, do të zbatonte ushtria kineze përballë një ushtrie
moderne, e cila nuk ka për qëllim tërheqjen, por mësymjen dhe likuidimin total të forcave të armatosura dhe
të forcave të gjalla të kundërshtarit. Kurse ushtria e Mao
Ce Dunit mblidhej me miliona në kazerma dhe bënte
stërvitje me armë prej druri, duke bërtitur: «Sha, Sha,
Shal!».
Sikurse e theksova edhe në fillim të këtij shkrimi,
një nga zëvendëskryetarët e këshillit kinez për zhvillimin
e tregtisë së jashtme ka filluar të përsëritë parullën e
famshme se duhet mbështetur në kushtet aktuale të Kinës për zhvillimin industrial të saj, duke marrë parasysh,
siç thotë ai, «mungesën e fondeve dhe të personelit teknik», moderni•imi mbetet të zbatohet «në bujqësi, në industrinë e lehtë dhe në industrinë e rëndë».
Tash këta do t'i japin bujqësisë format kapitaliste të
1 Kinezçe — shpo, vrit, ther!
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zhvillimit, dhe ashtu siç bërtiste edhe Hrushovi për zhviIlimin e bujqësisë në, Bashkimin Sovjetik do t'u kërkojnë
imperialistëve borxhe për makineri moderne, për uzina të
plehrave kimike etj. Me siguri borxhe do të marrin edhe
për pajisjen e ushtrisë me armë moderne. Industrinë
e lehtë do ta zhvillojnë, për arsye se populli është i zhveshur, dhe industrinë e rëndë do ta pajisin me mjetet më
moderne nga ato që kanë aktualisht. E gjithë pasuria që
do të nxjerrin nga nëntoka do të shërbejë për të shlyer
borxhet që do të marrin, ndryshe nuk mund të ecin.
Ky zëvendëskryetar i këshillit kinez për zhvillimin
e tregtisë së jashtme, një antimarksist dhe me pikëpamje
kapitaliste, komisionar i kapitalizmit të huaj për shitjen
e materialeve dhe të lëndëve të para të Kinës, thotë se
•rië Kinë që ka një popullsi prej 900 milionë vetash, nga
të cilët 800 milionë jetojnë në zonat bujqësore, industria
kineze duhet të përpiqet të prodhojë produkte ushqimore
dhe veshmbathje për të inkurajuar përmirësimin e nivelit
të jetesës, që është themelore për përmirësimin e indus(domethënë modernizimin e industrisë).
Gjithashtu ai thotë se i duhet kushtuar pak vëmendje
industrisë së rëndë, për arsye se kjo kërkon «kapitale të
mëdha» dhe që këtej del me konkluzionin se duhet më
parë të modernizohet bujqësia, industria e lehtë dhe pastaj «të krijohet një treg i madh për industrinë e rëndë».
Kjo do të thotë që të gjitha mallrat që do të prodhojë
bujqësia të çohen jashtë, sepse ka nevojë kapitalizmi të
hajë mish derri, mish lope, zarzavate, fruta, kurse kinezët
mjaft e kanë të hanë miza dhe bishtrat e qepëve! Pastaj,
thotë ai, mund ta ndërtojmë industrinë e rëndë. Kjo
s'është tjetër veçse motoja e Mao Ce Dunit që fshati të
rrethojë qytetin.
Është e vërtetë se prodhimet ushqimore të Kinës jashtë do të gjejnë lehtë treg, por këto nuk ngrenë peshë.
Ato që ngrenë peshë janë nafta, qymyret dhe mineralet e
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tjera, të cilat do të nxirren, por një e dhjeta e tyre do të
përpunohet në Kinë, kurse nëntë të dhjetat kapitalistët e
ndryshëm do t'i marrin bruto, pra me çmim më të lirë.
Duket që udhëheqja kineze është një udhëheqje pa
kokë. Ajo mendoi se industrializimi modern i Kinës, domethënë arritja e saj në nivelin e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, do të bëhej me një të goditur të shkopit.
Ajo kujtonte se nafta do të nxirrej e do të rridhte si ujë,
se do të transportohej kollaj me rrjetin hekurudhor të
sotëm të prapambetur të Kinës dhe harronte se është e
leverdishme që nafta të transportohet vetëm me tubacione. Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Sovjetik dhe vendeve arabe u janë dashur kaq kohë e kaq investime për të bërë që nafta të transportohet atje ku
duan ata, kurse udhëheqësit kinezë menduan se do ti
ndërtonin industrinë mekanike, industrinë kimike, telekomunikacionet në mënyrë të perfeksionuar brenda 5-10
vjetëve. Ata kanë menduar me këmbë dhe jo me kokë.
Tash i kanë rënë mendjes dhe ky zëvendëskryetar i
këshillit kinez për zhvillimin e tregtisë së jashtme thotë
se «Industria jonë është e prapambetur nga ana teknike.
Ne nuk kemi të holla dhe teknikë të mjaftueshme për
të punuar me pajisje moderne. Në të njëjtën kohë, rië
qoftë se ne do të fillojmë modernizimin me një ritëm
shumë të shpejtë, ne do të kemi probleme serioze me
papunësinë...• dhe kjo është një arsye tjetër që i ka
sjellë disi në vete fashistët kinezë.
Aktualisht atyre u ka lindur një ide tjetër, zaten për
ide «të reja» ata nuk vuajnë, do të fillojnë të eksportojnë
njerëzit, ashtu sikurse bëhej më parë eksportimi i skllevërve nga Afrika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në fakt, kohët e fundit ata kanë deklaruar se kanë forca
krahu për t'i eksportuar në mënyrë të organizuar, me
grupe prej një mijë vetash. Kush do të vejë t'i blejë
në treg, do t'u shohë edhe dhëmbët e muskujt dhe pastaj
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të zgjedhë. Pra, në Kinë do të krijohet tregu i skllevërve.
Natyrisht, këta njerëz-skllevër kush do t'i blejë do t'i përdorë vetëm për të bërë kanale, për të ndërtuar hekurudha nëpër pyje, ku t'i pijnë mushkonjat, t'i hanë gjarpërinjtë, t'i përpijnë sëmundjet si malarja etj. Aq u bën
udhëheqësve fashistë kinezë një gjë e tillë. 900 milionë
jemi, theksojnë udhëheqësit revizionistë kinezë, pra i ka-

në rënë mendjes pas që me një gur të vrasin dy zogj,
domethënë, së pari, të shesin skllevër që të marrin devizë
dhe, së dyti, të shcsin skllevër për të pasur një kolonë të
pestë. Ku do të shkojë kjo kolonë e pestë? Në vendet e
Azisë, në vendet e Afrikës, apo në Evropë dhe në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës?
Natyrisht, në vendet e varfra të Azisë, skIlevërit kinezë si zor që të pranohen, sepse në këto vende ka mjerim, papunësi, uri dhe sëmundje, kështu që ata do të
dërgohen në vendet e industrializuara që kanë nevojë për
krahë pune të lirë, për punë skllavi. Këto vende janë në
gjendje që t'i bëjnë ballë propagandës së kolonës së pestë
kineze. Megjithatë edhe me këtë treg të skllevërve, ku
burrat do të ndahen nga gratë, nga fëmijët e nga familjet
e tyre, udhëheqësve kinezë përsëri do t'u hasë sharra në
gozhdë, se papunësia kudo, në tërë Kinën, është e madhe. Me këtë lloj tregu revizionistët kinezë duan të konkurrojnë krahun e punës të atyre vendeve kapitaliste ku
do të çohen njerëzit që do të shesin. Një gjendje e tillë,
natyrisht, do të krijojë edhe situata politike të vështira
për vendet kapitaliste, që do t'i përdorin këto kontingjente të mëdha njerëzish si krahë pune të lirë në dëm
të klasës punëtore të vetë vendeve të tyre.
është situata aktuale në Kinë, ky është pseuE
dosocializmi kinez, që më mirë ta quajmë kapitalizmi i
neveritshëm, i bastarduar, i çorganizuar dhe i çorientuar.
Në këto momente, kur aktualisht klika fashiste në
fuqi gjendet në hall të madh, në vështirësi të mëdha, të
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brendshme dhe të jashtme, duhet që populli kinez dhe
revolucionarët kinezë të ngrenë krye. Tash ata duhet të
lëvizin, të demonstrojnë, të godasin, ta rrëzojnë udhëheqjen që është në krye, të marrin fuqinë në dorë, të vendosin diktaturën e proletariatit. Por kjo arrihet vetëm duke
ndjekur rrugën e Marksit, Engelsit, Leninit e Stalinit dhe
duke lënë mënjanë maocedunidenë që s'është tjetër veçse
një ideologji renegate e marksizëm-leninizmit, ideologji
kapitaliste.

E MARTE
8 MAJ 1979

DEL NE SHESH VEPRIMTARIA E VJETER
ANTIVIETNAMEZE E UDHEHEQJES KINEZE
Po dalin në shesh të palarat e udhëheqjes kineze,
të Mao Ce Dunit dhe të Çu En Lait, pra po vërtetohen
konkretisht ato që kemi parashikuar ne në Ditarin Politik për Çështje Ndërkombëtare. Tash, ato që i kemi marrë
me mend se duhej të ishin ashtu, vietnamezët po i afirmojnë, duke na vënë në korent lidhur me bisedimet që
po zhvillohen në mes delegacionit kinez dhe atij vietnamez. Përfaqësuesi vietnamez, në këto bisedime, duke folur
për marrëdhëniet midis dy vendeve, ka thënë se politika
kineze është politikë e një shteti hegjemonist dhe ka sjellë argumentime të shumta për ta vërtetuar këtë politikë
të udhëheqjes kineze. Këtu ai nuk ka gabuar aspak. Këto
janë fakte historike.
Marrim vesh se Çu En Lai, në Gjenevë, ka biseduar
me francezët në fshehtësi për çështjen e Vietnamit dhe
ka rënë dakord që ky të mbetet i ndarë në dy pjesë. Më
vonë në një takim që pati me Ho Shi Minin në qytetin
Naning. ai u bëri presion vietnamezëve që këta të shkonin
në Konferencën e Gjenevës, konferencë e cila, siç dihet,
çoi në copëtimin e Vietnamit, në Vietnamin e Veriut dhe
Vietnamin e Jugut.
Në ato kohë, vietnamezët, natyrisht. duke mos pasur
eksperiencë, i pranuan këshillat kineze. Në fund të vitit
1970 e 1975 udhëheqësi i Kinës, Mao Ce Duni, i këshilloi
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vietnamezët që të mos bënin luftë të armatosur kundër
imperializmit amerikan. Me fjalë të tjera, më 1970 Çu En
Lai e Mao Ce Duni ishin për paqen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ujdi me to e për bashkekzistencë
paqësore me amerikanët. Por, meqenëse lufta në mes
vietnamezëve dhe amerikanëve filloi dhe u acarua, vietnamezët nuk i pranuan këshillat e kinezëve.
Udhëheqësit kinezë organizuan popullsinë hoa që jetonte në Vietnam, të bënte atje Revolucionin Kulturor,
duke shkaktuar kështu shumë vështirësi e konfuzion ideologjik në gjirin e partisë dhe të popullit vietnamez. Kjo
duhet të jetë plotësisht e vërtetë, sepse edhe këtu në
Shqipëri ata u orvatën të propagandonin maocedunidenë,
u përpoqën që të shpërndaheshin pafkat e verdha me portretin e Maos, libri i kuq me citatet e tij etj., etj., por nuk
ia arritën dot qëllimit.
Pra, në një kohë kur Vietnami kishte nevojë për
unitet, ata, revizionistët kinezë, i shkaktonin atij vështirësi të panumërta. Po kështu kinezët kanë sabotuar luftën
e popujve të Indokinës kundër imperializmit, duke përdorur kartën e Sihanukut, të Lon Nolit e pastaj të Pol
Potit e të Jeng Sarit e tani përsëri po luajnë kartën e
Sihanukut.
Në vitet 1968 e 1969 Kina propozoi të mbahej një
konferencë e vendeve të Indokinës për të arritur në marrëveshje për luftë kundër imperializmit japonez, në një
kohë kur vietnamezët ishin të pushtuar e në luftë me
imperializmin amerikan.
Në bisedimet që po zhvillohen tani midis vietnamezëve e kinezëve, vietnamezët kanë pyetur kush e ka formuar partinë reaksionare të Laosit që u përpoq të rrëzonte qeverinë demokratike laosiane. Të gjitha këto fakte
ata ua hodhën në fytyrë kinezëve, të cilët nuk dinin si të
përgjigjeshin, por natyrisht, u prononcuan duke thënë se
vietnamezët shtrembërojnë faktet historike.
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Në këto bisedime duket qartë se qëllimi i revizionistëve kinezë është që t'u imponojnë një diktat të turpshëm
fashist vietnamezëve. Ata ngulin këmbë se Vietnami duhet të heqë trupat nga Kamboxhia dhe nga Laosi, ndryshe ata mund të presin një «mësim» tjetër, me fjalë të
tjera, një sulm tjetër ushtarak. Pra, qëndrimi i kinezëve
është një qëndrim arrogant, fashist, provokues, luftënxitës dhe ekspansionist.
Qëllimi i Kinës është zaptimi i Indokinës dhe i gjithë
Azisë Juglindore, të vendosë atje qeveri kukulla të sajat
dhe t'i bëjë këto vende tregje të ekspansionit neokolonialist të saj.
Eshtë e qartë se propozimi kinez prej 8 pikash ka
për qëllim t'i detyrojë vietnamezët të heqin dorë nga vija
e tyre e pavarur dhe të përqafojnë politikën kineze. Por
Ten Hsiao Pini dhe udhëheqësit e tjerë kinezë nuk do
t'ia arrijnë qëllimit që dëshirojnë, sepse Vietnami si zor
të kapitullojë para tyre. Vietnamezët deklarojnë se janë
të përgatitur për çdo luftë, dhe kjo duhet besuar. Ata i
kanë thënë ambasadorit tonë se në rast lufte mund ta
heqin edhe qeverinë nga Hanoi. Prandaj bisedimet kino-vietnameze nuk besoj të kenë asnjë rezultat përveç demaskimit të njëri-tjetrit.
Natyrisht, në mes tyre po zhvillohet patjetër një.
luftë e fortë politike.

52T

E SHTUNË
12 MAJ 1979

TRI DISFATA TE BANDPS
KUNDERREVOLUCIONARE KINEZE
«Barabai kinez» Ten Hsiao Pin, që po bën një politikë
të disfatës, përpiqet si e si të ngjitë kupën e thyer.
Agjencitë e lajmeve, me fakte nga Kina, tregojnë së
planet bombastike të Tenit për modernizimin e Kinës me
një shpejtësi të jashtëzakonshme, dështuan. Kjo, e para
për arsye se Kina nuk është në gjendje të përballojë të
tilla plane mirobolantsl, dhe e dyta, sepse kapitalizmi botëror dhe imperializmi amerikan nuk mund të investojnë,
siç i donte qejfi Kinës, në një kohë aq të shkurtër. Në
një temp të tillë nuk do të mund të realizoheshin qëllimet e tyre, domethënë nuk do të mund të siguronin
fitimet e mëdha që ata kërkojnë të nxjerrin nga Kina.
Disfata e dytë e bandës fashiste kineze është gjendja
e brendshme kaotike. Në Kinë mbretëron kaosi në të
gjitha drejtimet: në ekonomi, në kulturë, në arsim e në
jetën shoqërore, por sidomos në udhëheqje ekziston përçarje. Udhëheqja kineze edhe në kohën e Mao Ce Dunit
nuk ka qenë kurrë në unitet. Autoriteti i pompuar i Mao
Ce Dunit bënte që të mos dukeshin kontradiktat, siç po
duken aktualisht. Vdekja e tij, regjimit kapitalist kinez i
shkakton e do t'i shkaktojë kaos të pandërprerë dhe mosmarrëveshje të shumanshme në të gjitha drejtimet. Disfa1 Frëngjisht — të ekzagjeruara, ireale.

tën e tretë udhëheqësit agresorë kinezë e pësuan në
luftën me Vietnamin. Kjo luftë i shkaktoi Kinës një
humbje të madhe prestigji, në radhë të parë, sepse vërtetoi që udhëheqja aktuale që sundon në Kinë nuk është
veçse një udhëheqje imperialiste, e cila kërkon që në të
gjithë Azinë Juglindore të mbretërojë pushteti i saj, domethënë, të gjitha qeveritë e këtyre vendeve të jenë vasalet e Pekinit. Për t'ia arritur këtij qëllimi Ten Hsiao
Pini dhe Hua Kuo Feni, nën maskën e dhënies së një
«mësimi» Vietnamit, përdorën armët, por ky «mësim» u
kthye në një pësim të tmerrshëm për vetë Kinën, si nga
ana ushtarake, ashtu edhe nga ana politike. Edhe imperialistët e panë që kishin të bënin me një grup udhëheqësish aventurierë, të cilët kërkonin investime dhe armatime për të ndërmarrë aventura që nuk ishin vetëm në
dëm të Bashkimit Sovjetik revizionist, por edhe në dëm
të vetë imperializmit amerikan e të imperialistëve të tjerë.
Prandaj u tronditën jo vetëm Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Japonia, sepse kanë interesat e tyre në të
gjithë Pacifikun dhe Oqeanin Indian, por edhe fuqitë e
tjera perëndimore, që kanë edhe ata interesa ekonomikë
dhe politikë kudo në këto vende.
Kina mendoi se me luftën kundër Vietnamit do ta
shtynte Bashkimin Sovjetik që ta sulmonte atë dhe të
krijonte kështu një situatë lufte në të gjithë botën. Mirëpo dhelpra dinake, Bashkimi Sovjetik, nuk shkeli në
dhogë të kalbur, përfundoi traktatin e miqësisë e të aleancës me Vietnamin, e furnizoi atë me armë dhe tash, gjoja
si një shtet pacifist dhe i pjekur në politikë, është futur
dhe do të futet akoma më shumë në Vietnam, duke u
bërë një kërcënim i vërtetë për Kinën kapitaliste. Edhe
kjo gjë më vonë mund të shkaktojë një zjarr të madh
në Lindjen e Largme.
Fashistët kinezë u treguan edhe bravaches 1, siç thotë
1 Frëngjisht — gjoja të guximshëm.
34 — 5
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francezi, e prishën edhe traktatin që kishin me Bashkimin
Sovjetik, domethënë i thanë atij që tash mund të të sulmojmë ose mund edhe të na sulmosh. Mirëpo gjithë kjo
ia prishi planin Ten Hsiao Pinit dhe kinezët u detyruan
të futen në bisedime me Vietnamin. Këto bisedime nuk
do të japin asnjë rezultat dhe do të zgjaten e do të zgjaten pa mbarim. Bisedimet në mes tyre herë janë të hapëta e në to shajnë njëri-tjetrin, herë-herë janë të fshehta.
Por fakt është që vietnamezët nuk do të pranojnë
asnjë diktat dhe nuk do t'i bëjnë asnjë lëshim Kinës,
edhe pse kjo vazhdon ta ngrejë zërin, bile të gërthasë, se
është gati t'i japë edhe një «mësim» të dytë Vietnamit.
Këtë do edhe Bashkimi Sovjetik, i cili forcon bazat e
tij në Vietnam, e ndihmon këtë me armë, e ndihmon
edhe ekonomikisht dhe po e përgatit që të jetë në gjendje vetë t'i rezistojë Kinës, gjë që do të shkaktojë dobësimin si të kësaj, ashtu edhe të Vietnamit, kurse Bashkimi Sovjetik mund të përfitojë nga këto dyluftime midis
Kinës dhe Vietnamit.
Populli heroik vietnamez vazhdon të luftojë. Ai luftoi kundër imperializmit francez e pas këtij okupatori,
i cili u zëvendësua me amerikanët, zhvilloi një luftë të
ashpër kundër tyre. Edhe këta u thyen në këtë luftë,
kurse tash vendin e francezëve dhe të amerikanëve e
kanë zënë kinezët, që po i futen javash-javash një lufte
me Vietnamin. Po edhe këta do të humbasin.
Kinezët me bisedimet e tyre kërkojnë të lënë përshtypjen në opinionin botëror se po i zgjatin dorën Vietnamit. Po ashtu flitet se ata po i bëjnë avanca edhe
Bashkimit Sovjetik që të rifillojnë bisedimet për çështjet
e ndryshme ku kanë mosmarrëveshje me njëri-tjetrin.
Kjo bëhet me qëllim nga ana e kinezëve dhe qëllimi
qëndron në atë që t'i bëhet presion Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ka mundësi që Kina
ta kthejë fytyrën edhe nga Bashkimi Sovjetik. Një kthe-
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së të tillë ne e kemi parashikuar, por kur do të zhvillohet e si do të zhvillohet, natyrisht, do të duhet një
kohë dhe ne do të vëzhgojmë taktikat që do të zbatohen,
por japonezët, amerikanët e të tjerë i kanë njohur dhe
po i njohin aktualisht edhe më mirë kinezët si gënjeshtarë e versatil, që ç'thonë sot nuk thonë nesër, e kthejnë
fletën nga fryn era.
Ten Hsiao Pini ose do të pranojë disfatën e tij, dhe
kështu do të forcohet krahu i Hua Kuo Fenit që hiqet si
më i moderuari, ose do të bëhet fund e krye një lake i
amerikanëve dhe do të qëndrojë në fuqi në sajë të ndihmës që do t'i japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Japonia dhe imperialistët e tjerë evropianë.
Me fjalë të tjera, Kina dështoi në politikën e saj, por
jo se i harroi dhe i hodhi poshtë qëllimet e saj agresive
fashiste. Jo. Ajo po merr poza të tjera; po merr poza në
drejtimin e «katër modernizimeve», ku e ka ulur bishtin; po merr poza gjoja për të forcuar diktaturën e proletariatit, domethënë atë diktaturë fashiste të maskuar
me frazeologji demokratike, u bën thirrje njerëzve të
punojnë e të qëndrojnë të qetë, me Vietnamin gjoja ka
hyrë në bisedime, edhe me Bashkimin Sovjetik po bën
përpjekje për bisedime të përbashkëta. Bashkimi Sovjetik
përfiton nga këto momente që edhe Vietnamin ta ndihmojë, por të futet kokë e Icëmbë edhe në Kamboxhia, dhe.
në Laos dhe të rifillojë bisedimet me kinezët, të tatojë.
pulsin, të shohë situatat.
Për sa u përket marrëdhënieve të Kinës me vendet
e tjera konstatohet një ftohje e përgjithshme. Zaten për
Kinën asnjëherë nuk ka ekzistuar një simpati në të gjitha vendet e botës. Kina ka qenë një element me peshë
të madhe nga ana e numrit të popullsisë dhe nga ana
e territorit, kishte disi një cipë të gënjeshtërt politike,
gjoja marksiste-leniniste, po edhe atë ia çori Partia e
Punës e Shqipërisë. Vija jonë e drejtë u vërtetua në jetë
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dhe popujt panë se nga Kina nuk mund të pritet ndihmë
e vërtetë as për çlirim, as për pavarësi, as për sovranitet,
këta popuj e panë qartë se Kina është e lidhur me imperialistët e tjerë për t'u bërë superfuqi, për të zgjeruar
dominimin e saj në botë, për të krijuar javash-javash
tregje dhe për të thithur pasuritë, djersën e popujve të
tjerë të botës.
Politika fashiste aktuale e Kinës është një politikë
që s'e lidh asgjë me popujt.

E DIEL
13 MAJ 1979

SALT-2
Dy fuqitë më të mëdha imperialiste të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik, po
bëjnë një zhurmë të madhe në lidhje me çarmatimin,
veçanërisht në lidhje me armët bërthamore.
Më në fund u deklarua se marrëveshja SALT-2,
rreth së cilës ka një kohë të gjatë që bëhet fjalë, u përfundua në Uashington midis përfaqësuesve të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorit Dobrinin të Bashkimit Sovjetik. Kjo marrëveshje, pasi të nënshkruhet nga
Brezhnjevi dhe Karteri, duhet të ratifikohet nga Senati
Amerikan dhe nga Sovjeti Suprem i Bashkimit Sovjetik.
Brezhnjevit i është zënë goja dhe mezi flet, Karteri
është bilbil, por sidoqoftë të dy imperializmat i kanë sytë
të çelur, gurmazin të hapur dhe kanë marrë të gjitha
masat që armatimet e tyre atomike të vazhdojnë të prodhohen, pavarësisht nga marrëveshje të tilla. Edhe Karteri, edhe Brauni, sekretari i Shtetit për Mbrojtjen të
SHBA-së, si edhe Brzezhinski kanë deklaruar se me nënshkrimin e marrëveshjes SALT-2 asgjë nuk ndryshon,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë marrë të gjitha
masat për t'u mbrojtur gjoja nga socialimperializmi sovjetik. Me fjalë të tjera, ata janë mbushur deng me armë bërthamore, siç është mbushur deng edhe Bashkimi Sovjetik.
Çështja qëndron në atë, siç përsëritin në konferenca shtypi këta udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të
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Amerikës, se Senati Amerikan duhet ta aprovojë këtë
marrëveshje, të mos bëjë zë, të jetë i kënaqur, sepse një
gjë e tillë është në interesin e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Karteri thotë se, natyrisht, marrëveshja SALT-2
nuk i përmbush të gjitha dëshirat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është diçka më mirë se hiçi.
Marrëveshja SALT-2 ka për qëllim të kontrollojë
ekuilibrin e forcave atomike të të dyja superfuqive, domethënë që si njëra, edhe tjetra, të ecin paralel në armatimet atomike e bërthamore si dhe me armët sekrete
të sofistikuara. Prandaj e nënshkruan këtë marrëveshje
që të kenë të drejtë të vëzhgojnë, qoftë brenda vendit,
qoftë nëpërmjet bazave të afërta që kanë të dyja palët,
në territoret e shteteve të tjera fqinje të njëri-tjetrit, pra
të kontrollojnë ajrin, detin dhe tokën nëse njëri partner
ose tjetri shpik apo krijon një armë të re, ose shton një
armë që e posedon aktualisht. Se sa efikase do të jetë
një gjë e tillë, këtë do ta shikojmë, por kjo nuk ndalon
që si njëri, ashtu edhe tjetri, haptazi ose fshehtazi, ta
shkelin këtë marrëveshje dhe, kur ta zbulojë këtë shkelje
atëherë gati i ka edhe mjetet, mënyrat e teknologjinë e
prodhimit për të njëjtën armë. Për këtë punojnë ditë e
natë të dyja superfuqitë.
Pse u nënshkrua marrëveshja SALT-2? Në radhë
të parë ajo u nënshkrua për të gënjyer popujt që janë
ngritur dhe në mënyra e në forma të ndryshme po luftojnë kundër imperializmit amerikan, socialimperializmit
sovjetik dhe kundër të gjithë atyre që kanë bomba atomike, duke kërkuar likuidimin e këtyre armëve. Mirëpo
një gjë e tillë nuk arrihet nëpërmjet mitingjeve e demonstratave, por vetëm me forcën revolucionare të popujve, me kryengritje në çdo vend, gjë që do të arrihet
jo kudo përnjëherë. Por bota zien dhe një ditë në vende
të ndryshme «kapaku i kusisë» do të hidhet në erë.
Kriza e madhe e shumanshme botërore politike, ush534

tarake, financiare e superprodhimit i detyron të dyja
superfuqitë që t'i frenojnë disi shpenzimet ushtarake, për
arsye se nuk mund të vazhdohet pa fund gara e armatimeve atomike në mes tyre. Atyre u duhet të marrin një
qëndrim, që të jetë pa humbje për interesat e vet imperialistë, për arsye se kanë një epërsi jashtëzakonisht të
madhe mbi vendet e tjera. Ne mendojmë se, aktualisht,
gjatë kësaj krize ata do të frenohen, për sa i përket
garës së armatimeve, mbasi, në rast se do ta vazhdojnë,
do t'u duhet të shpenzojnë me qindra miliardë dollarë në
vit. Por ajo që i detyron më tepër të frenohen është kriza
monetare dhe e energjisë. Ky frenim mund të jetë i përkohshëm, sepse nuk duket akoma në horizont një shenjë
sado e vogël që ta lehtësojë krizën, bile e kundërta po
ngjet në të gjitha vendet kapitaliste. Çështja e energjisë
elektrike është bërë një problem shumë akut, aq sa të
gjithë veç e veç dhe të grumbulluar, qoftë në Tregun e
Përbashkët Evropian, qoftë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, në Amerikën e Jugut etj., etj. po bëjnë mbledhje dhe po marrin vendime për pakësimin e harxhimit
të energjisë elektrike, domethënë të naftës.
Pra, nafta është një armë fort e rrezikshme për kapitalizmin, për shtetet imperialiste, për shtetet «e modernizuara» e që kanë një teknologji të lartë. Pa energji
elektrike, pra, pa karburant, çdo gjë pushon.
Në Iran populli e rrëzoi shahun dhe grevat e punëtorëve bënë që nafta të mos rrjedhë më në atë sasi që
e merrnin dikur Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera
kapitaliste. Pakësimi i furnizimit të naftës nga Arabia
Saudite dhe në përgjithësi nga gjithë Lindja e Mesme
i ka detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ato
të Evropës që të marrin masa. Bashkimi Sovjetik po
merr masa edhe ai vetë për kursime dhe për fitime. Satelitëve të tij ua ka mbyllur rubinetat dhe pika e naftës është një pikë në kokat e tyre, të cilën duhet ta
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paguajnë shtrenjtë. Bashkimi Sovjetik ruan rezerva për
kohë të këqija dhe pak punë i prish nëse u mungon nafta
satelitëve apo vendeve të tjera që i furnizon me të.
Kështu që në gjithë botën janë mbyllur mjaft fabrika, me miliona automobila janë futur nëpër garazhe
dhe janë vënë në qarkullim autobusët e trenat. Por kjo
zgjidhje ka shkaktuar një krizë tjetër, krizën e qymyrit.
Qymyri, që deri tani ishte lënë pas dore, tash deri diku
po kërkohet përsëri. Vendet që e prodhojnë atë e japin
me çmime të larta.
Për sa i përket jehonës që pati nënshkrimi i marrëveshjes SALT-2, mund të themi se disa e pëlqejnë, disa nuk e pëlqejnë. Për shembull, qeveria franceze nuk e
pëlqeu këtë marrëveshje. Franca që në kohën e Dë Golit
e zhvilloi vetë forcën persuazive të bombës atomike që
të mos mbetej nën ombrellën amerikane, dhe as në
bashkëpunim të ngushtë me të, siç bëri Anglia. Dë Goli
e dinte që në një luftë eventuale në Evropë Franca
s'mund të merrte asnjë iniciativë, pse sustën e bombës
atomike do ta përdornin .Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe vetëm atëherë kur ta shi•onin se interesat e
tyre ishin prekur, pa i përfillur aspak interesat e Francës.
Kështu, Dë Goli u shkëput nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Franca vazhdoi të zhvillojë armën atomike në mënyrë të pavarur.
Aktualisht Zhan Fransua Ponse, ministër i Jashtëm
i Francës, deklaroi se Franca nuk do të bashkohet në
marrëveshjen SALT-2, ajo do ta zhvillojë armën atomike
jashtë kësaj marrëveshjeje, për interesat dhe mbrojtjen
e saj. Me fjalë të tjera, Zhiskar d'Estëni dhe qeveria e
tij nuk pranojnë që të futen në zinxhirët e dy superfuqive, të cilat kanë stoqe jashtëzakonisht të mëdha armësh
e bombash atomike. Kurse Gjermania Perëndimore e
Bonit, nëpërmjet kancelarit të saj Shmid, e aprovoi marrëveshjen SALT-2.
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Duket qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe Gjermania Perëndimore janë të lidhura ngushtë me
njëra-tjetrën. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Gjermaninë Perëndimore si avanpostin e tyre në Evropë në
rast të një lufte bërthamore me Bashkimin Sovjetik,
me fjalë të tjera financojnë hitlerizmin e kohëve tona.
Anglia akoma nuk e ka shpallur qëndrimin e saj për
marrëveshjen SALT-2, po kryeministrja e re konservatore, Margaret Theçer, la të kuptohet se Anglia do ta
zhvillojë vetë armën atomike. Kjo thënie e saj, në qoftë
se do të realizohet, deri diku do të thotë se jemi para
njëfarë shkëputjeje të Anglisë nga aleatët e vet, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i
përket zhvillimit të armëve atomike. Theçeri dha arsyen
se Angiia dëshiron të ketë armën e saj për t'u mbrojtur
nga çdo eventualitet.
Popujt e tjerë të botës, natyrisht, nuk gënjehen
nga SALT-2. Kësaj marrëveshjeje, ata që e nënshkruan,
me siguri do t'i vënë lule për ta zbukuruar, por prapa
saj ka marrëveshje të tjera, të fshehta e protokolle të
shumta që dëshmojnë për ujdinë e arritur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik
në shumë çështje që lidhen me armët bërthamore dhe
me armët konvencionale.
Karteri është i shqetësuar dhe thekson se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Sovjetik do të ashpërsohen shumë në rast se
Senati Amerikan nuk e ratifikon marrëveshjen SALT-2
për kufizimin e armëve sekrete e të armëve strategjike.
Karteri pretendon se kjo marrëveshje që është arritur
është nga më të mirat, natyrisht, jo më e përsosura. Në
qoftë se senatorët nuk e pranojnë këtë marrëveshje,
shton Karteri, kjo gjë do të ketë pasoja nga më shkatërrueset për vendin tonë e për paqen në botë, gjithashtu
do t'i ashpërsojë në një masë të konsiderueshme marrëdhëniet tona me Bashkimin Sovjetik.
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E MARTF:
15 MAJ 1979

SHBA I AKORDUAN KINF,S TRAJTIMIN E KOMBIT
ME TE FAVORIZUAR NE TREGTI

meve kino-amerikane në vitin 1978 arriti në rreth një
miliard e 100 milionë dollarë, kurse në vitin 1979, pas
një inkurajimi nga ana e udhëheqësve kinezë se tregtia
midis dy vendeve nuk do të preket nga rivlerësimet e
bëra lidhur me modernizimin e Kinës, pritet që t'i kalojë 2 miliardë dollarët. Sekretarja amerikane e Tregtisë,
mendon se marrëdhëniet tregtare në mes dy vendeve,
në pesë vjetët e ardhshëm, do të arrijnë shifrën 3 deri
në 4 miliardë, mundet edhe në 5 miliardë dollarë.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës e futën edhe Kinën në radhën e kombeve më të favorizuara në marrëdhëniet e tyre tregtare. Të hënën, domethënë dje, u nënshkrua «Marrëveshja mbi marrëdhëniet tregtare midis
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe RP të Kinës-,
me anë të së cilës SHBA i akorduan Kinës trajtimin e
kombit më të favorizuar.
Marrëveshja kino-amerikane, sipas amerikanëve, do
t'i ngjasojë asaj që ekziston në mes Japonisë dhe Evropës Perëndimore. Amerikanët, dhe posaçërisht sekretarja
amerikane e Tregtisë, Kreps, deklarojnë se dispozitat për
sigurimin kombëtar, patentat, e drejta e kopjimit të markës tregtare, 'krijimi i lehtësive midis dy vendeve që
janë të interesuara për importin dhe eksportin etj., do
të bëhen në bazë të klauzolës së kombit më të favorizuar të marrëveshjes që sapo u nënshkrua. Kjo do të
thotë se marrëveshja tregtare në fjalë do të krijojë një
liri shumë të madhe në bashkëpunimin tregtar midis
kinezëve dhe amerikanëve, gjë që, natyrisht, do t'i nxitë afaristët amerikanë ta zhvillojnë tregtinë ashtu siç
dëshirojnë ata. Si rrjedhim, do të zgjerohet turizmi etj.
dhe do të krijohen mundësitë për të zgjeruar kontaktet
e çfarëdollojta të amerikanëve me kinezët.
Sipas statistikave, vëllimi i përgjithshëm i shkëmbi538
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E DIEL
20 MAJ 1979

NE KINE RREMUJA VAZHDON E DO TE VAZHDOJE
Në Kinë vazhdon dhe do të vazhdojë rrëmuja, pasojë e teorizimeve «të famshme» të Mao Ce Dunit, sipas të cilit uji «duhet të turbullohet që të kullohet».
Por në Kinë turbullira e rrëmuja vazhdon dhe akoma
asgjë nuk po sqarohet. Koha vërteton se parullat e Mao
Ce Dunit ishin vetëm fraza e slogane të vetëquajtura
marksiste-leniniste, kurse në realitet ky farë perandori
kishte qejf të manovronte e të vinte njërin kundër tjetrit, grupet ose njerëzit që vinin rreth tij, që bartnin
pikëpamje të ndryshme revizioniste, anarkosindikaliste e
çfarëdolloj pikëpamjesh të tjera, asnjëherë marksiste-leniniste.
Mao Ce Duni nuk kishte për qëllim të spastronte qelbësirat, por të ngrinte njërin kundër tjetrit, të rrëzonte
a të godiste njërin, të ngrinte e të përkëdhelte tjetrin
dhe ta përsëriste këtë lojë deri në infinit. Këto veprime
ai i bënte pa llogaritur as vdekjen e vet, as vdekjen e
dorës së tij të djathtë, Çu En Lait, i cili ishte një ideolog
zhongler i përsosur për të manovruar me pikëpamjet e
Maos dhe me prestigjin që ky kishte arritur të fitonte
në Kinë. Grupi i Maos e konsideronte këtë prestigj si
një çështje që kishte arritur kulmin dhe që mund të
ndikonte në rrugën e mjegullt dhe jomarksiste-leniniste,
ku ishte futur Kina, edhe pas vdekjes së tij. Mirëpo kjo
turbullirë që nuk po sqarohej kurrë, sillte turbullira edhe
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më të mëdha. Në këtë lumë pseudomarksist të Mao Ce
Dunit shtoheshin kurdoherë papastërtitë, të cilat po e
mbulonin Kinën, kurse Mao Ce Duni gjoja i riedukonte
njerëzit. Kështu, këta njerëz përfitonin nga «zgjuarsia»
e «timonierit të madh» për të mbajtur frymën gjallë, për
t'u organizuar nën flamurin e Mao Ce Dunit dhe për
të ngritur krye e për të rimarrë fuqinë në momentin që
do ta shihnin më të përshtatshëm. Momenti më i përshtatshëm, sigurisht, ishte vdekja e «timonierit», që ndodhi pas vdekjes së «ndihmëstimonierit», Çu En Lait, kështu që grupet e ndryshme, të cilat kishin qenë të lira
dhe ishin ushqyer me idetë eklektike të Mao Ce Dunit,
filluan të lëviznin. Kjo lëvizje «peshkaqenësh» arriti në
rezultatet e njohura që dihen: grupi fashist reaksionar
i Ten Hsiao Pinit dhe i Hua Kuo Fenit, pas shumë peripecish, duke e futur Kinën në një kaos të madh, bëri
puçin dhe mori pushtetin. Pushteti u mor gjoja nën flamurin e Maos dhe gjoja për spastrimin e «katërshes»
që mbështetej nga Mao Ce Duni në format dhe në mënyrat që përmendëm më lart.
Për të mos u zgjatur në këtë çështje, sepse e kam
trajtuar shumë herë më përpara, duhet thënë se Mao Ce
Duni i kishte përgatitur një shtrat të ngrohtë klikës së
sotme revizioniste fashiste, e cila do të ndiqte politikën
e jashtme të Mao Ce Dunit dhe të Çu En Lait, domethënë afrimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
me vendet e tjera kapitaliste dhe njëkohësisht drejtimin
e tehut të luftës kundër Bashkimit Sovjetik revizionist
dhe gjithë forcave revolucionare dhe socialiste në botë.
Klika që erdhi në fuqi pas vdekjes së Mao Ce Dunit
nuk kishte unitet. Në fakt ajo ishte e ndarë në një sërë
klanesh, të cilat për një kohë mjaft të gjatë u përpëlitën
që të gjenin krahun më të përshtatshëm ku mund të
grumbulloheshin për të konsoliduar pushtetin e tyre. Në
fillim u duk sikur Hua Kuo Feni tok me Jeh Çien Jinin
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patën epërsi, por më vonë në skenë doli grupi më i
djathtë, më fashist e më reaksionar, grupi me Ten Hsiao
Pinin në krye. Ten Hsiao Pini ishte revanshisti kinez që
u përngjante revanshistëve gjermanoperëndimorë, ishte
militaristi kinez që u përngjante militaristëve japonezë
dhe nuk donte që kurrkush t'i bënte hije e ta pengonte
për të marrë pushtetin plotësisht në duart e tij. Ai tentoi për një gjë të tillë, por lufta midis «grerëzave», natyrisht, u acarua më tepër dhe pastaj u arrit në njëfarë
«stabiliteti». Kështu grupi i Hua Kuo Fenit, Jeh Çien
Jinit dhe Li Hsien Nienit, që përpiqej të luante rolin e
moderatorit, iu kundërvu grupit të Ten Hsiao Pinit, jo
hapur, por brendapërbrenda kazanit që ziente.
Ky i fundit arriti të likuidonte një pjesë të Byrosë
Politike, e cila ishte me Hua Kuo Fenin, ishte kundër
«katërshes», por i bënte hije Tenit. Grupi i Tenit, procedoi me një mijë dallavere, duke shfrytëzuar masat shtypëse që zbatuan Hua Kuo Feni, Vu Tehu e të tjerë në
sheshin Tien An Men, ku partizanët e Tenit kishin dalë
gjoja për të përkujtuar ditën e dëshmorëve. Tenit kjo
i shërbeu që ata t'i bënte të pafuqishëm. Pas kësaj,
më duket se ata nuk patën më forcë as në parti, sido
që brenda saj ka grupe të mëdha, as edhe në popull.
Në Kinë çështja e mbështetjes ose jo nga ana e popullit shpjegohet me faktin se politika e Mao Ce Dunit
ka qenë e atillë që favorizonte ekzistencën e grupeve
e të partive të ndryshme, gjë që në gjirin e popullit kishte krijuar një turbullirë të madhe. Kjo turbullirë ishte
e zorshme të spastrohej qoftë edhe nga një dorë e hekurt
fashiste si ajo e Tenit. Por ky, në radhë të parë, u përpoq të forconte pozitat e veta dhe për këtë, në një periudhë të shkurtër, siç e kam theksuar edhe herë të tjera, ndoqi dy rrugë: rehabilitimin e të gjithë elementëve
të goditur nga Revolucioni Kulturor dhe sjellja e tyre
në postet që kishin më parë (tash së fundi edhe Pen
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Çenin e të tjerë) dhe rehabilitimin e elementëve të reaksionit, duke u dhënë këtyre jo vetëm të drejta politike,
por edhe fuqitë ekonomike e duke u kthyer edhe pasuritë që u ishin konfiskuar.
Kështu llumi i reaksionit u ngrit nën flamurin e
Ten Hsiao Pinit dhe, duke menduar se ushtrinë e ka
pasur të vetën, i bënte karshillëk Hua Kuo Fenit, i cili
është treguar dhe vazhdon të tregohet një fashist
moderuar, ndërsa Teni është një militarist i tërbuar. Hua
Kuo Feni ndjek, si me thënë, taktikat e Mao Ce Dunit
dhe ka arritur që Jeh Çien Jinin, i cili e ka një këmbë
në varr e një këmbë mbi tokë, në mos ta bëjë krejtësisht
me vete, pse nuk e dimë, të paktën ta ketë nga ana e tij.
Edhe Li Hsien Nieni, siç duket, po tregohet i moderuar dhe më pak i shpejtuar, për sa u përket «katër modernizimeve» dhe hopit të madh katastrofal që predikon
Ten Hsiao Pini, i cili shpreson ta bëjë duke u mbështetur
në ndihmat e mëdha që u ka kërkuar imperializmit amerikan, imperializmit japonez dhe gjithë Evropës Perëndimore, veçanërisht Gjermanisë Perëndimore.
Çështja tjetër është vazhdimi i politikës së jashtme
nga ana e Tenit, i cili duket qartë që ndjek kursin e politikës proamerikane të Maos dhe të Çu En Lait. Ai mendon se ky është i vetmi kyç i «fitores» së Kinës që do
t'i hapë asaj portat e modernizimit, domethënë do ta
bëjë Kinën një shtet «modern», ashtu siç ka predikuar
Çu En Lai, gjë që e përsëriti edhe Hua Kuo Feni, por
duke zbritur disa vjet. Tani këtë po e thotë edhe Ten
Hsiao Pini, por duke i zbritur akoma më tepër vitet e
kohës kur do të arrihen «katër modernizimet», me anën
e të cilave Kina do të bëjë një «kthesë kolosale».
Sipas planit të «katër modernizimeve» bujqësia do
të kthehej në një .cbujqësi moderne», do të zhvillohej
industria e lehtë, që «do t'i mbulonte tregjet» me mallra
kineze, do të zhvillohej industria e rëndë në një shkallë
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«jashtëzakonisht të gjerë» dhe ushtria e Kinës, një ushtri
kolosale, do të bëhej ushtria «më moderne dhe më e
fuqishme» në botë. Këto ishin ëndrrat e Tenit, realizimin e të cilave ai u përpoq ta siguronte duke vajtur
në Japoni e në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke
mbajtur fjalime luftënxitëse nën parullën e antisovjetizmit, të dhënies së lirisë popujve, të propagandimit të
teorisë së «tri botëve», të kërkimit dhe të marrjes së
kredive etj., etj. Siç e dimë, dhe siç e kam theksuar edhe
më parë, një sërë komisionesh e delegacionesh kineze
u përhapën në të gjithë Evropën, Amerikë e Japoni që
t'i siguronin këto ndihma; u bë një bujë e madhe dhe
Ten Hsiao Pini u konsiderua si shpëtimtari i jetës, shpëtimtari i kapitalizmit të ri, përfaqësuesi i regjimit kapitalist në Kinë.
Mirëpo kapitalistët i bëjnë mirë llogaritë, i gjykojnë mirë pozitat e Tenit dhe aftësitë e brendshme ekonomike të Kinës. Si konkluzion investimet e tyre ishin të
matura e të rezervuara, kështu që e detyruan Ten Hsiao
Pinin të zbriste në tokë, të ulte pendët. Kjo gjë i dha
dorë krahut tjetër, grupit të Hua Kuo Fenit, Jeh Çien
Jinit dhe Li Hsien Nienit e të tjerëve të merrnin forcë
dhe të impononin rishikimin e planeve «madhështore»
të kolegut të tyre rival, shkurtabiqit Ten.
Pozita e Hua Kuo Fenit në fund të vitit të kaluar qe
tronditur nga Teni. Kritikat e Jeh Çien Jinit e të Li
Hsien Nienit në adresë të Ten Hsiao Pinit nuk patën
asnjë efekt, sepse ata kanë qenë gjithmonë në poste më
të ulëta se Teni. Prandaj Huasë i duhej një person i aftë, i cili të kishte qenë më përpara mbi Tenin. Për këtë ai
zgjodhi Çen Jynin, duke e bërë atë edhe zëvendëskrYetar të partisë. Tenit nuk i erdhi mirë dhe nuk ishte dakord për këtë, por ishte e zorshme të kundërshtonte,
sepse edhe Çeni, sikurse edhe Teni, ka qenë persekutuar gjatë Revolucionit Kulturor.
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Në fakt, pas ardhjes së Çen Jynit janë dukur disa
ndryshime, si rritja e rolit udhëheqës të partisë dhe sidomos frenimi i lëvizjes për demokracinë; iu vu theksi
gjithashtu problemit të rregullimit të ekonomisë; filloi
të mbahet një qëndrim më kritik ndaj Perëndimit etj.
Kurse Pen Çeni e të tjerë, që dikur ishin anëtarë të Byrosë Politike, u rehabilituan, por akoma nuk i kanë marrë postet që kanë pasuri.
Lin Hu Çia, kur u emërua sekretar i parë i Pekinit,
u duk se ishte i krahut të Tenit e mendohej se do të
bëhej anëtar i Byrosë Politike, por më vonë u pa se ai
ishte përkrahës i Huasë. Pra Hua Kuo Feni është si një
thëngjill i mbuluar; ai lufton në heshtje për të forcuar
pozitat e tij dhe për të sjellë në fuqi elementë që të
mbështetin politikën e tij kundër Ten Hsiao Pinit.
Po t'u hedhim një sy gazetave të Pekinit, në përgjithësi duket tendenca pro Hua Kuo Fenit. Flitet se postin e Lin Hu Çias do ta marrë Pen Çeni. Po kështu edhe
ministri i Kulturës Huan Çen paraqitet si përkrahës i
Huasë. Ky e kishte kundërshtuar Tenin për shfaqjen e filmave perëndimorë me ato përmasa e ritme siç kërkonte
Teni.
Shokët e ambasadës na bëjnë të njohur se pretendohej që ministri i Mbrojtjes, Hsy Hsian Çian ishte gjoja i sëmurë dhe i shtruar në spital prej një kohe të gjatë. Por gjatë takimit që pati me delegacionin ushtarak
amerikan, u pa se ai ishte në gjendje të mirë shëndetësore, prandaj dyshohet që të ketë qenë i sëmurë. Veprime të tilla të dyshimta tregojnë se mund të ekzistojnë
mosmarrëveshje me Tenin.
Kemi informata se në Shangai po dalin dacibao
kundër Gën Biaos, të cilin e atakojnë për politikën ku1 Nuk kaluan shumë kohë dhe Pen Çeni u rehabilitua.
Shih në këtë vëllim f. 648.
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ndër Shqipërisë e kundër Vietnamit. Flitet, gjithashtu,
se ka pasur dacibao kundër Vei Kuo Çinit, anëtar i
Byrosë Politike, drejtor i drejtorisë politike të ushtrisë,
i cili tash bëhet përgjegjës për humbjet e mëdha të ushtrisë kineze në luftën me Vietnamin.
Gjithashtu në Shenian ka pasur disa dacibao. Në
njërën prej tyre kritikohet Li De Sheni, sepse ka qenë kundër agresionit ndaj Vietnamit, ndërsa në një tjetër
lavdërohet qëndrimi i tij. Natyrisht, mendime të tilla ka sa të duash dhe këto janë mendime kontradiktore, të cilat shprehen tek i ashtuquajturi mur i demokracisë dhe japin përshtypjen e plotë të gjendjes në vend.
Por ne nuk kemi mundësi t'i dimë të gjitha, sepse Kina
është një kontinent i tërë ku rrëmuja vazhdon dhe cio
të vazhdojë.

E SHTUNË
26 MAJ 1979*

PANORAME POLITIKE
Gjendja në botë është e turbullt dhe shqetësuese.
Popujt, qeveritë, partitë e ndryshme janë në ethe, janë
në ]ëvizje. Është krijuar një gjendje kaotike në politikë
e kudo, si rezultat i krizës së përgjithshme dhe të thellë
që ka mbërthyer në një darë të fortë vendet kapitalisto-revizioniste. Natyrisht, kjo gjendje shkakton perturbacione të mëdha në jetën shoqërore të popujve e të
vendeve, shqetësime të mëdha e të pazgjidhshme për qeveritarët që sundojnë mbi këta popuj e mbi këto vende.
Një situatë e tillë shqetësuese është shumë e rrezikshme për ata që dëshirojnë statukuonë. Prishja e kësaj statukuoje, e cila përbëhet nga marrëveshje e aleanca
të ndryshme midis vendeve kapitaliste e revizioni-

ste, mund të shkaktojë katastrofa të vogla, por mund të
çojë edhe në katastrofën e madhe. Pikërisht kësaj të
fundit i ruhen ata sa të jetë e mundur, prandaj punojnë për katastrofa të vogla, për kombinime të reja
politiko-ekonomike-ushtarake në mes tyre. Të gjitha këto i bëjnë për të shuar, ose për të dobësuar lëvizjen e
madhe shoqërore të popujve, të cilët çdo ditë që kalon
shohin më mirë e më qartë se ku po i çojnë shtypja e
jashtme, sundimi i monopoleve të imperializmit dhe të
socialimperializmit, si edhe shtypja e brendshme nga klasat e pasura që sundojnë mbi këta popuj në bashkëpunim të ngushtë me kapitalizmin e jashtëm dominues.
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Në këtë situatë, përveç të tjerave, mund të përcaktohen dy qendra nevralgjike. Këto janë Afrika dhe
Lindja e Mesme.
Afrika është një kontinent i madh në zgjim. Natyrisht, ky zgjim nuk është kudo njëlloj, por sidoqoftë ky
proces nuk ka dyshim që shoqërohet me kundërshtime
nga ana e të sunduarve, shkakton greva e demonstrata,
të cilat shtypen me gjak nga klikat e ndryshme në fuqi
si dhe nga neokolonizatorët, që nuk janë tjetër veçse
kolonizatorët e vjetër e, në radhë të parë, nga ata amerikanë. Këta kanë investuar shuma të mëdha në shumë
vende afrikane, bashkëpunojnë me qeveritarët reaksionarë të këtyre vendeve dhe janë të lidhur me shtetet e tjera
imperialiste, neokolonialiste, nëpërmjet koncerneve, trusteve e shoqërive të përbashkëta. Por ne konstatojmë se
përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Afrikë
kanë prej kohësh influencën e vet edhe Anglia e Franca
dhe tash kanë futur duart edhe socialimperializmi sovjetik si dhe ai kinez, i cili si një i uritur kërkon të gjejë
ndonjë të çarë për t'u futur me pesë rupe në dasmë.
Këto fuqi kolonizatore përpiqen që në Afrikë të
ruajnë statukuonë e vendosur pas Luftës së Dytë Botërore. Pra, të ruajnë atë statukuo që lidhet me momentin
e dhënies prej tyre të njëfarë lirie dhe pavarësie të sipërfaqshme një vargu shtetesh afrikane, kufijtë e të cilave ato i përcaktuan sipas interesave të vet dominu3s.
Franca u detyrua t'u jepte «liri» dhe < ,pavarësi- të gjitha kolonive të saj, Anglia po ashtu, kurse Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, megjithëse nuk kishin koloni në
kuptimin e vjetër, prapëseprapë kishin në Afrikë influencë shumë të madhe, sidomos pas Luftës së Dytë Botërore, ndërsa Gjermania e humbi influencën e vet, mbasi e humbi Luftën e Dytë Botërore. Vetëm Portugalia
vazhdonte edhe pas luftës, bile deri tash në fund, të
ruante kolonitë e veta në Afrikë, si në Angola, në Mo548

zambik, në ishujt e Kepit të Gjelbër e gjetkë. Pas vdekjes së diktatorit fashist, Salazarit, tash edhe në këto
vende u bënë ndryshime, u fitua e u njoh pavarësia,
•u përcaktuan» disa kufij shtetërorë. Megjithatë kufijtë
e shteteve afrikane, sidomos të atyre që ndodhen në Afrikën Lindore, Qendrore dhe Jugore, janë përcaktuar formalisht. Pikërisht ky përcaktim formal i imponuar nuk
e lejon atë statukuo që kërkojnë aktualisht shtetet e
mëdha kapitaliste neokolonialiste në Afrikë, për arsye se,
kur u bë ndarja e këtyre shteteve, nuk u mbajt në konsideratë formimi i kombësive dhe Afrika, që ka me
qindra popuj të ndryshëm, u copëtua në shtete të veçanta. Tash afro 400 tribu të kombësive të ndryshme,
të nxitur edhe nga të tjerët, kërkojnë të shkëputen,
ose të ndahen nga shtetet e krijuara dhe të krijojnë
shtete të reja, më vete.
Në këto vende kapitalistët e Evropës Perëndimore,
ata amerikanë e sovjetikë kanë interesa të mëdhenj.
Minierat dhe pasuritë e shumta të nëntokës e të mbitokës shfrytëzohen prej tyre në mënyrë moderne dhe
me krahë pune vendës jashtëzakonisht të lirë. Prandaj
neokolonialistët e të gjitha ngjyrave, për të ruajtur në
këto shtete dominimin e tyre financiar dhe ekonomiko-politik, për të ruajtur strukturat dhe infrastrukturat e tyre të vjetra, me disa ndryshime të vogia,
për të dhënë përshtypjen e rreme të një vetëdrejtimi të këtyre shteteve. krijuan njëfarë inteligjencie
të re që e mësuan në metropolet e tyre. Por në realitet
dihet se kush drejton atje. Për shembull, në tërë Afrikën
Franceze, sipas statistikave, janë 50 mijë francezë që
punojnë e drejtojnë. Kështu ngjet edhe në Afrikën e
Jugut, ku vetëm një grusht njerëzish të bardhë dominojnë dhe shtypin gjithë atë pjesë të madhe të kontinentit,
që përbën Afrikën e Jugut, vendin e zimbabëve. Dhe,
për t'u dhënë një formë ekzotike këtyre shteteve, kanë
549

ngritur në fuqi njerëz të tillë si Mobutun, Bokasanë, ish-kaporal në luftën e Indokinës, president perandor i Shtetit të Afrikës Qendrore, dhe të tjerë si këta. Në këto shtete
afrikane të privilegjuarit janë kolonizatorët, që qëndrojnë
në qytetet e ndërtuara prej tyre me komoditete të mëdha,
pastaj është një shtresë tjetër, e përbërë nga nëpunës
të rangjeve të ulëta, që marrin rroga mesatare, dhe në
fund është një proletariat-fshatar i hedhur jashtë këtyre
shtresave, një proletariat indigjen shumë i varfër, që prodhon gjëra të vogla në mënyrë primitive dhe është aq
i varfër saqë as nuk mund të shesë, sepse s'ka çfarë të
shesë, as nuk mund të blejë, sepse s'ka me se të blejë.
Një gjendje të tillë nuk mund ta pranojnë elementët
përparimtarë, sidomos inteligjencia e re, të cilët, duke u
zhvilluar, shohin me të vërtetë shfrytëzimin barbar që
u bëhet popujve të tyre nga sunduesit e huaj e vendës
dhe i rritin kërkesat ndaj padronëve, duke mos i lënë, rehat
këta që të jetojnë e të shfrytëzojnë ashtu si u do qejfi.
Në situatat e sotme që krijon rivaliteti ndërimperialist për ndarjen e rindarjen e zonave të influencës e të
tregjeve lindin edhe fërkimet dhe ambiciet midiS fuqive
kapitaliste për skllavërimin e Afrikës. Kështu, për shembull, belgët, francezët, anglezët, amerikanët, sovjetikët
dhe kinezët jo vetëm përpiqen të krijojnë, ose të forcojnë
influencat e tyre në shtetet e Afrikës së Veriut, si në
Marok, Algjeri, Tunizi, Libi, Egjipt, Sudan etj., por, veçanërisht në ato vende që e kanë njohur vonë pavarësinë,
ata përpiqen të infiltrojnë në dëm të njëri-tjetrit për t'u
zgjeruar e për të zënë vend atje më mirë. Për këtë qëllim
Franca e Zhiskar d'Estënit zhvillon në vazhdimësi një
politikë eurafrikane, së cilës tash i ka shtuar edhe termin
arab, eurafrikano-arabe. Me këtë politikë Franca jo vetëm
synon të ruajë privilegjet e saj në vendet afrikane frankofone, por ta shtojë e ta zgjerojë influencën e saj edhe në
vendet arabe.
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Franca ka pasur koloni në Afrikë dhe në Lindjen e
Afërt, si, për shembull, në Siri, në Liban, ku aktualisht
influenca e saj e dikurshme është gërryer nga shtetet e
tjera imperialiste. Megjithatë, atje Franca, në mos influencë të madhe ekonomike, ka influencë politike dhe kulturore, të cilat përpiqet t'i shfrytëzojë. Këtë gjë ajo do ta
bëjë sepse shikon që Anglia, në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me regjimin
racist reaksionar të Afrikës së Jugut, ka zënë pozita të
forta në kontinentin afrikan. Përveç rrezikut anglez, rrezik të madh Franca shikon edhe nga ana e Gjermanisë së
Bonit, e cila përpiqet dhe ka arritur të ketë vendin e parë
në Tregun e Përbashkët Evropian dhe në •Evropën e
Bashkuar», vend të cilin e aspiron Franca. Por, që kjo
aspiratë të realizohet, duhet që Franca të sigurojë një
forcë të atillë ekonomike e ushtarake sa të jetë në gjendje të përballojë influencën e Gjermanisë Perëndimore.
Kështu që për Francën, Afrika përbën një fushë shahu ku po përpiqet t'i lëvizë gurët në favorin e saj për t'i
bërë mat të tjerët. Një nga këta të tjerë, përveç atyre që
thamë, është edhe Bashkimi Sovjetik, i cili, me ndërmjetësinë e kubanezëve dhe nëpërmjet kredive, natyrisht, io
shumë të mëdha, por të vazhdueshme, ka hyrë në Angola, në Etiopi, në Eritre dhe përpiqet të infiltrojë edhe ku
të mundet tjetër, ku të gjejë një vrimë për t'u futur.
Koalicioni i shteteve perëndimore po përpiqet, pra,
me grindje e me kontradikta në mes tyre, të forcojë pozitat e veta në Afrikë. Në mënyrë të veçantë ky koalicion
përpiqet të pengojë socialimperializmin sovjetik që të mos
ketë mundësi të futet në këtë kontinent, ku ai synon
të krijojë tregje dhe të zërë pozita strategjike luftarake.
Në këtë lëvizje të madhe politike, ekonomike dhe
ushtarake shohim se si këto fuqi imperialiste nxitin edhe
luftëra të pjesshme në mes vendeve afrikane si, për shembull, luftërat e pjesshme në mes Marokut dhe Frontit PO551

LISARIO, nxitin mëritë në mes Marokut dhe Algjerisë,
në mes Mauritanisë dhe Frontit POLISARIO. Ne shohim
Zairen të hyjë në luftë me Ugandën; në Angola situata
nuk është e qetë, po ashtu në Etiopi ka një situatë akoma të pastabilizuar, pavarësisht se u likuidua Haile Selasieja, i cili ishte një Bokasa etiopian. Tash, ky vend, i
ndihmuar nga sovjetikët, është në luftë me Eritrenë dhe
me Somalinë. Edhe kjo e fundit dikur kishte mbështetjen
e Bashkimit Sovjetik, kurse tash e ka kthyer fytyrën nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Kina për të
marrë ndihma. Borgjezia që është në fuqi në këto vende
përpiqet të sigurojë pozita të majme për vete dhe të
shtypë revoltat e masave popullore, revolta të cilat nuk
janë të vazhdueshme, janë sporadike e të paorganizuara si
duhet, sepse njerëzit janë akoma të paformuar ideologjikisht e politikisht. Natyrisht, këto lëvizje s'ka si të jenë të
organizuara përderisa nuk është krijuar si duhet ai faktor
objektiv që të kërkojë edhe krijimin e faktorit subjektiv,
ose ta forcojë, në qoftë se ekziston, për ta udhëhequr popullin në një revoltë të hapët dhe fitimtare kundër shtypësve të jashtëm e të brendshëm.
Në Afrikën Qendrore dhe në Afrikën e Jugut situatat
janë shumë të ndryshueshme, pra të paqëndrueshme, kurse në Afrikën frankofone ka njëfarë stabiliteti. Siç duket këtu infrastrukturat, shoqëritë dhe koncernet franceze
kanë zënë njëfarë pozite të shëndoshë dhe kanë krijuar
një strukturë organizative të përshtatshme si ajo e metropolit, por sidoqoftë të papërshtatshme për kolonitë e
reja që ajo ka nën drejtimin e vet ekonomiko-ushtarako-politik.
Në Afrikën e Veriut ka vende që paraqiten gjoja
më të pavarura dhe bëjnë gjoja një politikë jo sipas interesave të fuqive të mëdha. Të gjithë flasin për unitetin
arab, vetëquhen vende të pavarura, por, në realitet, po të
analizosh përmbajtjen e tërë këtyre emërtimeve që i vënë
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vetes, del se nuk është ajo që duan të paraqesin. Me fjalë
të tjera, këto janë vende arabe, por, në realitet, asgjë nuk
i bashkon veçse feja myslimane, e cila nuk ka se si të jetë
kurrë një mjet shpirtëror i atillë që të zhdukë kontradiktat ekonomike e politike midis tyre. Sot nuk jemi aspak
në kohën e profetit dhe të kalifëve, nuk sundon as Damasku, as Bagdadi, as edhe Teherani, por interesat e klasave. Feja myslimane, si edhe fetë e tjera, është bërë
ndihmësja e drejtpërdrejtë e klasave të pasura sunduese,
për t'i shfrytëzuar e për t'i mbajtur në errësirë proletariatin dhe masat e shtypura, për t'u premtuar atyre një të
ardhme të lumtur, veçse jo në këtë botë, por «në botën
tjetër».
Atje ku mundet dhe ku u puqen interesat ekonomikë ose politikë vendet arabe dhe myslimane përpiqen që
fenë ta bëjnë një mjet unifikimi, por ajo bëhet edhe një
mjet lufte kur interesat e tyre bien në kundërshtim me
njëri-tjetrin. Konkretisht ne shohim se në Afrikën e
Veriut nuk ka unitet mendimi dhe do të jetë absurde të
mendohet se mund të ekzistojë unitet në mes regjimeve
feuda]e dhe kapitalisto-borgjeze. Gjithashtu është gabim
të thuhet se këto vende janë plotësisht të pavarura nga
fuqitë e mëdha imperialiste. Fakt është që ato janë të
lidhura e të ndërlidhura me interesat e kapitalizmit botëror dhe, për t'u shërbyer këtyre interesave si dhe interesave të borgjezisë në fuqi, lidhen e zgjidhen marrëveshje me ato shtete të zhvilluara kapitaliste, të cilat u
japin një mbështetje të fuqishme në realizimin e qëllimeve të veta.
Natyrisht, nuk mund të themi se në programin e
qeverive të vendeve të Afrikës së Veriut nuk ka diçka
progresive. Por duhet thënë se në shumë nga këto vende
kjo diçka progresive, në atë shkallë që ekziston, i shërben k]asës në fuqi dhe jo masave të shtypura, të cilat
prodhojnë e shfrytëzohen, kurse pasanikët fitojnë e sun553

dojnë. Prandaj aktualisht atje ekzistojnë kontradikta, të
cilat, në marrëdhëniet në mes klasave brenda këtyre
shteteve, thellohen dhe shkaktojnë prishjen e asaj statukuoje që duan të ruajnë neokolonialistët, gjithashtu
prishin harmonizimin e interesave të tyre në marrëdhëniet që kanë disa shtete me njëri-tjetrin.
Vetëm ai që nuk merr vesh nga politika, që nuk
është në gjendje të analizojë realisht politikën që
het në këto vende dhe gjendjen e tyre sociale, mund të
arrijë në konkluzionin se në këto vende, në këto situata,
ato që veprojnë janë vetëm kontradiktat në mes shteteve
dhe harron se kontradiktat e tjera, të cilat Lenini i ka
përcaktuar drejt, ekzistojnë dhe zhvillohen në çdo kohë
e në çdo situatë, duke e bërë të pamundur statukuonë
e dëshiruar nga kapitalistët.
Po ashtu mendohet cekët se vetëm imperialistët dhe
socialimperialistët janë ata që bëjnë ligjin e se janë kontradiktat, mosmarrëveshjet dhe lufta antagoniste në mes
tyre që e shkaktojnë këtë prishje të statukuosë. Këtej
rrjedh që klasat sunduese, për të gënjyer masat e popullit, natyrisht, mbështeten te njëri imperialist ose te
tjetri, duke e paraqitur njërin të mirë e tjetrin të keq,
kështu që shkaku i të këqijave ose i i<të mirave» i hidhet
vetëm mbështetjes në këtë ose në atë imperializëm. Në
fakt kontradiktat veprojnë në front në mënyrë intensive,
në mënyrë më pak intensive ose në forma latente, por
ato bëjnë punën e vet.
Le të shohim disa prej tyre, pa u futur në hollësi.
Maroku ka qenë koloni e Francës, e cila e ka shfrytëzuar atë me dhjetëra vjet. Në këtë vend ajo ka pasë
vendosur hegjemoninë e vet, forma të tilla të superstrukturës dhe të strukturës që t'u përgjigjeshin nevojave të
metropolit. Në ushtrinë franceze ka pasur reparte mercenarësh marokenë që kanë derdhur gjakun për Francën,
për metropolin, për kolonitë e dyqind familjeve franceze.
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Sot në Marok sundon një mbret, i cili përpiqet të
hiqet demokrat dhe të luajë një rol gjoja përparimtar,
por, në të vërtetë, mbretëron me ligje mesjetare. Maroku, ku veprojnë intrigat e fuqive imperialiste, është në
kontradikta të thella me shtete fqinje, si me Mauritaninë, me Algjerinë dhe me Frontin POLISARIO.
Mbretëria e Marokut, natyrisht, e ndihmuar nga imperializmi francez dhe nga ai amerikan, nuk dëshiron që
Algjeria të ketë influencë në Frontin POLISARIO dhe
Mauritaninë kërkon ta ketë vartësen e vet. Këtu, gjithashtu, zhvillohen edhe intriga e rivalitete midis amerikanëve e sovjetikëve. Këta të fundit përpiqen që në Atlantik të krijojnë baza detare të tyret, prandaj bëjnë ç'është
e mundur të influencojnë në Algjeri, në Frontin POLISARIO dhe kërkojnë të gjejnë momentet më të përshtatshme që mbretërinë e Marokut ta bëjnë satelit të tyre
për kohë të vështira. Por aktualisht nuk ngjet një gjë
e tillë, Bashkimi Sovjetik nuk influencon dot në Marok.
Algjeria është i vetmi vend i Afrikës së Veriut që
ka luftuar, mund të themi heroikisht në luftë kundër
pushtuesve francezë, duke fituar lirinë dhe pavarësinë
nacionale borgjeze.
Në Algjeri janë bërë disa reforma shoqërore. Atje ka
një zhvillim kulturor islamik dhe modern, ekziston kurdoherë influenca e kulturës franceze dhe me Francën ajo
mban marrëdhënie të rëndësishme ekonomike, sidomos
për sa i përket eksportimit të krahëve të punës, të verërave e të rrushit algjerian e, në radhë të parë, shfrytëzimit të naftës e të gazit të Saharasë. Nafta dhe gazi
i kësaj luajnë një rol vendimtar për të gjitha vendet që
kanë pjesë në këtë shkretëtirë, e cila është shumë e pasur me naftë dhe me gaz e mundet edhe me minerale të
tjera të çmueshme. Për këtë arsye ekzistojnë konflikte
të vazhdueshme në mes shteteve kufitare dhe si pasojë
kufijtë e vendosur janë sa për formë, se lëvizen sipas
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interesave të njërit ose të tjerit. Fakt është se çdo shtet
i Afrikës së Veriut si Algjeria, Maroku, Libia, Tunizia,
Sudani, Egjipti etj. kërkojnë si e si t'i lëvizin këta kufij, kush në kurriz të Libisë, kush në kurriz të Algjerisë,
kush në kurriz të Çadit, kush në kurriz të Egjiptit e
kështu me radhë.
Aktualisht Algjeria luan një rol të rëndësishëm në
çështjen e unitetit të vendeve arabe, si edhe në të ashtuquajturat vende të paangazhuara. Titoja, që kërkon të
jetë lideri i këtyre -vendeve të paangazhuara», ka shpresa
të mëdha tek Algjeria që kjo të influencojë në vendet e
tjera për të ruajtur të ashtuquajturin bashkim të këtyre
vendeve, bashkim që as ka ekzistuar, as nuk do të ekzistojë kurrë, sepse varësia e këtyre vendeve, ku më shumë
e ku më pak, është vepruese në drejtimin e fuqive të
mëdha.
Libia është një vend që u çlirua, ose u bë «e pavarur»., kur kolonel Kadafi me grusht shteti rrëzoi mbretin
Idriz. Është fakt se Libia, ish-koloni italiane, tash me
Kadafin në krye, përpiqet të luajë rolin e një vendi «socialist» mysliman, puro islamik. Kadafi ka synime të
shumta: kërkon që Egjipti të jetë nën varësinë e Libisë, ka synime mbi disa shtete të Afrikës Qendrore dhe
përpiqet të marrë, gjithashtu, një rol të rëndësishëm në
çështjen arabe.
Egjipti, dikur me Naserin në krye e tash me Sadatin,
ka apo s'ka në krye një mbret, është një vend borgjez. Demokratët borgjezë pasanikë e nxorën jashtë mbretin
Faruk, dhe bënë mirë, por këta nuk e drejtuan Egjiptin
në rrugën që kërkonte populli. Përkundrazi, atje reformat
ekonomike ishin të paqena dhe politikisht Egjipti u bë
një fushë shahu e superfuqive imperialiste, e Bashkimit
Sovjetik dhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Si pasojë e politikës së çoroditur të Naserit e të Sadatit Egjiptit iu shkaktuan humbje të mëdha gjatë luftë556

rave që iu imponuan nga Izraeli, i cili është i armatosur
deri në dhëmbë. Bile vetë Kajroja u gjend nën rrezikun
e pushtimit izraelit, por ndërhynë dhe e shmangën këtë
gjë fuqitë imperialiste, të cilat, me pushtimin e plotë të
Egjiptit, shihnin një katastrofë edhe më të madhe në detin Mesdhe. Megjithatë Izraeli mundi ta forcojë shtetin
e vet sionist, të pushtojë tokat egjiptiane dhe Golanin,
një vend dominues strategjik, pushtimi i të cilit ishte në
disfavor të Sirisë.
Me Egjiptin dhe konfliktin midis tij dhe Izraelit, me
të cilin nënkuptohet konflikti midis të gjitha vendeve
arabe, përfshirë edhe popullin palestinez, me Izraelin
agresor, kalojmë në pikën e dytë nevralgjike të situatës
aktuale ndërkombëtare.
Me nënshkrimin e traktatit të paqes në mes Egjiptit
dhe Izraelit u krijua një situatë e re. Të gjitha vendet
arabe, të paktën në mënyrë publike, e kundërshtojnë këtë
traktat, se ai është një traktat i padrejtë dhe i jep haraç
interesat e popullit palestinez. Në fakt, Egjipti, në kundërshtim me politikën e përbashkët të vendeve arabe,
e nënshkroi këtë traktat me Izraelin që është një agjenturë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lindjen e
Mesme, mori vetëm një pjesë të tokave të pushtuara nga
Izraeli, dhe Golanin e palestinezët i harroi. Kjo është
arsyeja që ai kundërshtohet -rreptësisht- nga të gjitha
vendet e tjera arabe, gjithashtu nga Irani i Ajatollah
Khomeinit. Por në këtë aleancë, gjoja arabe, nuk ekziston
një unitet i plotë pikëpamjesh dhe veprimesh kundër
Sadatit për tradhtinë që i bëri ai kauzës së përbashkët
të palestinezëve dhe të Sirisë. Për shembull, Arabia
Saudite, si edhe Emiratet e Gjirit Persik, sido që bëjnë
pjesë në këtë grumbullim, që kundërshton Traktatin
Egjiptiano-Izraelit, prapëseprapë e kanë një dorë këtej,
një dorë tek imperializmi amerikan, sepse e kanë hallin
te petrodollarët.
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Kështu Siria, në fakt, ndodhet në luftë me Egjiptin
dhe me Izraelin. Tok me të edhe Iraku. Këto dy shtete,
Iraku dhe Siria, përpiqen të bashkohen me njëri-tjetrin
e të krijojnë një unitet. Është e qartë se fjalë bëhen,
por këtij qëllimi nuk mund t'i arrihet kurrë për arsye të
kontradiktave të mëdha që ekzistojnë në mes dy regjimeve të këtyre shteteve dhe të disnivelit ekonomik të
tyre, po ashtu edhe për shkak të pozitës strategjike të
njërit e të tjetrit. Por edhe fuqitë e ndryshme imperialiste
janë kundër një bashkimi të këtillë dhe prandaj bëjnë
përpjekje që ai të mos arrihet.
Siria dhe Iraku janë dy republika me një kulturë
islamike të vjetër dhe të shkëlqyer, por si infrastrukturë
ato qëndrojnë në pozitën e vendeve feudalo-borgjeze, ku
sundojnë pasanikë dhe fetarë. Në këto vende feja, si e
tillë, mund të themi luan një rol mjaft të madh në shtypjen e masave punonjëse. Në Siri e në Irak, në të parën
kultura franceze, në të dytin ajo angleze, kanë luajtur
dhe luajnë, gjithashtu, një rol të madh.
Në Irak ekziston minoriteti kurd, një popull mjaft
i madh, i shpërndarë në shumë vende nga traktatet e padrejta të imperialistëve. Kurdë ka edhe në Turqi, në
Bashkimin Sovjetik e në Iran. Në Irak lufta në mes
kurdëve dhe irakianëve ka dalë në sipërfaqe shumë
herë. Atje ekzistojnë kontradikta të mëdha nacionale, të
cilat nxiten sidomos nga sovjetikët dhe herë pas here
dalin mbi ujë.
Kur qeveria e Bagdadit luan, si të thuash, mbi litar,
në Gjirin Persik, në mënyrë të veçantë Arabia Saudite, e
pasur në naftë dhe e lidhur ngushtë me imperializmin
amerikan nëpërmjet shoqërisë së madhe të naftës ARAMCO, të krijuar që në kohën e Rusveltit, luan një rol të
madh e të dyfishtë gjoja në interes të popujve arabë,
gjoja kundër Izraelit, gjoja të pavarur nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Në fakt, ajo është kurdoherë
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një shtet i fuqishëm kapitalist për sa i përket pasurisë
dhe i dobët nga ana politiko-ushtarake. Politika saudite
është vetëm një politikë e dollarëve, e naftës dhe asgjë
më tepër.
Natyrisht, Arabia Saudite ka një influencë mjaft të
madhe në të gjitha vendet arabe, këto, nga ana e tyre,
kanë interesa të marrin kredi nga Arabia Saudite, dhe
kjo, nga ana e saj, u dikton atyre, deri në njëfarë
lle, mbrojtjen e interesave të saj dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, Arabinë Saudite mund ta quajmë
si një treçerek mbështetjeje të politikës imperialiste amerikane, kurse Irani deri dje ishte i tëri një çiflig i amerikanëve. Por, me rrëzimin e shahut, si rezultat i demonstratave të mëdha popullore në të gjitha qytetet e Iranit
dhe sidomos të punëtorëve të naftës dhe me ardhjen e
Ajatollah Khomeinit në fuqi, situata në këtë vend ndryshoi: Irani u shndërrua nga një vend skllav i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një vend të revoltuar
ndaj shtypjes dhe shfrytëzimit të egër të imperialistëve
amerikanë, anglezë e të tjerë.
Natyrisht, një gjë e tillë nuk do të thotë se Irani u
bë një republikë demokratike përparimtare. Jo, por veprimtaria e masave popullore i dha veprimtarisë islamike
retrograde një ngjyrë pak a shumë progresive. Këto masa
rrëzuan perandorinë e Pahlevëve dhe vunë në zbatim
gjykatat revolucionare islamike, të cilat deri tash kanë
dënuar me vdekje disa shërbëtorë e agjentë të shahut e
të amerikanëve që kishin lyer duart me gjakun e popullit iranian. Do të vazhdojnë këto gjykata të japin dënime
të tilla të tjera në Iran? Kjo nuk dihet.
Por çështja tjetër, dhe më e rëndësishmja, është se
grevat e mëdha të punëtorëve të naftës në Iran kanë
shkaktuar një krizë të madhe ekonomike, energjetike në
të gjithë botën, veçanërisht në vendet imperialiste perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si559

tuata e krijuar në Iran vërtetoi se CIA e fuqishme e
kishte nënvleftësuar forcën e popullit iranian, e cila
shpërtheu pa dashjen dhe pa dijeninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto u treguan mendjeshkurtra për
interesat e tyre hegjemonistë dhe mendonin se shahu i
Iranit, nën sundimin e drejtpërdrejtë të tyre, do të jetonte gjithmonë dhe do të vazhdonte ta shfrytëzonte mirë
popullin iranian. Mirëpo ngjau e kundërta. Tash në Iran
akoma asgjë nuk është stabilizuar. Medoemos, gjatë kësaj
periudhe, imperialistët dhe socialimperialistët me politikën e tyre manovrojnë si e si të shuajnë gjakrat, të
zbutin revoltën në interes të klasave të pasura, të evitojnë
kërdinë në likuidimin e agjenturës së tyre dhe të sjellin
në fuqi njerëz të rinj që pak a shumë ta stabilizojnë këtë
dezekuilibër të madh që u shkaktoi problemi iranian.
Këtë e vërteton shumë qartë fakti që vetë Senati Amerikan vazhdon të ndërhyjë në punët e brendshme të Iranit, duke e kërcënuar të marrë vendime kundër gjykimit dhe pushkatimit të vrasësve, përkrahës të shahut.
Ndërsa Ajatollah Khomeini këtë ndërhyrje e kundërshton
rreptësisht dhe e kundërshton duke vazhduar të lejojë
gjykatat islamike të bëjnë punën e tyre.
Ne mund të themi se në Iran forcat popullore janë
në lëvizje, momenti objektiv është në zhvillim, por
çështja e udhëheqjes akoma nuk është vendosur. Udhëheqja aktuale më e fuqishme është ajo islamike e Ajatollah Khomeinit me shumë tendenca, poi- prapë me njëfarë
uniteti, kurse në qeverinë e Bazarganit shihen tendenca pajtimi me imperialistët e vjetër dhe ky pajtim, natyrisht, në qoftë se arrihet, do të realizohet në forma që do
të ndryshojnë nga ato që ekzistonin në kohën e shah
Reza Pahlevisë.
Por sidoqoftë kryengritja e popullit të. Iranit kundër
monarkisë feudale të shahut ka pasur influencë kudo në
të gjithë botën, jo vetëm në aspektin ekonomik, gjë që

tregon se sa e fuqishme është arma e naftës, armë e cila
mund ta bëjë luftën të pamundur, se pa naftë nuk mund
të vihen në lëvizje makinat luftarake kundër popujvc,
por edhe në aspektin politik. Kjo kryengritje, si lëvizje
çlirimtare, ka krijuar në të gjithë pellgun arabik dhe
afrikan një situatë të favorshme dhe popujt mund të
marrin shembull për t'u ngritur në luftën çlirimtare.
Populli palestinez, gjithashtu, nuk i hedh armët, me
luftën e tij ai tregon një shpirt luftarak të paepur, por
e keqja e madhe është se ky popull ka mbetur pa atdhe
dhe lufton atje ku ka mundësi të vendoset. Qeveria aktuale egjiptiane mban një qëndrim kundërshtar të rreptë
kundër palestinezëve, veçse të rreptë në dukje, sepse nuk
është çudi që «Al Fatahu» nën rrogoz e në mënyrë të
fshehtë të punojë me të për të arritur që rripin e Gazës
dhe Cisjordaninë t'i kthejnë në një shtet me njëfarë autonomie për palestinezët. Kjo mund të duket një ide në
erë, por jo pa baza. Kurse palestinezët, të vendosur në
Liban, pësojnë vazhdimisht sulmet e avionëve bombardues izraelitë, në përgjigje të çdo aksioni nga ana e tyre.
Këto aksione të palestinezëve janë shprehje e luftës së
tyre për çlirimin e atdheut të humbur.
Aktualisht, të gjitha vendet që kundërshtojnë Egjiptin, mbrojnë çështjen palestineze, por kjo mbrojtje diku
është më substanciale, diku e tulatur, diku vetëm me
fjalë. S'është çudi që palestinezët e vendosur në Siri,
në Irak e gjetkë dhe sidomos në Emiratet e Gjirit Persik dhe në Iran shërbejnë si mjet presioni kundër imperializmit amerikan nga ana e këtyre shteteve, por, në të
njëjtën kohë, edhe si një pengesë për marrëveshjet që
këto shtete mund të bëjnë me fuqitë imperialiste e socialimperialiste.
Edhe palestinezët nuk janë të lidhur midis tyre në
një unitet të fortë. Gjendja e tyre është pasqyrë e kontradiktave të shumta që brejnë vetë popujt dhe shtetet
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arabe. Në gjirin e luftëtarëve palestinezë ka shumë fraksione të ndryshme. Politika që ndjekin Arafati dhe «Al
Fatahu», për shkak të luhatjeve të tyre, nuk mund të
përcaktohet se ç'politikë është, ndërsa Habashi, që hiqet
shumë intransigjent kundër Izraelit dhe nuk bie dakord
me Fatahun» për t'ia arritur qëllimit të tij, mund të
bjerë dakord me Bashkimin Sovjetik socialimperialist.
Kështu që Lindja e Mesme nuk është dhe nuk do
të jetë kurrë e qetë dhe, pavarësisht se pozitat e imperializmit amerikan u forcuan disi me nënshkrimin e Traktatit Egjiptiano-Izraelit, prapëseprapë politika e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës gjendet në vështirësi të mëdha në këtë pellg të madh të ashtuquajtur pellg i naftës, pellg arab. Në këtë rajon nuk do të ketë qetësi, sepse
kontradiktat ndërmjet imperialistëve amerikanë, anglezë,
francezë, midis tyre, dhe me ata sovjetikë, dhe klikave
të ndryshme sunduese që do të mbajnë anën e njërit ose
të tjetrit shtet imperialist, si dhe kontradiktat e popujve
me klasat sunduese, do të vijnë duke u shtuar.
Shqipëria socialiste, sido që është e vogël, nëpërmjet
kontakteve politike, ekonomike e kulturore është bërë e
njohur dhe gëzon një emër shumë të mirë në të gjithë
popujt e këtyre vendeve, bile edhe në shumë udhëheqës
të tyre, që kanë kontradikta me superfuqitë dhe me shtetet e zhvilluara kapitaliste. Në këto vende, pra, ka një
admirim për Shqipërinë, për politikën parimore të saj,
për guximin, për trimërinë, për pavarësinë dhe për sovranitetin që ajo i ruan të paprekur nga fuqitë e huaja,
si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të luftës së tyre
kundër agresorëve izraelitë, kundër imperializmit amerikan e atij sovjetik, sidomos të luftës së popullit palestinez, për çlirimin e tyre kombëtar e shoqëror.
Qëndrimi dhe politika jonë bëjnë përshtypje të madhe në këta popuj që aspirojnë për liri e për pavarësi
të vërtetë. Përshtypje bën, gjithashtu, rendi ynë socia562

list, të cilin ata e ëndërrojnë, por akoma nuk e shohin
dhe nuk realizojnë qartësisht se si mund të arrihet dhe
si mund të ndërtohet shoqëria e re si në vendin tonë.
Ne kemi bindjen se shoqëria e re do të ndërtohet
edhe atje, se marksizëm-leninizmi do të triumfojë, pavarësisht nga shpifjet e mëdha që bëhen kundër kësaj
doktrine nga propaganda borgjeze, pavarësisht nga diskreditimi që i kanë bërë dhe përpiqen t'i bëjnë revizionistët me ata sovjetikë në krye. Propaganda borgjezo-revizioniste nuk e ka atë efekt që dëshirojnë të arrijnë
këta armiq të popujve.
Shtypja, varfëria, mjerimi, diferenca e theksuar klasore, kontradiktat e ashpra që ekzistojnë në këto vende,
i bëjnë njerëzit përparimtarë, proletarët e qytetit dhe të
fshatrave e inteligjencien progresiste që, pa e njohur
si duhet marksizëm-leninizmin, të mendojnë dhe të arrijnë në konkluzionin se kjo teori e praktikë revolucionare
luftohet me kaq forcë nga kapitalistët dhe revizionistët
për arsye se është kundër këtyre, kundër shtypësve dhe
pro të shtypurve.
Prandaj ne konstatojmë se materialet e Partisë sonë,
që arrijnë në këto vende lexohen e studiohen dhe edhe
përqafohen. Kjo, midis të tjerave, flet për atë terren të
përshtatshëm që është përgatitur dhe po përgatitet për
luftëra nacionalçlirimtare dhe më vonë për luftëra revolucionare proletare në këto vende.
Prandaj në këto situata në Afrikë, në Evropë dhe në
Lindjen e Mesme lypset që elementët përparimtarë me
në krye komunistët marksistë-leninistë të luftojnë për
hartimin e një vije të drejtë lufte, organizimi dhe uniteti.
Dhe këto forca në këto vende ekzistojnë; ato kanë një
eksperiencë të tyre lufte dhe bëjnë përpjekje të përparojnë.
Natyrisht nga të gjithë marksistë-leninistët, nga të
gjitha partitë marksiste-leniniste duhet bërë një punë e
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madhe e diferencuar që, kudo ku ato mund të kenë influencë dhe kontakte, të njohin mirë këto vende, këta popuj,
të analizojnë konkretisht gjendjen politike dhe shoqërore
të tyre dhe të dinë ta shpjegojnë në ta marksizëm-leninizmin, rrugën dhe perspektivat që hap teoria jonë, teoria
e çlirimit kombëtar dhe shoqëror.
Kjo, që mund të duket një ambicie e madhe, nuk
është pa baza e pa perspektivë, përkundrazi është e
mundshme e me rezultate të mundshme. Do të ngjiten
shkallët e revolucionit njëra pas tjetrës, do të këputen
hallkat e zinxhirit të kalbur kolonial e neokolonial, borgjez dhe monarkist atje ku kontradiktat janë më të mëdha, ku faktori objektiv është në ngjitje të madhe dhe
faktori subjektiv ka arritur në një shkallë të atillë që
është në gjendje të organizojë luftën e armatosur dhe të
shpërthejë revolucionin.
Dhe shpërthimi i revolucioneve nuk është i pamundur. Marksistë-leninistët e kanë të qartë se revolucioni
është një problem aktual që po përgatitet dita-ditës dhe
duhet të punojnë që kjo ide të përvetësohet edhe nga
njerëzit e popullit, njerëzit përparimtarë e të ndershëm.
Në të gjitha vendet e botës, në të gjitha kontinentet duken shfaqje revolucionare, me intensitet të ndryshëm. Si
duhet të veprohet në këto momente? Si duhen interpretuar e shfrytëzuar këto shfaqje? Natyrisht marksistë-leninistët e kanë për detyrë internacionaliste t'i interpretojnë
drejt ato, por u përket elementëve përparimtarë dhe veçanërisht proletariatit të çdo vendi, që, duke u zgjuar,
të punojnë për t'i shfrytëzuar këto shfaqje dhe për të
krijuar kushtet e nevojshme për marrjen e fuqisë në
duart e tyre.
Sigurisht fuqia nuk mund të merret aq kollaj. Në
qoftë se ne, marksistë-leninistët dhe popujt që janë të
shtypur, i konsiderojmë superfuqitë imperialiste dhe socialimperialiste si të pathyeshme, sikur janë ato që bëjnë
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kohën e mirë ose kohën e keqe për popujt e botës, atëherë jemi larg asaj që revolucioni të triumfojë.
Në realitet superfuqitë imperialiste e socialimperialiste janë në kalbëzim, janë të degjeneruara dhe bazat e
tyre janë të tronditura. Ndodh kështu sepse rendi i tyre
është në krizë të madhe, sepse popujt janë ngritur në luftë kundër tyre. Megjithatë këto superfuqi me makinën e
tyre ushtarake, me forcën dhe me organizimin e strukturave ekonomike e të superstrukturave të tyre politike,
të cilave u japin pamje të ndryshme, përpiqen t'i bëjnë
njerëzit të mendojnë se atyre nuk mund t'u bëhet dot
ballë. Dhe fakt është që ka njerëz që e ushqejnë dhe e
pranojnë një mendim të këtillë.
Çështja është që superfuqitë imperialiste e socialimperialiste të konsiderohen ashtu siç janë realisht, as të
nënvleftësohen, por as edhe të mbivlerësohen. Vetëm
në këtë mënyrë do të gjenden të çarat e tyre, të cilat
janë të dukshme dhe në të cilat mund të hyhet me forcë
revolucionare për të shpërthyer themelet në ndërtesën e
tyre të krimbur e për ta hedhur pastaj në erë të gjithë
ndërtesën.
Aktualisht imperializmi amerikan dhe socialimperializmi sovjetik bëjnë përpjekje të mëdha për t'u fuqizuar
e për t'u dukur si dy superfuqi të mëdha të pamposhtshme. Është e vërtetë se ata kanë një potencial të madh
ushtarak atomik, kanë një forcë ekonomike të madhe,
bëjnë një politikë botërore skllavëruese, influencojnë dhe
ndërhyjnë në punët e brendshme të popujve dhe të shteteve të tjera, bëjnë ligjin në shumë vende, diku në mënyrë të ashpër, diku tërthorazi, por prapëseprapë ata janë
në kalbëzim, pozitat e tyre janë lëkundur. Ata përpiqen
t'i forcojnë pozitat e tyre, por është e pamundur t'ia
arrijnë këtij qëllimi në kurriz të popujve që shtypin.
Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë edhe popujt shikojnë se në botë po polarizohen forcat ndërmjet atyre
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që duan revolucionin dhe atyre që duan ta shtypin atë.
Janë popujt ata që do ta bëjnë revolucionin, prandaj ata
duhet të ndalojnë luftërat grabitqare imperialiste dhe të
ndezin luftërat nacionalçlirimtare, që i hapin rrugën revolucionit proletar botëror.
Të kesh armë, të kesh dollarë, nuk do të thotë se ke
një fuqi të pamposhtshme. Po të kesh popullin politikisht
të ndërgjegjshëm dhe të organizuar për një rezistencë
të ashpër, atëherë po, mund të thuash se e ke fuqinë në
dorë për t'i rrëzuar këta armiq të egër e të fuqishëm.
Dihet se këta brehen nga kontradikta të thella në mes
tyre, të cilat përpiqen t'i evitojnë, por është e kotë. Ne
luftojmë kundër luftërave të padrejta, luftërave imperialiste, sepse ato bëhen në kurriz të popujve, por edhe nga
ana e imperialistëve, veçanërisht në kushtet aktuale të
zotërimit të armëve atomike dhe zgjimit të ndërgjegjes së
popujve, bëhen përpjekje për t'i evituar kontradiktat, sepse e dinë se po shpërtheu një luftë e re botërore atomike, ajo do të jetë, në të njëjtën kohë, edhe në dëm të
tyre dhe në fitim të revolucionit, do t'i sjellë njerëzimit
humbje kolosale, por do të vërë në rrezik edhe rendin e
imperialistëve.
Në këtë kuptim marrëveshjet SALT dhe pazarllëqet
e tjera që bëjnë superfuqitë, i bëjnë nga frika e revolucionit, nga kriza ekonomike e superprodhimit, nga kriza
politike, ideologjike dhe ushtarake. Me marrëveshjet SALT
ato kërkojnë të balancojnë armët atomike dhe, në të njjtën kohë, fuqinë ekonomike, që mund të ekonomizojnë
nga harxhe të tilla, t'ua kushtojnë, nëpërmjet investimeve, shtypjes së popujve, shfrytëzimit të djersës dhe pasurive të këtyre popujve në interesin e metropoleve, për
krijimin e një jete të begatshme dhe përrallore për shoqërinë e zotërinjve të mëdhenj.
Synimi i imperialistëve të ndryshëm amerikanë, sovjetikë, kinezë, japonezë, francezë, anglezë e të tjerë.
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është, pra, të balancojnë fuqitë e tyre ekonomike dhe ushtarake, si midis njëri-tjetrit, ashtu edhe midis grupimeve
të ndryshme. Natyrisht kjo arrihet duke nënshkruar marrëveshje të ndryshme të hapëta dhe të fshehta.
Socialimperializmi i ri kinez i etshëm për pushtime
të reja, për të pushtuar tregje të reja, është hapur drejt
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Japonisë dhe vendeve
kapitaliste të zhvilluara. Qëllimi i Kinës është që ajo të
bëhet superfuqi ekonomike e ushtarake dhe të dominojë të gjithë Azinë Juglindore, të bëjë ligjin në vendet
e ASEAN-it dhe mundësisht edhe në Pacifik e t'i presë
rrugën Japonisë. Mundet që Kina të sulmojë edhe Siberinë, por mund të bashkohet edhe me socialimperialistët
sovjetikë për të kundërshtuar imperialistët amerikanë.
Por në rast se këta të fundit e ndihmojnë Kinën, duke
mbyllur sytë përpara qëllimeve të saj, atëherë kjo mund
të bëhet një rrezik shumë i madh edhe për vetë ekspansionin imperialist të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Prandaj, aktualisht, ne shohim që Kina, me një regjim kapitalist, me përpjekje të pamatura e të pabazuara në zhvillimin e ekonomisë, me ambicie megalomane për realizimin e «katër modernizimeve» në një
periudhë, si të thuash, sa hap e mbyll sytë, dhe këtë
me ndihmën e imperialistëve amerikanë, japonezë dhe
të kapitalistëve të tjerë, gjendet në një kaos të madh.
Gjendja në Kinë është e pastabilizuar dhe pa stabilizim
nuk mund të ecet në rrugën e pushtimeve të mëdha dhe
të konkurrencës së madhe kundër superfuqive. Prandaj
bëhen përpjekje të përditshme, por të kota hëpërhë, për
«unitet», për disiplinë kundër «të djathtëve», kundër «të
majtëve», kundër së «djathtës ekstreme» e së «majtës
ekstreme», kundër «radikalëve» e «demokratëve».
Kjo tregon se Kina nga ana politike është në kaos
të madh, atje ekziston pushteti i zotërinjve, se në Kinë
asnjëherë nuk është ndërtuar socializmi, asnjëherë nuk
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ka ekzistuar diktatura e proletariatit, veçse diktatura personale ose e grupit. Dhe tash këto grupe po luftojnë njëri
kundër tjetrit kush e kush të dominojë, por dominimi i
plotë i njërit apo i tjetrit grup është i pamundur. Për
këtë do të duhet një kohë mjaft e gjatë. Megjithatë kjo
situatë favorizon politikën aventureske. Aventura e parë
është hapja e Kinës me një vrull të tillë të madh drejt
Perëndimit; aventura e dytë është lufta e Vietnamit
dhe këmbëngulja për t'i dhënë «mësime» të tjera atij. Por
këto «mësime» që Kina u jep, përveç Vietnamit edhe
Laosit, Kamboxhias dhe vendeve të tjera të ASEAN-it,
që nga Filipinet deri në Indonezi, kanë vetëm një qëllim:
që këto të futen në orbitën politiko-ekonomike dhe ushtarake të Kinës.
Ne, gjithashtu, konstatojmë se «Evropa e Bashkuar»,
Evropa e reaksionit, e kapitalizmit, Evropa që hodhi dy
herë botën në zjarr që nga 1914-a dhe që mund ta hedhë
edhe për herë të tretë, përbën një forcë të madhe ekonomike, politike dhe ushtarake. Por si forcë ushtarake kjo
nuk mund ta përballojë dot forcën sovjetike pa ndihmën
e imperializmit amerikan, kurse si forcë ekonomike mund
të luajë kartën e saj. Natyrisht në format e ndërlikuara
që ekzistojnë aktualisht në marrëdhëniet ndërmjet fuqive
imperialiste, edhe •Evropa e Bashkuar» nuk mund t'u
shpëtojë dot, si një entitet, këtyre lidhjeve me imperializmin amerikan.
Ky imperializëm do të jetë për •Evropën e Bashkuar»
kurdoherë një mbështetje e orës kundër një invadimi
sovjetik. «Evropa e Bashkuar» përpiqet që ta zbutë politikën me Bashkimin Sovjetik, se ka interësa të mëdhenj
ekonomikë dhe kërkon si e si të evitojë një konflagracion në mes saj dhe Bashkimit Sovjetik. Kësaj i intereson më shumë që kontradiktat të thellohen ndërmjet
Bashkimit Sovjetik dhe Kinës dhe kjo të rezultojë në
një luftë në Lindjen e Largme, i intereson, gjithashtu,
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që kontradiktat të ashpërsohen në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mes Kinës, nga njëra
anë, dhe Japonisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
nga ana tjetër. Kështu «Evropa e Bashkuar» mendon që
të tjerët t'i nxjerrin gështenjat nga zjarri për të. Por
këto janë iluzione, siç janë shpresa pa baza të shëndosha edhe ato për unifikimin e kësaj Evrope të shteteve
të ndryshme, me kultura, me interesa ekonomikë të
ndryshëm dhe me ambicie të ndryshme dominimi, qoftë
në Tregun e Përbashkët Evropian, qoftë në aleancën e
«Evropës së Bashkuar», qoftë edhe në Afrikë edhe në
vendet e tjera koloniale.
Kështu që edhe «Evropa e Bashkuar», për të cilën
aktualisht bëjnë zhurmë të madhe të gjitha shtetet e botës, nuk është veçse një zgjidhje efemere, e një politike
reaksionare, e një politike kapitaliste, që, shpejt ose vonë, do të gjendet përballë vështirësive të panumërta, të
shumanshme dhe të natyrave të ndryshme, të cilat në
vend që ta forcojnë, do ta dobësojnë atë.
Proletariati evropian nuk mundet vazhdimisht t'u
bindet bosëve sindikalistë dhe partive socialdemokrate e
revizioniste që llomotitin se me zhvillimin e strukturave,
me rrugën parlamentare ose me rrugën e reformave do
të fitohet një e ardhme më e mirë. Çdo ditë po bëhet
më se e qartë se «Evropa e Bashkuar» e errëson ëndrrën e
proletariatit dhe të popujve të Evropës për një të ardhme të lumtur. Prandaj grevat dhe demonstratat e manipuluara që po zhvillohen në Evropë, drogat, degjenerimi
etj. që kanë përfshirë vendet e këtij kontinenti, nuk do
të mund të frenojnë pjesën e madhe të shëndoshë të
këtyre popujve që të revoltohen kundër regjimeve reaksionare në fuqi. Dhe, në një moment, kjo revoltë do të
arrijë kulmin që kërkon patjetër zgjidhje.
I njëjti proces, natyrisht, me karakteristika të ndryshme, po ndodh edhe në Amerikën Latine. Imperializmi
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amerikan ndikon më fuqimisht në vendet e Amerikës së
Jugut, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë punuar më me forcë, në mënyrë më radikale dhe kanë
arritur të krijojnë në udhëheqjet ushtarake të këtyre
vendeve ndjenjën e një qeverisjeje me mënyra puçiste
dhe gjoja në forma demokratike. Puçet sjellin në fuqi
gjeneralë të ndryshëm, qeveri që krijojnë përshtypjen
sikur gjoja bëjnë reforma ekonomike dhe politike, por, në
realitet, këto nuk janë veçse qeveri ushtarake diktatoriale,
shfrytëzuese të pamëshirshme të popujve të Amerikës
Latine dhe bashkëpunëtore të imperializmit amerikan.
Amerika e Veriut e quan Amerikën e Jugut, si të
thuash, një çiflig të sajin. Edhe Kuba me pikëpamje
gjoja revolucionare, e cila gjoja do t'i vinte zjarrin
revolucionar Amerikës së Jugut, ka hequr krejtësisht
dorë nga revolucioni që me vdekjen e Çe Guevarës. Aktualisht Kuba mercenare e Bashkimit Sovjetik po dërgnn
me dhjetëra mijë ushtarë në Afrikë gjoja për të mbështetur «revolucionet» në vende të ndryshme të këtij kontinenti, por një gjë e tillë, në fakt, bëhet për të përgatitur neokolonializmin për socialimperialistët sovjetikë.
Pra, si konkluzion mund të themi se panorama aktuale politike është kjo: imperializmi amerikan, sovjetik, kinez, japonez duken si forca të mëdha që bëjnë
ligjin në botë, por, po të analizohet gjendja më thellë,
nuk është tamam kështu. Këto forca të mëdha, ushtarake dhe ekonomike, po dobësohen çdo vit e më shumë.
Kriza e gjithanshme që ka mbërthyer fort vendet kapitaliste e revizioniste, miliona të papunë, inflacioni dhe
rënia e përqindjes së prodhimit industrial të këtyre vendeve, të tëra e tregojnë këtë dobësi, tregojnë, gjithashtu,
varfërimin e madh të masave punonjëse që sjell me vete
revoltën e tyre kundër padronëve.
Në këtë situatë çdo ditë më e fuqishme zhvillohet
lufta e pandërprerë e popujve kundër fuqive impe570

rialiste dhe klikave sunduese vendëse. Kjo luftë është
e ndjeshme, është e dukshme, është e prekshme. Disa
herë kjo duket e pashpresë, por nuk është ashtu. Mu.nd
që në një moment lufta revolucionare të pësojë edhe një
disfatë, por kjo është e përkohshme. Pas disfatës përgatitet përsëri revolucioni e vjen fitorja. Në këtë luftë të
masave të shtypura, ne shohim një lëvizje të gjallë, një
organizim, ku më të fortë e ku në embrion, kundër manovrimeve të fuqive të mëdha imperialiste, të cilat janë
të detyruara të përdorin të gjitha taktikat e mundshme për të gënjyer, për të mashtruar dhe për t'i larguar
popujt nga rruga e drejtë e tyre.
Prandaj është e domosdoshme që të kuptohen mirë taktikat e ndryshme të fuqive imperialiste, të shihet
qartë si zhvillohen, si kurdisen e ç'synime kanë, me qëllim që të përcaktohet drejt se si duhet të veprojmë që
të bëjmë të dështojnë ato, njëra pas tjetrës. Dështimi i
tyre krijon premisa për kundërshtime, të cilat ndjekin
njëra-tjetrën derisa arrihet në kryengritje të përgjithshme.
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TITOJA DHE «VENDET E PAANGAZHUARA»
87-vjeçari Tito është i sëmurë, por me sa duket jo
fizikisht sepse më 25 maj e pamë në stadium të lyer si
një konkë. I ndriste fytyra nga kremi dhe nga masazhi
që i kishin bërë, ndërsa leshrat e kokës i kishte skuqur
e bërë flakë.
Në vendin tonë thonë se kuqalashët janë të pabesë.
Mundet që kjo nuk është kështu, është një pikëpamje
raciste. Ama për sa u përket pabesisë, dredhisë, tradhtisë,
Titoja është mjeshtër. Ky mjeshtër i gënjeshtrës kërkon
të gënjejë edhe me trupin e tij dhe të bëhet «i bukur»,
në mënyrë që fjalët e tij të rreme të besohen.
Por çështja është se Titoja vuan nga «ethet e kalit»
përpara vdekjes së afërt, pse ai kërkon që ta mbarojë
jetën e tij aventureske dhe tradhtare pa «një njollë», pa
«një disfatë», edhe pse në të vërtetë ajo s'ka veçse disfata.
Aktualisht dadaja më e preferuar e Titos është teoria
e «vendeve të paangazhuara». Me këtë teori ai ka gjetur
një «qoshe» dhe i përmbahet kësaj, pse i ka sjellë shumë
dollarë si nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
ashtu edhe nga vendet e tjera kapitaliste. Por e ashtuquajtura teori e «të paangazhuarve», që gjoja grumbullon të gjitha shtetet që «zyrtarisht» nuk bëjnë pjesë në
blloqe e veçanërisht në atë të NATO-s e në atë të Varshavës, i lejon ata të bëjnë pjesë në blloqe të tjera ushtarake a çfarë të duan, në të cilat, në fakt, ata bëjnë pje572

së dhe për këtë nuk pyesin njeri. Kjo teori e Titos, pra,
siç e kam thënë edhe herë të tjera, ka qenë dhe është
në leverdinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
të vendeve të tjera kapitaliste që e financojnë.
Për këtë teori nuk ka qenë financuar vetëm Titoja,
por edhe njerëz të tjerë si: Naseri, Nehruja, Sukarnoja,
Nkruma dhe deri në njëfarë shkalle dhe në një formë
tjetër të maskuar edhe Çu En Lai, pse edhe ky ishte partizani i një miqësie të ngushtë me amerikanët, por rrethanat e pengonin që ta shpallte në dritën e diellit dashurinë e tij për Perëndimin.
Kështu që këta njerëz, kryetarë shtetesh, që financoheshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet
kësaj teorie përpiqeshin të ruanin statukuonë neokolonialiste, të krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, të ndihmonin
Shtetet e Bashkuara të Amerikës të invadonin tregjet e
botës veçanërisht tregun e sterlinës e atë të frangut dhe
të pengonin zhvillimin neokolonialist të socialimperializmit sovjetik.
Mirëpo njëri pas tjetrit, këta të ashtuquajtur liderë
të popujve të tyre vdiqën. Vdiq Naseri, vdiq Nehruja, vdiq
Nkruma, vdiq Sukarnoja, vdiq edhe Çu En Lai dhe ngeli
vetëm Titoja. Tash ky është bërë si «perandori» i kësaj
«mbretërie të pavarur», që në të vërtetë është varur në
litar. Mbiquhet «perandor» për politikën që ai zbaton
dhe që gjoja mbështetet nga të gjitha këto vende. Edhe
nga pikëpamja e jetesës që bën Titoja jo vetëm i ngjet
një perandori, perandorit Bokasa të Afrikës Qendrore,
por ia tejkalon edhe oborrit mbretëror të Britanisë së
Madhe. Edhe mbretëresha Elizabeta ka një kufi në ceremonitë, në udhëtimet, në shpenzimet që bën. Bile ka
disa vjet ajo bëri një kërkesë në Dhomën e Komuneve që t'i shtohej rroga, sepse nuk i «mjaftonte» për
shpenzimet e mëdha që bënte. Ajo, natyrisht, ka disa
pallate ku vete herë pas here dhe jep disa shfaqje mbre573

tërore, kurse Titoja s'ka llogari fare për këtë çështje. Të
gjitha kështjellat e vjetra dhe të reja të Jugosllavisë janë
mobiluar dhe janë modernizuar për të dhe çdo javë ai
i ndërron ato, siç thotë populli, «si mbreti gratë».
Udhëtimet e tij jashtë janë bërë të panumërta, aq sa
nuk mund të quhen veçse aventureske. Vetëm një aventurier mund të udhëtojë në një mënyrë të tillë, një aventurier që kërkon të fitojë të holla si ata mesitët e kompanive të mëdha tregtare që shëtitin nga të katër anët e
botës me valixhe e me kampionë në duar për të shitur
kamelotën e padronit. Kështu po bredh kudo edhe Titoja.
Në të gjitha shtetet e botës ka shkuar jo nga një herë, po
nga shumë herë. Vetëm në Shqipëri ai nuk ka ardhur, e
nuk mund të vijë kurrë.
Mirëpo kjo jetë aventureske perandorake bokasiane, ose puna prej sharlatani, ka bërë që, pavarësisht
nga kreditë prej miliarda dollarësh që ka marrë, Jugosllavia të katandiset në një vend nga më të mjeruarit që
mund të ketë në botë e ku mbretërojnë papunësia, inflacioni, emigracioni, korrupsioni në të gjitha shkallët aq
sa, i tmerruar nga kjo gjendje, vetë Titoja, në fjalimet që
rnban, u thotë borgjezëve të rinj të bëjnë ca kujdes në
vjedhjet që kryejnë, për arsye se ngrihet deficiti. Si
pasojë mund të mos jetë larg ajo kohë, që Jugosllavia
do të jetë plotësisht e shitur te borxhlinjtë e mëdhenj e
të shumtë.
Por, sidoqoftë, e ashtuquajtura teori e «vendeve të
paangazhuara» i ka sjellë këtij aventurieri kënaqësi personale e oborrtare dhe është pompuar aq shumë nga ata
që kërkojnë që ky njeri i paturp të shesë plaçkat e tyre,
saqë i është mbushur mendja me lakra aq të kota, sa
edhe gjoksi me nishane. S'ka mbetur nishan e dekoratë
pa marrë nga një, nga dy, nga çdo shtet. Me gjithë këto,
me gjithë përpjekjet e tij, me gjithë rrahjen e ujit në
havan, teoria e tij e «vendeve të paangazhuara» po
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shkoqet dita-ditës më shumë. Zaten «bota e të paangazhuarve» s'ka qenë kurrë një kalli, sepse më të shumtat
e vendeve që e përbëjnë atë kanë qenë kokrra të krimbura nga borxhet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e
të vendeve të pasura perëndimore. Tash atyre u ka hyrë
edhe krimbi sovjetik dhe po përpiqet të futet edhe krimbi kinez.
Titoja, pra, ka rënë në hall, jo pse po i shkatërrohet
perandoria e paqenë, por pse edhe hija e saj po zbehet.
Dhe është e natyrshme që ajo të zbehet pse vendet në
fjalë fjalën e Titos e kanë në vend të... Mbase ata edhe
gënjehen dhe arsyet kryesore për këtë janë kontradiktat,
të cilat Titoja i di fare mirë që ekzistojnë, por bashkë
rne padronët e tij është përpjekur që, me intriga, me
kredi, me borxhe, me komplote e puçe pallatesh, t'l
zvogëlojë, t'i zhdukë ato.
Pra Titoja, për sa i përket politikës me këto vende,
ka ndjekur vijën e imperializmit amerikan dhe të vendeve të tjera të pasura perëndimore dhe ky myteber vente
e vinte poshtë e përpjetë sikur gjendej në punë. Beogradi
dhe Brioni u bënë qendrat e vajtje-ardhjeve të shumë
politikanëve të falimentuar që mendonin se vajtja te
Titoja dhe ndërmjetësimi i tij te padronët e mëdhenj
mund t'u siguronte diçka, ndonjë thërrime edhe atyre.
Por vajtje-ardhjet në Beograd dhe në Brioni nuk i përmirësonin as pozitat e Titos, as ato të atyre që bënin
vizitën. Pozitat e Titos demaskoheshin më shumë, ndërsa kontradiktat midis vendeve të ndryshme të ashtuquajtura të pavarura apo të paangazhuara, ashpërsoheshin
deri edhe në konflikte të armatosura.
Këto kontradikta, pra, dashkan apo s'dashkan imperializmi amerikan dhe shërbëtori i tij Tito, dashkan apo
s'dashkan Begini, Sadati, iksi dhe ipsiloni, veprojnë dhe
thellohen. Ato thellohen edhe më shumë, sepse socialimperializmi sovjetik është bërë shumë agresiv dhe i rrezik575

shëm aq sa agresiviteti i tij ka arritur të jetë i njëllojtë
me atë amerikan. Pra ka dalë në skenë një konkurrent
tjetër i fuqishëm, i cili kërkon që të ashtuquajturat vende
të paangazhuara, domethënë koloni të mundshme, vende
të mundshme për shfrytëzim, të jenë në këtë lëvizje dhe
mundësisht nën drejtimin e sovjetikëve. Prandaj konkurrenca në mes të dyja superfuqive ka marrë një formë
të ngatërruar dhe luftohet në të gjitha vendet për influencë. Lufton imperializmi amerikan kundër socialimperializmit sovjetik, lufton imperializmi dhe militarizmi
japonez kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në
mënyrë të kamufluar, kundër Bashkimit Sovjetik po ashtu në mënyrë të kamufluar, lufton Gjermania Perëndimore për të zgjeruar zonën e markës, lufton Kina revizioniste e Mao Ce Dunit pa një rup në xhep, por me
shpresa se imperializmi amerikan dhe të tjerët do ta ndihmojnë për t'u bërë një superfuqi kundërshtare e Bashkimit
Sovjetik, lufton Franca borgjeze, lufton edhe Tregu i
Përbashkët Evropian, me një fjalë luftojnë të gjithë.
ri'ë gjithë po sulmojnë. Po ku po sulmojnë? Kudo
në botë, edhe atje ku kanë pasur influencë, edhe atje ku
duan të krijojnë influenca të reja. Kuptohet, ndeshjet që
tindën nga këto sulme nuk mund të zgjidhen as me udhëtimet e Miniçit, as me vajtje-ardhjet e Titos. Këto kontradikta janë të thella, janë klasore. Ato do të thellohen
dhe do të mbërrijnë deri në pikën kulminante, kur shpërthen revolucioni. Pikërisht kundër kësaj mundësie, kundër shpërthimit të këtij revolucioni, luftojnë të gjithë këta
imperialistë, kapitalistë dhe borgjezë me Titon së bashku.
Bashkimi Sovjetik nuk është futur në «botën e paangazhuar» dhe, kuptohet, as në «botën e tretë», siç është
futur Kina, e cila me teorinë e saj të «tri botëve» ka dashur të krijonte atë situatë që do të çonte në forcimin e
pozitave të saj imperialiste, por që Partia e Punës e Shqipërisë ia demaskoi.

Sidoqoftë, Bashkimi Sovjetik jo vetëm që në mjaft
vende të «botës së paangazhuar• e të «botës së tretë» ka
influencë ekonomike, politike e ushtarake, por ka filluar
të nxjerrë në gjirin e këtyre shteteve një grup tjetër shtetesh, të cilat dëshirojnë dhe luftojnë që t'i kthejnë edhe
të tjerat nga Bashkimi Sovjetik, ta kthejnë rrotën nga
ana e Bashkimit Sovjetik dhe jo më nga ana e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. Ndër këto shtete, miq të Bashkimit Sovjetik, në radhë të parë janë Kuba, Vietnami,
Laosi, Kamboxhia, por ka edhe vende të tjera të Afrikës,
të cilat kanë kontradikta në mes tyre, si për shembull
vendet arabe me Sadatin. Edhe këto vende nuk dëshirojnë që Sadati të bëjë pjesë në «vendet e paangazhuara»
dhe e kanë bojkotuar atë. Ka edhe vende të tjera që,
për arsye të ndryshme, nuk mund të jenë dakord as me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me Titon, as me
Bashkimin Sovjetik. Në këtë stan me lepuj, pra, kanë
hyrë zagarë të ndryshëm dhe po i trembin. Kështu që
mbledhjet formale që organizon Titoja nën drejtimin e
amerikanëve do të vazhdojnë të bëhen, por me pengesa të
mëdha. Këtë gjë e vërteton edhe situata që është krijuar
lidhur me mbledhjen e ardhshme që do të mbahet në
Havanë.
Mbajtja e konferencës së «vendeve të paangazhuara»
në Havanë, natyrisht, bëhet në një vend jo të favorshëm për Titon, pse Kuba ka pretendime të mëdha që
të zërë vend kryesor në të ashtuquajturën udhëheqje të
këtyre «vendeve të paangazhuara». Nga ana tjetër, Vietnami dëshiron që të dëbohet nga lëvizja qeveria e Pol
Potit dhe në vend të saj të futet qeveria e re e Kamboxhias. Vendet arabe do të kërkojnë që të përjashtohet
Egjipti, po ashtu Tanzania nga ana e saj do të kërkojë
të përjashtohet Uganda e Idi Aminit, ndërsa Kadafi
mbështet Aminin, kurse Algjeria nuk dimë nga do t'ia
mbajë. Me fjalë të tjera, e famshmja teori e Titos është
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katandisur në një çorbë derri dhe kjo gjë ka bërë që t'i
futen Titos «ethet e kalit».
Prej muajsh agjentët e Titos, si Miniçi, po bredhin
nga të katër anët për të bindur, për të blerë e për të
nancuar udhëheqës, natyrisht, me paratë e amerikanëve,
që të ruhet nën ombrellën e tyre statukuoja dhe •uniteti»
i «vendeve të paangazhuara» dhe të mos dëgjohen përçarësit, që janë të kampit sovjetik. Kështu që në organizatën e këtyre «vendeve të paangazhuara» duken disa c;engelë për të varur mishrat: çengeli sovjetik, çengeli
amerikan dhe një çengel tjetër ende i lirë, ku Kina përpiqet të varë mishrat e saj. «Të pavarurit» janë pra të tërë
varur në ankand. Ç'do të dalë nga kjo supë e Havanës?
Asgjë e mirë, vetëm turp, diskreditim, kontradikta dhe
thellim i këtyre të fundit.
Si një element aventurier dhe fodull, që i shkatërroi
Jugosllavinë dhe popullin jugosllav, Titoja ka frikë të
madhe nga Bashkimi Sovjetik, por dëshiron të hiqet si
i pafrikshëm. Ai, «i pavarur» nga kurrkush, është i varur më shumë nga amerikanët e nga perëndimorët, më
pak nga sovjetikët, por prapëseprapë është shumë i varur dhe shumë i ndjeshëm nga këta të fundit. Ai merr
ndihma ekonomike dhe ushtarake edhe nga sovjetikët.
Një pjesë e madhe e ushtrisë së tij është e pajisur me
armë sovjetike.
Por, përveç kësaj, Titoja bën edhe tregti të madhe
me Bashkimin Sovjetik e me satelitët e tij dhe këta përpiqet t'i nxitë e t'i ketë si një barrierë përballë sovjetikëve, por edhe për të intriguar me ta. Mirëpo këta nuk
i hanë kollaj vickat e veprimet e Titos, prandaj përpiqen
t'ia prishin planet dhe t'i futin frikën në pleqëri, me
fjalë të tjera Jugosllavinë e kërcënojnë me shkatërrim
pas vdekjes së tij, pavarësisht se aktualisht japin pershtypjen sikur as nuk u shkon ndër mend një gjë e tillë.

Brezhnjevi dhe shokët e tij që në publik e konsiderojnë

Titon si «mik» e si «shok», në fakt e urrejnë.
Mirëpo edhe ky nuk i ha të puthurat e Juda Iskariotit ortodoks të kishave të Kremlinit. Herë pas here ai ia
hipën avionit dhe shkon në Moskë, gjoja për të zgjidhur
problemet bilaterale dhe edhe ato ndërkombëtare. Mbi të
gjitha Titos i ka rënë në qafë Zhivko bullgari, me një
fjalë nacionalizmi bullgar, shovinizmi bullgar, që është
në rivalitet me shovinizmin serbomadh ose titomadh.
Bullgarët pretendojnë se maqedonasit janë bullgarë,
kurse titistët pretendojnë ndryshe, se maqedonasit janë
një komb i veçuar dhe nuk i kanë borxh kurrkujt dhe
është Bullgaria ajo që i ka borxh Maqedonisë titiste, do-

methënë duhet t'i kthejë asaj Maqedoninë Pirine ose të
pranojë që ekziston një minoritet maqedonas në Bullgari.
Btillgarët kanë shkuar më tej dhe me një dekret e kanë
likuiduar minoritetin maqedonas pirin dhe kanë hapur
defterët e vjetër të kralëve dhe të historiografëve shovinistë për të vërtetuar se Maqedonia është pjesë e
Bullgarisë.
Në këtë lodër të madhe të dyja palët harrojnë se një
pjesë e kësaj Maqedonie, në ata kufij në të cilët e paraqesin ata, është tokë shqiptare, se atje ka edhe shqiptarë
dhe se një pjesë e konsiderueshme e Maqedonisë është
kufi me motrën e saj Shqipërinë dhe Kosovën. Por kjo
është një çështje tjetër. Kështu në mes Jugosllavisë dhe
Bullgarisë ekziston një gozhdë e Nastradinit që herë hyn
herë tërhiqet, por përgjithësisht lëviz, tërhiq e mos
e këput nga të dyja anët. Kur është fjala për t'i bërë presion Jugosllavisë, ngrihet Bullgaria dhe bën zhurmë, kur
ka interesa, ulen pak pretendimet dhe violina bie në
surdinë.
Por këtë herë Titoja shkoi te Bashkimi Sovjetik dhe
i kërkoi personalisht Brezhnjevit të marrë masa që kubanezët, vietnamezët e miq të tjerë të Bashkimit Sovje579

tik të mos turbullojnë ujërat në konferencën e Havanës.
Duke lexuar fjalimin e Brezhnjevit del se Bashkimi Sovjetik as çau kokën fare çfarë i tha Titoja. Në fakt fjalimi
i Titos ishte shumë i gjatë. Aty ai tirrte shumë probleme,
në atë formë diplomatike e me ato formulime, të cilat ai
i ka bërë hezber prej 30 vjetësh. Të gjitha ç'tha Titoja,
Brezhnjevit nga një vesh i hynë nga një vesh i dolën.
Ai foli shkurt për miqësinë me popujt jugosllavë dhe
asgjë tjetër.
Përveç kësaj, Titoja kishte edhe një çështje tjetër
për ta biseduar me Brezhnjevin, çështjen bullgare, domethënë të ndërhynte Bashkimi Sovjetik që Bullgaria të
heqë dorë nga pretendimet që ka ndaj Maqedonisë. Natyrisht Brezhnjevi, të paktën në fjalimet e tij zyrtare,
as që denjoi të fliste për këtë dhe as që mund t'i premtonte Titos diçka në këtë drejtim, jo vetëm pse ai nuk
do t'i japë asnjë favor Titos për këtë çështje, por edhe
për formë ai hiqet sikur s'përzihet në çështjet e Bullgarisë, as në ato të Vietnamit, megjithëse dihet se dora e
tij kaurdis në këto vende fare lehtë dhe me mjeshtëri.
Kështu që Titoja u kthye nga Moska në Beograd si
rruar qethur. Megjithatë propaganda jugosllave bëri ç'bëri e tha se Titoja shtroi një sërë problemesh që shgetësojnë Jugosllavinë dhe botën. Natyrisht shqetësimet e
botës janë të mëdha, por këto shqetësime nuk i zgjidh
dot Titoja. Ato do t'i zgjidhë revolucioni që do t'i përlajë
Titon, padronët dhe bashkëbiseduesit e tij.
Jugosllavët këtë udhëtim të Titos në Moskë e mbttluan me datëlindjen e tij që e festuan si çdo vit me
madhështi, pa marrë parasysh as gjendjen kaotike të Jugosllavisë, as mjerimin ekonomik dhe pa përmbajtur, aspak dorën në harxhet kolosale. Për fat të keq u gjend
edhe një vajzë kosovare që doli dhe i dha Titos stafetën
e rinisë jugosllave.
Por ç'tregon kjo? Kjo tregon se titizmi ndodhet n.ë
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hall të madh me politikën e tij të çoroditur, të poshtër,
antimarksiste, kapitaliste dhe me shtimin e me acarimin
e kontradiktave në mes serbëve e kroatëve, në mes
shqiptarëve dhe serbëve, në mes maqedonasve dhe serbëve»rnaqedonasve dhe shqiptarëve, kështu që Titoja
kërkon ta ngjitë kupën e thyer si ajo fallxhesha me fjalët
e saj -të rrjedhshme», por të gjitha pa baza dhe të rreme.
Thonë se pas disa ditësh ai do të shkojë edhe në
Algjeri. Vajtja e tij në këtë vend lidhet patjetër me
cësh-tjen e konferencës së Havanës, por ai dëshiron
të piqet me presidentin e Algjerisë, i cili ka njëfarë dinjiteti dhe nuk e merr mundimin të vijë në Jugosllavi
dhe të piqet me Titon, por kërkon që të shkojë ky atje,
pse ka nevojë. Dhe Titoja shkon dhe kërkon që Algjeria
të ndërhyjë që në Havanë të mos ngatërrohen punët
akoma më tepër nga sa janë ngatërruar. Këtu është
çështja e Sadatit, çështja e kërkesave për përjashtimin
e tij; gjoja nëpërmjet ngritjes në këtë mbledhje të «vendeve të paangazhuara» të konfliktit arabo-izraelit. Por
Titoja edhe këtu nuk do të ketë sukses. Prandaj jeta e
këtij sharlatani me flokë të kuq do të jetë një disfatë e
turpshme dhe, pas vdekjes së tij, bota do të shohë akoma
më mirë çfarë jete, çfarë veprimesh të këqija, të poshtra,
të liga ka bërë ky njeri. Tash nuk flitet për këto, por
më vonë do të hapen gojët dhe atëherë ato që do të
thuhen do t'i ngjasin një gjirizi të madh e të pashtershëm, ku qelbësira e tradhtisë, kalbësira revizioniste,
kalbësira kapitaliste do të kundërmojnë anekënd dhe
popujt e brezat e ardhshëm do ta mallkojnë këtë rrymë
revizioniste të kurdisur nga kapitalizmi botëror për të
pengliar ecjen përpara të revolucionit dhe ndërtimin e
socializmit.
Revolucioni nuk mund të ndalet dhe socializmi nuk
mund të errësohet, ai do të bëhet një realitet i madh në
të ardhmen.
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VLOR£, E PREMTE
1 QERSHOR 1979

DOLI BOTIMI PUBLIK I LIBRIT
«SHENIME PER KINEN»
Këto ditë doli nga shtypi vëllimi i parë i librit «Shë'nime për Kinën», nxjerrë nga Ditari im Politik. Libri
«Shënime për Kinën» do të dalë në dy vëllime, ashtu
siç ia dhamë Partisë, e cila do t'i lexojë përsëri; përshtypjet e saj të para ishin të mira.
Tash të shohim ç'jehonë do të bëjë libri «Shënime
për Kinën» në popullin tonë, në komunistët që do ta
studiojnë më thellë, por edhe në botën e jashtme. Kjo ka
rëndësi, për arsye të vijës së Partisë sonë, të qartësisë së
kësaj vije mbi bazat e marksizëm-leninizmit. Libri «Shënime për Kinën» disa njerëzve jashtë, të cilët megjithëse
e kanë aprovuar dhe e kanë lavdëruar librin «Imperializmi dhe revolucioni», por nuk kanë munguar të bëjnë
vërejtjen pse nuk i kemi thënë më përpara këto gjëra,
do t'ua bëjë të qartë pse nuk i kemi thënë më përpara
këto çështje, sidomos për Kinën.
Fakt është se ne i kemi parë këto gjëra 17-18 vjet
më përpara, por, natyrisht, kemi ndjekur rrugën e drejtë
marksiste-leniniste të dialektikës materialiste, kemi dhënë
mendimet tona gjatë zhvillimit të ngjarjeve për qëndrimet dhe për pozitat e Partisë Komuniste të Kinës dhe
të shtetit kinez. Këto mendime kanë një vlerë jashtëzakonisht të madhe, në shumë drejtime që ne i kemi parashikuar dhe i vërtetoi koha, prandaj ky vërtetim i jep një
vlerë edhe më të madhe mendimit ideologjik dhe politik
të Partisë sonë.
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VLORE, E PREMTE
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REFLEKSE TE REJA pER SITUATEN NE KINE
Përsëri disa refleksione mbi situatën në Kinë. Kam
shkruar edhe herë të tjera për gjendjen kaotike që mbretëron në këtë vend. Ky kaos po shtohet dita-ditës. Kjo
vjen për shkak se në Kinë as që mund të bëhet fjalë për
ekzistencën e një partie marksiste-leniniste, bile e ashtuquajtura Parti Komuniste e Kinës nuk është as si partitë e tipit borgjezo-kapitaliste apo socialdemokrate që pak
a shumë kanë një strukturë të sistemuar e të qëndrueshme. Grupimet e ndryshme në gjirin e një partie borgjeze
kanë disa objektiva të caktuar dhe shprehin interesat e
atyre trusteve e koncerneve kapitaliste, të cilat gjoja përfaqësojnë popullin në parlament, ose marrin pjesë në qeverinë borgjeze. Partia Komuniste e Kinës bile nuk i
përngjet asnjë partie me një strukturë të rregullt revizioniste. Arsyeja është se kjo parti nuk ka pasur bosht
ose boshte të sigurta me programe të caktuara, të cilat
të synonin objektiva të qartë dhe, natyrisht, nëpërmjet
luftërash, të arrinin në konsolidimin e korrenteve të
ndryshme. Kështu që në këtë parti korrentet e ndryshme,
borgjeze, kapitaliste, feudale, monarkiste dhe socialiste
nuk kanë pasur programe të përcaktuara. Të gjitha këto
ishin grumbulluar pa kriter në një parti të ashtuquajtur
komuniste, e cila gjoja ndiqte rrugën marksiste-leniniste,
kishte një udhëheqje gjoja kolegjiale dhe një kryetar, siç
ishte Mao Ce Duni. Kurse në realitet atje sundonte kaosi,
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i cili, natyrisht, nuk mund të sjellë kurrsesi qëndrueshmëri. Kaosi sjell kaosin dhe anarkia nuk mund të luftohet me anarki.
Dy protagonistët e kësaj gjendjeje kaotike të paqëndrueshme të partisë ishin Mao Ce Duni e Çu En Lai. Në
të ashtuquajturën Parti Komuniste të Kinës dhe në shtetin kinez, si gjatë kohës kur luftohej për çlirimin e Kinës, por sidomos pas çlirimit, u arrit njëfarë uniteti, por
vetëm në mënyrë të sipërfaqshme. Ky unitet i sipërfaqshëm prishej sipas koniunkturave dhe rrethanave të brendshme e të jashtme. Pikërisht këto rrethana kanë luajtur një rol të madh në zhvillimin e Kinës, zhvillim i cili
solli një përparim të dobët në infrastrukturë e në strukturë.
Në Kinë nuk luftohej për socializmin ose për një
unitet të përbashkët socialdemokrat, në qoftë se mund
ta quajmë kështu, se edhe në socialdemokraci ekziston
një unitet. Ky unitet në Kinë nuk ishte e mundur të realizohej. Atje të gjitha partitë e ndryshme të borgjezisë,
që u ruajtën edhe pas çlirimit, notonin në një kaos të paprinciptë dhe nën «mbrojtjen» e ushtrisë, e cila mbante
flamurin e Mao Ce Dunit. Por Maoja nuk ishte një udhëheqës i vërtetë, një organizator, një frymëzues pak a shumë i qartë dhe njohës i problemeve që dilnin përpara
Kinës në situata dhe në etapa të ndryshme.
Propagandohej se Maoja ishte mendimtar, filozof,
strateg i madh, «një Marks që jeton, një Lenin që jeton».
Por jeta dhe faktet vërtetuan se epitete të tilla mund t'i
përshtateshin këtij njeriu vetëm në formë, vetëm si personit që kishte në dorë fatet e Kinës, kurse në brendi këto epitete as që mund t'u afroheshin aftësive të tij, pale
t'i atribuoheshin me të vërtetë. Duke i veshur epitete të
tilla një njeriu, i cili nuk ishte udhëheqësi i vërtetë që i
duhej Kinës dhe popullit kinez, brendia e tyre e humbiste
atë forcë imagjinuese krijuese që përmbajnë në vetvete
ato.
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Kështu pikëpamjet dhe vija e Partisë Komuniste të
Kinës ishin të influencuara nga mendimet kaotike të Mao
Ce Dunit, kurse ekonomia ishte në duart e Çu En Lait.
Mund të them se ky kishte aftësi organizative, interesohej për problemet ekonomike, por ai dhe shokët e tij nuk
kanë qenë në gjendje, gjatë zhvillimit të ekonomisë, të
konkretizonin një organizim të shëndoshë të saj. Nuk
mund të themi që ata nuk kishin organizim. Natyrisht kishin, por ai nuk u përgjigjej si duhej situatave dhe
s'mund t'u përgjigjej, sepse ekzistonin kontradikta të
mëdha midis shtresave të ndryshme të popullsisë, të cilat
ruajtën pikëpamjet ideologjike dhe fuqitë e tyre ekonomike. Me fjalë të tjera, klasat shfrytëzuese në Kinë vazhduan të ekzistonin, megjithëse jo me atë liri të mëparshme, dhe jo vetëm ekzistonin, po edhe sundonin e
influenconin në politikën ekonomike të shtetit kinez. Politika dhe ideologjia proletare në Kinë nuk e kishin
forcën e duhur që ta ndalonin vazhdimësinë e këtyre klasave, që në fakt e zyrtarisht ishin në fuqi, por mbuloheshin me cipën e rreme të flamurit me pesë yje e të teorisë
eklektike dhe konfuciane, «speciale» si me thënë, «marksiste-leniniste» të Mao Ce Dunit, të këtij ëndërruesi dhe
elementi tipik të lëkundjeve në politikë e në ideologji.
Mao Ce Duni, në radhë të parë, nuk mund të shkarkohet nga përgjegjësia për gjendjen kaotike në të cilën
u mbajt Kina; po kështu nuk mund t'u hiqet përgjegjësia as Çu En Lait, Liu Shao Çisë, Ten Hsiao Pinit, Li
Hsien Nienit e liderëve të tjerë të luftës së çlirimit të
Kinës, për prapambetjen e ekonomisë, e cila nuk u udhëhoq në rrugën e zhvillimit e të konsolidimit. Format që u
përdorën për ndërtimin e kësaj ekonomie ishin të vjetruara. teknologjia ishte, gjithashtu, e vjetruar, regjimi
që erdhi në fuqi ishte i dobët dhe nuk u morën masa
të përshtatshme e radikale për të krijuar atë brez të ri
e të shëndoshë që të merrte në duar stafetën e një
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ndërtimi të ri e të një demokracie të re të Kinës, që Mao
Ce Duni pretendonte se e kishte, dhe pastaj të kalohej
nga etapa në etapë për ndërtimin e socializmit.
Për ta fshehur konfuzionin politiko-ideologjiko-ekonomik që ka ekzistuar në Kinë, udhëheqja kineze, në sipërfaqe ka adoptuar vazhdimisht forma të ndryshme organizimi e ndërtimi, politike, ekonomike dhe ushtarake
dhe kjo ka bërë që në të gjithë këta sektorë të duken
qartë një paqëndrueshmëri dhe një amulli pikëpamjesh
e konceptesh.
Siç kam shkruar shumë herë në Ditarin tim Politik,
efektivi i ushtrisë si numër ka qenë i konsiderueshëm, në
miliona njerëz, të cilët, si të thuash, grumbulloheshin sa
për t'u ushqyer, për t'u aktivizuar në ndërtimin e ndonjë
rruge, në rregullimin e ndonjë fabrike ose të ndonjë hekurudhe, por jo për t'u stërvitur ushtarakisht, që duhet
të jetë qëllimi kryesor i një ushtrie të rregullt.
Fonnat e organizimit të ushtrisë kineze, që nuk i kemi ditur kurrë cilat ishin, mund të themi se kanë qenë
konfuze, pa kriter dhe pak ndryshime ishin bërë nga
koha e luftës, sidomos nga koha e «zotërve të luftës», të
veshur me rroba ushtarake të kohës së Çan Kai Shisë etj.
Arti modern ushtarak, i cili, sipas mendimit tim, duhej të
ishte ai i Ushtrisë së Kuqe bolshevike, nuk u mësua nga
kuadrot e ushtrisë kineze. Ata mbetën në stadin e kuadrove të luftës partizane dhe vazhdonin të drejtonin në
mënyrë partizane ose të mos drejtonin fare. Armatimet
e ushtrisë mbetën ato që ishin, armatime të vjetra. Edhe
ai përparim që u bë, duhet thënë se u nxit dhe u ndihmua
me teknologji nga Bashkimi Sovjetik që udhëhiqej nga
Stalini. Pra, format e organizimit të ushtrisë kineze,
puna edukative në radhët e saj, stërvitja, arti i saj kishin
mbetur dhe vazhduan të mbeteshin shumë prapa, për arsye se edhe në ushtri, si në të gjithë Kinën, si në parti
e në pushtet, ekzistonin rryma të ndryshme, të cilat
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përplaseshin, pengonin, shkaktonin kaos, tarafe, gjë që
nuk krijonte mundësi që ushtria të merrte qoftë edhe
një formë borgjeze kapitaliste, pale marksiste-leniniste
siç duhej të ishte ushtria e një vendi që pretendonte se
ndërtonte socializmin. Kjo ushtri kishte vetëm namin si
një ushtri e madhe që kishte bërë luftën partizane të
çlirimit. Mbi të sundonte një njeri, Mao Ce Duni, i cili
quhej •strateg i madh», «timonier i madh».
Pas vdekjes së Maos ky kaos që ekzistonte, jo vetëm
nuk u zhduk, por u shtua. Përpjesëtime të mëdha mori
kaosi që ekzistonte në Kinë, sidomos pas Revolucionit
Kulturor, i cili ishte një puç pankinez i rinisë studenteske, i udhëhequr nga Mao Ce Duni, jashtë çdo norme partie. Pas vdekjes së tij u vërtetua një puç tjetër, nga të
djathtët, të cilët morën fuqinë dhe hodhën parullën se
po e nxirrnin Kinën nga një humnerë ku e kishte çuar
banda e «të katërve». U gjend pra «koka e turkut», katër
veta që nuk kishin asnjë fuqi ekonomike, asnjë fuqi tjetër, por kishin në dorë vetëm organet e shtypit e të propagandës, u akuzuan si përgjegjësit kryesorë të të gjithë
kësaj prapambetjeje. Pra, u trumbetua me të madhe se
kjo prapambetje da të kalohej «me sukses», «me shpejtësi», «me triumf të madh»!
Pas një sërë peripecish, të djathtët, me elementin
kryesor kundërrevolucionar, Ten Hsiao Pinin në krye,
formuan njëfarë koalicioni në udhëheqjen e partisë, e cila
s'ishte tjetër veçse një udhëheqje e alambikuar, e ujdisur
sipas rrethanave që u krijuan në bazë të tarafeve që
morën pjesë në puç, tarafe me prirje dhe me intensitete
të ndryshme. Por në vendet që zunë ata në institucionet
udhëheqëse, qoftë në Komitetin Qendror, qoftë në byronë politike dhe në qeveri nuk kishte stabilitet, sepse
ata nuk mund ta krijonin stabilitetin.
Hua Kuo Feni i vuri në dukje dhe i propagandoi me
të madhe të gjitha parullat më reaksionare të Mao Ce
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Dunit. Kjo taktikë e tij, siç e kam theksuar edhe herë
të tjera, kishte një qëllim të dyfishtë: të demaskonte Mao
Ce Dunin dhe, duke vazhduar të valëviste flamurin e tij,
mbasi në Kinë kishte qindra milionë njerëz që ushqenin
iluzione për Maon dhe e besonin këtë tragjikomedi të tij,
në të vërtetë të vendoste fuqinë e vet.
Mirëpo me ardhjen në fuqi të Ten Hsiao Pinit, natyrisht, një taktikë dhe metodë e tillë pune dhe drejtimi
nuk mund të qëndronte në këmbë, sepse elementët e
ekstremit të djathtë, me Ten Hsiao Pinin në krye, dëshironin të likuidonin edhe Hua Kuo Fenin, dhe të gjithë
përkrahësit e tij. Me fjalë të tjera, ata kërkonin të zhduknin krejtësisht të kaluarën dhe të rikthenin atë pjesë të
saj, të cilën e kishte hedhur poshtë Mao Ce Duni. Pra qëllimi ishte të hidhej poshtë gjithë pseudoteoria e Maos
dhe të zëvendësohej me një pseudoteori tjetër më të
djathtë, me atë të grupit të dikurshëm Liu-Ten, e grupit
të klasës së borgjezisë kompradore e të feudalëve dhe të
ndryshonte si strukturën gjysmake ashtu edhe krejt superstrukturën, duke krijuar një infrastrukturë e strukturë të re kapitaliste. Kjo do të ishte vepra e Tenit. Për
realizimin e kësaj vepre ai u nis me revan, si ai kali i
tërbuar që i ka këputur frerët, dhe filloi fushatën për të
bërë që të dominonte vija e tij, në kundërshtim me situatën e krijuar pas puçit ushtarak të Hua Kuo Fenit.
Në këto shënime dua të theksoj faktin që kjo politikë e Tenit nuk gjeti shumë rezistencë nga grupi i Hua
Kuo Fenit, i cili ndoqi një taktikë të atillë që tregonte
edhe dobësinë e grupit të tij, por edhe dinakërinë kineze.
Në fakt ai u përshtatej situatave të krijuara pa i lëshuar
frenat, e linte Tenin të hingëllinte, ose të angullinte si
qeni në hënëz, por edhe përgjonte me dinakëri që të
gjente momentin e përshtatshëm, në qoftë se nuk e ka
gjetur, për t'i shkaktuar atij disfatën.
U duk qartë që politika e Tenit ishte ajo e Çu En
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Lait, i cili e solli Tenin në fuqi dhe e stërviti se si, kur t'i jepej rasti, ta drejtonte veprimtarinë politiko-ekonomike-ushtarake të Kinës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera kapitaliste, me qëllim që Kina,
në vitin 2000, ose nga fundi i shekullit të 20-të, të bëhej
me të vërtetë superfuqi.
Por duket qartë se çiraku nuk kishte aftësitë e ustait,
taktikat e Çusë në drejtimin që përmendëm kanë qenë
më të zgjuara e më të rafinuara nga taktikat e Tenit. Teni
u tregua një fashist bruyantl, kurse Çuja ishte një element kapitalist reaksionar më i zgjuar, më i javashëm në
veprimet e tij të djallëzuara, që kërkonte t'i fitonte pozitat hap pas hapi, duke ruajtur e duke e ndryshuar statukuonë në Kinë, pa dalë sheshit, në drejtimin kapitalist.
Pra Teni ka të njëjtën strategji si të Çusë, por taktikë të
ndryshme.
Taktikat e Tenit tregojnë inkoherencën, marrëzinë
dhe inkompetencat e tij. Ky «Napoleon i vogël» kinez
mund t'i përshtatet, comme un gant 2, «Napoleonit të vogël» francez (Napoleoni i tretë), i cili bëri grusht shteti,
besoi se kishte aftësitë e Napoleonit të madh në mendime, në organizim, në strategji politike dhe në strategji
ushtarake, ushtroi pushtet absolut, u përpoq të vendoste
hegjemoninë në Evropë, ndërhyri në Meksikë etj. Në të
vërtetë ky njeri nuk ishte gjë, veçse i fjetur, i përgjumur
e i hutuar që ra në kllapat e injorancës e të megalomanisë së tij perandorake dhe pësoi disfatë e kapitulloi në
Sedan. Kështu u zhduk perandoria e tij.
Teni fizikisht është i kundërt me Napoleonin e tretë.
Ai është i shkurtër e i gjallë, me një strategji ushtarake
jo të fjetur, por të çmendur dhe me mendimin e ngulitur
1 Frëngjisht — zhurmues, poterexhi.
2 Frëngjisht — si një dorashkë. Këtu ka kuptimin: i përshtatet shumë bukur.
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në kokë se të gjitha dyert, të brendshme dhe të jashtme,
ishin të hapura për të. Ai mendoi se ashtu siç pati sukses
grushti i shtetit të «Napoleonit të vogël» francez, edhe
grushti i tij i shtetit do të kishte sukses. Mirëpo nuk ngjau
kështu. Napoleonit të tretë të Francës iu desh një kohë
sa të formonte njëfarë perandorie të orës e megjithatë ai iu vu punës për organizimin e ushtrisë, sido
që Edmond Lëbëfi, mareshal e ministër i Luftës, qysh
para se të fillonte lufta me Gjermaninë e Vilhelmit e
të Bismarkut, deklaroi në parlament se ushtria është aq
e organizuar dhe e pajisur, sa asnjë pullë nuk u mungon
ushtarëve në kalcat e këpucëve.
Kurse Teni e filloi rrugën e tij aventureske në një
Kinë plot aventura. Ai mendonte se kinezët kishin kohë
që e pritnin këtë «shpëtimtar», i cili do t'i vinte fre
kaosit, mendoi se do t'u mbyllte gojën dhe do t'u lidhte
duart të gjithë kundërshtarëve, çdo gjë do ta drejtonte
me shkop në dorë dhe brenda një kohe të shkurtër, shumë të shkurtër, Kina do të adoptonte parullat e tij, do të
gëlltiste pikëpamjet e tij politike, ideologjike, organizative dhe kështu, me një të rënë të shkopit, do të ringjallte
në Kinë gjithë klasën e feudalëve e të borgjezisë kompradore dhe, i mbështetur në këtë klasë, do të zhdukte
çdo gjë që i pengonte rrugën drejt qëllimeve të tij.
Por kaosi i madh që ziente në Kinë dhe lufta e të
kundërtave që ishin aq të theksuara jo vetëm në udhëheqje, por edhe në masat e gjera të popullit, të cilat u
gjendën të hutuara e të çarmatosura ideologjikisht, politikisht dhe ekonomikisht në mjerim, nuk e lejuan Tenin
të ecte me të katra në rrugën që kishte nisur.
Gjatë gjithë periudhës së rehabilitimit të fundit të
Ten Hsiao Pinit, një mori çështjesh shumë delikate kanë
ngjarë në udhëheqje dhe këto çështje nuk kanë qenë veçse probleme kontradiktore për zhvillimin e Kinës, për luftën kundër kundërshtarëve të së kaluarës dhe për ndër590

timin e një Kine tjetër me një infrastrukturë e superstrukturë kapitaliste. Disa, të moderuarit, me Hua Kuo
Fenin, shihnin se rruga e Tenit nuk po e lejonte Kinën e
turbullt të merrte frymë, prandaj ata qenë të vendosur
që të mos e linin Tenin ta merrte plotësisht fuqinë. Për
këtë ata ndiqnin strategjinë e përgjithshme të Çu En Lait
dhe deri diku edhe të Maos, por si kurdoherë sa për
fasadë, me qëllim që rrugës t'i krijonin Tenit disfatë.
Kaosi dhe rrëmuja brenda në Kinë janë rezultate të kësaj
po]itike antagoniste në udhëheqje të partisë dhe të
tit kinez, të ekzistencës së një gjendjeje të paqëndrueshme në të gjithë sektorët e jetës së vendit, të përplasjes
së -njëqind shkollave dhe të njëqind luleve» e të grupimeve, që në gjirin e tyre kanë miliona njerëz, mendimet
dhe pikëpamjet e të cilëve ndryshojnë shumë nga të
njëri-tjetrit. Atë që në Kinë njëri e ndërton ditën, tjetri
e prish natën.
Pra, politika e bujshme e Tenit dhe politika e heshtur e Hua Kuo Fenit, e Li Hsien Nienit dhe e të tjerëve ka synuar dhe synon që bota kapitaliste, e në radhë
të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia e Gjermania Perëndimore, të ishin partnerët kryesorë dhe pa
kushte të Kinës së re kapitaliste. Teni vuri të gjitha forcat që çështjet të cilat i interesonin Kinës, si brenda ashtu edhe jashtë saj, të ecnin me shpejtësi dhe me shkop, të
krijonte një gjendje të qetë brenda dhe një besim të
madh jashtë dhe t'i kombinonte këto të dyja me pikëpamjet e tij luftënxitëse antisovjetike, duke menduar se
një luftë e tretë botërore do të ishte një faktor i tretë që
do ta ndihmonte Kinën, përveç ndërtimit të infrastrukturës së brendshme dhe politikës proamerikane. Një luftë e
tretë botërore, mendonte Teni, e shpërthyer në mes
Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vendeve të tjera
kapitaliste botërore dhe Bashkimit Sovjetik, do ta ndihmonte Kinën që, me një shpejtësi më të madhe e brenda
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një kohe më të shkurtër nga ajo që kishte caktuar Çu En
Lai, të bëhej superfuqi. Prandaj Teni jo se nuk i vuri rendësi çështjeve të brendshme, deri në njëfarë shkalle i
vuri, por këto nuk mund të zgjidheshin ashtu siç donte
ai dhe në aq kohë sa mendonte ai.
Ten Hsiao Pini iu vu shumë problemit të lidhjeve
të jashtme, krijimit të aleancave dhe marrjes së ndihmës
ekonomike dhe teknologjisë së re nga jashtë, sidomos nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Japonia dhe nga
vendet e zhvilluara kapitaliste. Kjo për Tenin ishte «kyçi
i artë» që do t'i hapte Kinës të gjitha dyert për t'u bërë
një fuqi e madhe dhe gjithçka, sipas shpresave që ushqente, do të bëheshin me kreditë e të huajve, të cilët «do
t'i jepnin» Kinës aq sa të kërkonte ajo.
Një tamtam të madh u bënë Ten Hsiao Pini dhe besnikët e tij pasurive të panumërta natyrore të Kinës, tregut të madh kinez, që do të viheshin në shërbim të botës
kapitaliste, duke dhënë siguri me regjimin që po krijonin
e do të konsolidonin, dhe sidomos me ndarjen e pasurive
të Kinës me këtë botë kapitaliste. Kësaj çështjeje Ten
Hsiao Pini për një kohë prej më tepër se një viti iu vu
me forcë të madhe.
Por bota kapitaliste nuk ngutej. Asaj jo se nuk i
pëlqyen qëllimet e ofertat e Tenit, por i duhej të krijonte bindjen nëse ekzistonin me të vërtetë ato që pretendoheshin dhe a do të bëhej e kur do të bëhej Kina ashtu
siç thoshte Teni. Pra, bota kapitaliste si kurdoherë i
bënte hesapet e saj duke u bazuar jo vetëm në dëshirat
e Ten Hsiao Pinit, por në llogaritë dhe në realitetin kinez.
Kreditë që kërkonin kinezët nga Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, nga Japonia, nga Gjermania Perëndimore,
nga Franca, nga Anglia, nga Italia e nga të gjitha vendet
e tjera kapitaliste, ishin kolosale që, sipas shtypit perëndimor, arrinin deri në 600 miliardë dollarë. Natyrisht, të
gjithë këta ujq kapitalistë shihnin si e si të zinin pozita

të fuqishme ekonomike, secili për vete, në Kinë, por me
kusht që këto pozita . të kishin baza, të ishin rentabël për
ta edhe ekonomikisht, edhe politikisht sipas strategjisë
së tyre e jo sipas qejfit të Ten aventurierit. Praktikisht
kreditë që kërkonte Teni nuk do t'i jepeshin dhe as që
kishte mundësi t'i jepeshin sipas dëshirave të tij, përkundrazi, këto dëshira duhej të kanalizoheshin në strategjinë, në taktikat, në qëllimet dhe në mundësitë e
huadhënësve. Mirëpo Teni, pa përfunduar akoma këto
tratativa, deklaroi me të madhe politikën e «katër modernizimeve», e cila u propagandua si nga njerëzit e tij,
ashtu edhe nga grupi i Hua Kuo Fenit.
Politika e «katër modernizimeve», natyrisht, rrëzonte
gjithë politikën e ideologjinë e Mao Ce Dunit, si në formë, ashtu edhe në përmbajtje. Teni kujtonte se gjatë
procesit të «katër modernizimeve» do të mund t'i gënjente fare lehtë partnerët e tij kapitalistë, që zëri i
Kinës të dëgjohej njësoj si zëri i tyre.
Mirëpo kapitalistët e mëdhenj të kontinenteve të
ndryshme i bënë llogaritë ndryshe. Ata ishin në gjendje
t'i verifikonin mirë pretendimet e kinezëve. Nëpërmjet
shkëmbimit të delegacioneve të panumërta, që ishin me
qindra, u vunë edhe më mirë në korent me gjendjen në
Kinë dhe konstatuan se këto pretendime ishin jashtëzakonisht të ekzagjeruara, ishin të fryra, të parealizueshme
edhe nga ana materiale, edhe nga ana e organizimit.
Shtetet e ndryshme kapitaliste e panë se kapitalet që
do të investonin nuk do t'u jepnin ato fryte që kishin menduar. Kështu gjithë shpresat e Tenit u venitën,
për të mos thënë u zhdukën. Pra ai nuk mundi t'i
bindte partnerët kapitalistë që ta gjykonin situatën
ndërkombëtare ashtu siç i interesonte Tenit, domethënë
që me sot me nesër Bashkimi Sovjetik do t'u shpallte
luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës
Perëndimore e prandaj në këto situata, sipas Tenit,
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ata duhej të shpejtonin armatosjen e Kinës, fuqizimin e
saj ekonomiko-ushtarak dhe këtë duke ngadalësuar ndihmat që i jepnin Bashkimit Sovjetik dhe vendeve satelite
të tij. Pra, të gjithë ta kthenin turirin drejt Kinës dhe,
për t'ia arritur kësaj, Teni zhvilloi një politikë të jashtme
antisovjetike kaq shurdhuese, sa bëhej shqetësuese ose e
bezdisshme deri diku edhe për imperializmin amerikan,
lidershipin e botës kapitaliste, po ashtu për Japoninë, për
Evropën Perëndimore. Këto të fundit, nga ana e tyre,
donin që Kina të bëhej një barrierë kundër Bashkimit
Sovjetik, armikut të tyre më të madh, por strategjia e
tyre ishte që të evitonin, sa të qe e mundur, luftën bërthamore me Bashkimin Sovjetik dhe ta degjeneronin më
tej atë, ta nënshtronin e të fitonin koncesione prej tij
nëpërmjet kredive dhe balancimit të armëve.
Pra, midis dy strategjive, asaj të Ten Hsiao Pinit dhe
strategjisë së përbotshme të imperializmit e të kapitalizmit botëror, ka pasur një kontradiktë, e cila nuk mund
të kaionte aq lehtë, siç mendonte Teni. Kështu që kur
ky po tellalliste politikën e tij antisovjetike, luftënxitëse,
amerikanët dhe Evropa Perëndimore vazhdonin tratativa
për ruajtjen e statukuosë me Bashkimin Sovjetik, për
zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ekonomike me
të e, në të njëjtën kohë, mendonin edhe për pengesat e
vështirësitë që mund t'i nxirrnin Bashkimit Sovjetik sidomos në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme. Kuptohet se
imperializmi amerikan dhe miqtë e tij, ndaj Bashkimit
Sovjetik vazhdonin po atë politikë që kishin ndjekur deri
tani, të balancës dhe të kundërbalancës dhe nuk binin
në pozitat e Ten Hsiao Pinit, kështu që një nga arsyet
e disfatës së politikës së Tenit është kjo diferencë në
taktikat dhe në strategjinë midis politikës së tij dhe
asaj të partnerëve kapitalistë e imperialistë.
Secili nga shtetet kapitaliste, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe vendet e tjera kapita-
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liste të Evropës në marrëdhëniet e reja me Kinën dëshironin dhe punonin që kush e kush të fitonte më shumë,
por asnjëri nuk i lejonte tjetrit që të merrte «pjesën e
luanit», prandaj bëhej një luftë e heshtur për balancimin
e fitimeve. Kurse Teni kishte menduar se kontradiktat
dhe konkurrenca në mes këtyre shteteve do të zhvilloheshin në atë drejtim dhe në atë masë që politika e Tenit
e «katër modernizimeve» dhe e marrjes së kredive të panumërta të realizohej me lehtësi të madhe. Mirëpo kjo
nuk ngjau, për arsye se kontradiktat për çështje ekonomike, që ekzistojnë në mes vendeve kapitaliste, nuk mund
të ndahen nga identitete shumë herë të afërta e të ngjashme politike, nga aleancat që ata kanë krijuar kundër
Bashkimit Sovjetik apo kundër një fuqie tjetër imperialiste, e cila, po të ndihmohet prej tyre në mënyrë të pamatur, mund të bëhet e rrezikshme edhe për ta. Kjo
është një arsye e dytë që politika e «katër modernizimeve» të Ten Hsiao Pinit nuk pati suksesin që ai dëshironte.
Arsyeja e tretë ishte gjendja e brendshme në Kinë.
Kapitalistët që e shihnin mirë këtë gjendje, nuk mund
të rrezikonin kapitalet e tyre në një vend ku mbretëronte kaosi.
E gjithë kjo panoramë nuk do të thotë se
mi amerikan, japonez dhe ai i Evropës Perëndimore nuk
do ta ndihmojnë më Kinën. Jo. Ata do ta ndihmojnë këtë, por jo për sytë e bukur të Ten Hsiao Pinit dhe as për
metodat e tij aventureske, por për vetë interesat e tyre
ekonomikë. Do ta ndihmojnë, gjithashtu, edhe për interesat e tyre politikë e ideologjikë, sepse dëshirojnë që klikës
aktuale, që është në fuqi në Kinë, t'i japin njëfarë ndihme që ta stabilizojë situatën brenda vendit, që të sjellë në
fuqi dhe të forcojë klasën shfrytëzuese kapitaliste, për
të vendosur një regjim kapitalist pak a shumë të qëndrueshëm, që të mos rrezikohet nga ndonjë revolucion
i brendshëm me ngjyra të ndryshme, që ta kenë këtë vend
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si një barrierë kundër lakmive të Bashkimit Sovjetik.
Këtë mendim e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e
ka Japonia, e kanë edhe vendet e tjera kapitaliste, të
cilat veprojnë brenda këtij kuadri, por me kujdes.
Por ata duan që kjo ndihmë që do t'i japin ata Kinës, natyrisht, të përdoret mirë dhe, që të jetë e mundur
kjo, duhen organizim, drejtim, teknikë dhe kuadro. Këto
Kina nuk i ka. Ajo nuk ka as lëndët e para, të cilat duhet
t'i gjejë. Mirëpo që t'i krijojë të gjitha këto, i nevojitet
një kohë e gjatë dhe shpenzime të mëdha, të cilat do ta
varfërojnë akoma më shumë popullin dhe do të krijojnë
një situatë të vështirë për të. Pra u duk se «katër modernizimet» do të sillnin jo modernizimin, por mjerimin.
Lufta e Vietnamit vërtetoi nga ana tjetër politikën
aventureske fashiste të Ten Hsiao Pinit. Dhe jo vetëm
kaq, por popullit kinez dhe disa udhëheqësve reaksionarë, disa grupeve reaksionare që janë në fuqi në këtë vend
u tregoi se Kina, po të ndërmarrë edhe një herë aventura ekspansioniste në një shkallë të tillë, në një hapësirë
kaq të madhe, me këto situata të brendshme dhe me këtë
potencial ekonomiko-ushtarak që ka, për të do të jetë një
katastrofë e vërtetë.
Kështu u mblodh lëmshi për Ten Hsiao Pinin. Ai
vetë pësoi disfatë, kurse të tjerët filluan të ngrenë veshët dhe të rishikojnë «planin e modernizimit» të Kinës, që
ishte një direktivë e kundërt me vijën e Tenit. Kjo u
quajt vija e «rregullimit», domethënë sipas këtij orientimi të fundit duhet të rregullohen çështjet brenda, të
kapen hallkat kryesore e të nevojshme dhe nga këto
hallka kryesore e të nevojshme të kalohet në «katër modernizimet». Natyrisht, për ta ligjëruar këtë, u morën
edhe vendime. Këto vendime gjoja merren nga Komiteti
Qendror, por në fakt ato janë vendime grupesh. Kështu
u tha se duhet t'u vihet rëndësi në radhë të parë bujq&sisë, industrisë së lehtë dhe industrisë ushqimore, sepse
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për prodhimet e tyre ka nevojë populli, pastaj këto krijojnë edhe akumulim të madh, i cili duhet të shtohet që
të mund të përballohen «modernizimet».
Me fjalë të tjera, «modernizimet» nga katër, zbritën
në tri e tash edhe në dy. Natyrisht, sikurse kam shkruar
do të merren masa edhe për -modernizimin» e ushtrisë
kineze, por Kina do të jetë shumë larg që të arrijë atë
shkallë modernizimi që kanë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik.
Gazeta «Zhenminzhibao» përveç direktivës për rregullimin e ekonomisë, jep edhe direktiva të tjera, që edhe
këto janë katër, domethënë: «të luftojmë për diktaturën e
proletariatit, të luftojmë nën drejtimin e marksizëm-leninizëm-maocedunidesë, të luftojmë për rolin udhëheqës
të partisë, të luftojmë për ndërtimin e socializmit». Me
fjalë të tjera, kërkojnë të vënë gati si në kohën e Mao Ce
Dunit politikën «në radhë të parë», pastaj në bazë të kësaj politike të ndërtojnë edhe ekonominë me shkallëzimin
përkatës. E gjithë kjo s'është gjë tjetër veçse teoria e
formulave konfuze e të çala, e formulave demagogjike
që nuk e fshehin dhe as e ndreqin aspak kaosin. Por
prapa këtyre formulave duket qartë disfata e madhe që
vazhdon të mbulojë Kinën. Arsyeja bazë për këtë qëndron te mungesa e një partie marksiste-leniniste dhe e
diktaturës së proletariatit, tek ekzistenca në krye të partisë e, të pushtetit e reaksionit të zi dhe e klasave shfrytëzuese, tek aleancat e Kinës me kapitalizmin botëror dhe
te lufta që po zhvillon udhëheqja revizioniste kineze kundër socializmit dhe marksizëm-leninizmit.
Aktualisht, bashkë me dy «rregullimet» që po u bëhen disfatave që pësoi politika e «katër modernizimeve»,
shohim që të ulet gjithashtu edhe zhurma e propagandës
shurdhuese antisovjetike. Kjo nuk do të thotë se kinezët
nuk po flasin më për sovjetikët. Ata vazhdojnë të flasin,
por tash në një mënyrë më të moderuar. Zyrtarisht shpa597

llën se do të fillojnë bisedimet midis tyre dhe Bashkimit
Sovjetik. Ç'është e vërteta këtë ne e kemi parashikuar
prej kohësh dhe kjo do të ndodhë, për arsye se Kina aktuale nuk është në gjendje të ndryshojë kursin e politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Bashkimit Sovjetik dhe anasjelltas, gjithashtu edhe për arsye
se forcat ushtarake të Kinës, në qoftë se përplasen me
ato të Bashkimit Sovjetik, do të pësojnë një disfatë
jashtëzakonisht të madhe.
Po ashtu Kina ka filluar të flasë me një gjuhë tjetër
edhe për sa i përket politikës së «Evropës së Bashkuar-,
ose të shteteve të veçanta evropiane, të cilat nuk kanë
qenë të gjitha të një mendjeje për ta ndihmuar Kinën
në kërkesat e saj. Ka pasur qëndrime të ndryshme nga
ana e këtyre shteteve në marrëdhëniet me Kinën dhe në
marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, me të cilin tendenca e përmirësimit të marrëdhënieve ka qenë e dukshme. Për shembull, Franca e Zhiskar d'Estënit kërkon të
ketë marrëdhënie të mira më shumë me Bashkimin Sovjetik, me Poloninë dhe me vendet e tjera të ish-demokracisë popullore, të cilat, natyrisht, janë kundër Kinës,
sesa me Kinën, prandaj nuk shohim që Franca t'u kushtojë ndonjë kujdes të madh marrëdhënieve me të.
Gjithashtu shohim se politika e Hua Kuo Fenit ndaj
Jugosllavisë dhe Rumanisë, që këto dy vende të bëheshin
një bastion kundër Bashkimit Sovjetik, me gjithë bujën
që u bë e me gjithë dëshirën e madhe që u shfaq, nuk ia
arriti dot qëllimit. Titoja po, ia arriti qëllimit të vet, e
nënshtroi Kinën, por ai ka frikë nga Bashkimi Sovjetik
dhe nuk dëshiron ta zgjatë shumë me Pekinin, mbasi
edhe fitimet prej tij nuk janë aq të shumta, sepse ka ujq
më të mëdhenj se Titoja, të cilin ata që e financojnë nuk
e lënë të zërë vend të rëndësishëm në tregun kinez.
Përveç kësaj, edhe teknologjia jugosllave është shumë më
e prapambetur nga ajo e vendeve kapitaliste të zhvilluara,
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si e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Japonisë, Gjermanisë Perëndimore etj.
Konstatojmë se edhe Rumania, megjithëse përpiqet
t'i mbajë mirë, i ka ftohur ca marrëdhëniet me Kinën.
Kjo ka ndodhur për arsye se ndihmat që Kina i ka pasë
akorduar Rumanisë, kanë mbetur në mes të rrugës, si
ato «të famshmet» investime që do të bënte te ne. Natyrisht, në Rumani do të bënte investime më të mëdha,
mirëpo edhe ato pak që kanë filluar, se të tjerat s'kanë
nisur fare, kanë mbetur në rrugë. Rumania, që, natyrisht,
donte të përfitonte nga situatat, është e pakënaqur dhe
ka frikë edhe nga presioni i madh që i bëjnë sovjetikët.
Kështu pra edhe në këto vende Kina pësoi një disfatë.
Pra, është e dukshme disfata e Kinës, arsyet e së
cilës i kam theksuar në fillim. Dhe këto situata, në një
botë që po kalon një gjendje shumë të ngatërruar e të
turbullt, ku luftërat nacionalçlirimtare po marrin hov të
madh, nuk mund të përmirësohen aq lehtë.
Në Afrikë Kina kishte shpresë të fitonte tregje, por,
siç e kemi parashikuar, ajo s'ka fituar asgjë, sepse, së
pari, nuk e ka atë forcë ekonomike që kanë vendet kapitaliste, dhe së dyti, shumë nga udhëheqësit e shteteve
afrikane e kuptojnë demagogjinë e politikës pseudosocialiste dhe gjoja antiimperialiste të Kinës, i kuptojnë
synimet e kësaj për t'u bërë vetë një vend i fuqishëm
imperialist, për të krijuar tregje në vende të ndryshme
dhe të robërojë popujt e tyre. Këta krerë kapitalistë që
sundojnë në shumë vende të Afrikës preferojnë më mirë
të kenë padronë të pasur, sesa padronë megalomanë dhe
të pafuqishëm ekonomikisht.
Për sa u përket pozitave të Kinës në Lindjen e Mesme, që është një vatër tjetër revolucionesh dhe luftërash
kundër imperializmit amerikan, aleatit të hapët të Kinës,
dhe sionizmit, aleatit të fshehtë të saj, duhet thënë se
Kina atje pësoi disfatë. Aktualisht ajo po komploton
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bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me
CIA-n në Iran. Në shtypin iranian dhe në deklaratat e
Ajatollah Khomeinit e të tjerëve vihet re se dënohen
jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe
tendencat komplotiste të Kinës dhe të elementëve që
janë në shërbim të saj, të cilët i maskon nën vellon e
disa pseudopartive .marksiste-leniniste» maoiste, të parëndësishme. Kurse në vendet arabe, ku Kina nuk ka as
më të voglën kredi, është diskredituar.
Të shikojmë ca mundësinë për një kthesë, që mund
të bëjë Kina drejt Bashkimit Sovjetik, të cilën e kam
përmendur edhe herë tjetër. Këtë çështje nuk kam ndër
mend ta trajtoj gjerë këtu, por dua të them se Kina do
ta ndjekë një rrugë të tillë, rrugën e antimarksistëve, të
revizionistëve modernë, me qëllime imperialiste. Tendenca e udhëheqjes kineze është që të lidhet me partitë revizioniste të botës, sidomos me ato të Evropës, me partinë revizioniste japoneze dhe me partitë e tjera të
kontinentit amerikan, kështu që të mundë, në qoftë se
ia arrin, të bëjë një bllok pak a shumë ideologjik dhe të
ndjekë në mënyrë të çalë tendencat hrushoviane për krijimin e një uniteti në mes të këtij grupimi.
Por këtë ata nuk mund ta arrijnë, për arsye se partitë revizioniste të Evropës dhe ato të vendeve të tjera
kanë avancuar në rrugën e tyre të hapët antimarksiste,
antileniniste dhe duan me të gjitha mjetet të marrin pjesë
në qeveri njësoj si partitë e tjera të borgjezisë që janë
në pushtet, si partitë socialdemokrate etj. dhe duan të
tregohen se janë krejtësisht të pavarura nga Bashkimi
Sovjetik dhe nga Kina. Këto parti me Kinën do të ndjekin atë politikë që zhvillon shteti borgjez i vendeve të
tyre, domethënë orientimet e këtyre partive revizioniste
në strategji dhe në taktikë do të puqen me qeverinë e
tyre borgjeze kapitaliste.
Kurse Kina me Bashkimin Sovjetik do të merren
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vesh, natyrisht jo me shpejtësi. Do të duhet një kohë
mjaft e gjatë në këtë çështje dhe Kina do ta përdorë
marrëveshjen me Bashkimin Sovjetik si një kundërbalancim për frenimin që po i bëjnë zhvillimit të saj imperializmi amerikan, japonez etj. Kështu që Kina mendon
ta përdorë Bashkimin Sovjetik si një armë për të kundërbalancuar qëndrimin amerikan e për t'i shtyrë Shtetet
e Bashkuara të Amerikës që të interesohen më shumë për
Kinën. Mirëpo kjo arrihet në qoftë se Kina do të ketë të
bëjë me budallenj. Por Bashkimi Sovjetik revizionist nuk
është aq budalla sa t'ia nxjerrë Kinës gështenjat nga
zjarri.
Sidoqoftë, Kina ka nevojë për Bashkimin Sovjetik
dhe për ndihmat e tij, dhe s'është çudi që në një kohë
relativisht pak a shumë të gjatë, të kërkojë kredi edhe
nga Bashkimi Sovjetik, duke mbajtur ndaj tij qëndrime
gjoja të kundërta ideologjike. Në fakt, ideologjia e Kinës
nuk është në kundërshtim me atë të Bashkimit Sovjetik,
por, politikisht si dhe për sa u përket synimeve respektive
grabitqare, ata, natyrisht kanë kontradikta të mëdha me
njëri-tjetrin, sepse të dy kërkojnë hapësira dhe duan të
sigurojnë secili sundimin e vet.
Marrëveshjet e Kinës me Bashkimin Sovjetik ose
përmirësimi i marrëdhënieve me të, do të krijojnë, gjithashtu, një statukuo të përkohshme me Vietnamin dhe
me të gjitha shtetet e tjera të Azisë Juglindore. Kina bëri
një gabim të madh në këtë drejtim. Ajo mendonte, me
Ten Hsiao Pinin, që ta vazhdonte këtë aventurë, kurse
tashti siç duket ka vënë mend, sido që vazhdon të bërtasë se është gati t'i japë edhe një «mësim» tjetër Vietnamit. Por .«mësimet». e Vietnamit do t'i kushtojnë
shtrenjtë asaj. Megjithatë Kina mund të futë ndihma për
qeverinë e Pol Potit nga Tajlanda, ku ka me mijëra ref ugjatë kamboxhianë dhe ta mbajë ngritur këtë konflikt
me Vietnamin.
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Por aktualisht thonjtë e Kinës në këtë drejtim janë
të prerë, sido që dëshirat dhe synimet e saj janë të mëdha. Kina nuk i ka mundësitë që të bëjë një ekspansion
duke zaptuar dhe duke shtypur popujt, sepse edhe të
tjerët janë zgjuar dhe kanë krijuar aleanca me fuqitë e
mëdha. Ashtu si të gjitha shtetet e tjera të «botës së
tretë» ose të «botës së paangazhuar», edhe Kina, Vietnami, Kamboxhia, Laosi, Tajlanda etj. janë shtete të angazhuara, shtete ku sundojnë klika borgjezo-kapitaliste,
shtete që mbrohen nga fuqi të mëdha të tjera kapitaliste
dhe socialimperialiste, siç është Bashkimi Sovjetik.
Këto, mendoj unë, janë një sërë arsyesh që i sollën
Tenit një disfatë të madhe në politikën e tij të brendshme dhe të jashtme, në politikën e «katër modernizimeve» dhe në politikën e stabilizimit të pushtetit kapitalist në Kinë ashtu siç e kishte llogaritur ai dhe me atë
shpejtësi që kërkonte. Shumë ujë do të kalojë nën urën
e Kinës, shumë ngjarje të papritura, të rrezikshme për
klikën në fuqi, mendoj unë, do të ngjasin në Kinë dhe
kullimi i turbullirës, siç e quante Maoja, nuk do të jetë
aq i shpejtë e aq i lehtë, sikurse predikonte ky «filozof
i madh» konfucian.
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VLORË, E MËRKURË
6 QERSHOR 1979

KRIZE NE GJIRIN E PARTISE KOMUNISTE
TE VIETNAMIT
Lajmet që na vijnë nga ambasada jonë në Hanoi,
informacionet që jep shtypi dhe të dhënat e trupit diplomatik tregojnë se në partinë e Vietnamit ka një konfuzion të madh, ka mosmarrëveshje dhe grupime të ndryshme, gjë që aktualisht manifestohet me një krizë në
parti. Thuhet se kjo krizë në parti ka filluar që më 1970,
domethënë pas vitit 1969, kur Le Zuani erdhi në postin e
sekretarit të parë të partisë së Vietnamit. Në shtyp thuhet se pas vdekjes së Ho Shi Minit në parti janë bërë
gabime të mëdha, të cilat nuk janë ndrequr, përkundrazi,
janë lënë e janë trashur, domethënë edhe gjatë luftës
nacionalçlirimtare.
Aktualisht ne mund t'i shpjegojmë mendimet tona
të drejta, të cilat dikur vetëm i supozonim dhe mendonim se diçka ngjiste në këtë parti, por natyrisht, nuk
mund të përcaktonim arsyet. Atëherë arsye për ne, natyrisht, ishin vështirësitë e mëdha që haste Vietnami në
përgatitjen e luftës kundër armikut të tij të tërbuar, imperializmit amerikan. Por paskej pasur edhe vështirësi të
tjera që vinin nga brenda. Aktualisht, në situatat kur Kina e sulmoi Vietnamin dhe kur filloi periudha e luftës
midis tyre, me siguri janë dukur dobësi të mëdha në
partinë vietnameze, dobësi ose gabime të mëdha organizative, politike dhe ideologjike. Tash po bëhen përpjekje
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që këto të korrigjohen. Po në ç'rrugë do të korrigjohen?
Në rrugën marksiste-leniniste? Kjo është me pikëpyetje.
Ne besojmë se këto nuk do të ndreqen në rrugën marksiste-leniniste, mbasi shohim nga ana e Vietnamit veprime që nuk janë internacionaliste, por ekziston një frymë
e madhe shovinizmi dhe pikëpamje borgjeze e kapitaliste
të bashkuara me pikëpamje revizioniste e edhe marksiste.
Tash se kush do të fitojë nga këto rryma ne nuk jemi
në gjendje ta përcaktojmë, për arsye pse nuk e njohim
situatën brenda në parti. Por shtypi vietnamez lë të kuptohet qartë se elementi i vjetër i partisë gjoja ka qenë
një pengesë e madhe në zhvillimin e saj. Domethënë,
sipas tyre, partia ka mbetur me pleq, prandaj duhet futur
gjak i ri. Me fjalë të tjera, partia në Vietnam nuk ka
ndjekur rrugën leniniste që e bën të jetë kurdoherë e
gjallë, luftarake e revolucionare, ku komunistët e vjetër
të bashkëpunojnë edhe me të rinjtë, me gjakun e ri, dhe
të jenë në unitet mendimi e veprimi me ta, të bashkojnë
dhe të shkëmbejnë eksperiencën në mes tyre.
Kurse aktualisht në Vietnam po bëhet një fushatë e
madhe që të lihen jashtë partisë të vjetrit dhe të hyjnë
brenda me shumicë të madhe të rinj. Kjo fushatë për
futjen me shumicë të madhe të të rinjve në parti, natyrisht nuk ka aspak karakterin dhe as kriteret e një
pranimi në parti në bazë të teorisë leniniste, prandaj
asgjë e mirë nuk do të dalë. Do të krijohen tarafe, pakënaqësira, mishmashe, do të hyjnë brenda elementë me
tendenca të ndryshme, të papjekur dhe të pjekur, patriotë dhe elementë dinakë, të cilët do ta çojnë Partinë Komuniste të Vietnamit akoma më thellë në një rrugë
oportuniste revizioniste.
Është menduar që kjo fushatë të mbarojë në fund të
vitit 1980 dhe të gjithë ata që kanë një gjë të vogël në
biografi, është vendosur të hidhen jashtë partisë pa asnjë
hezitim. Gjithashtu do të nxjerrin jashtë partisë edhe të
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gjithë anëtarët e saj që janë me origjinë kineze, gjë që
do të jetë një veprim i gabuar, siç qe i gabuar edhe largimi në mënyrë tragjike i dhjetëra e dhjetëra mijë kinezëve nga Vietnami. Pavarësisht se në këtë numër të
madh kinezësh që u nxorën jashtë Vietnamit ka edhe
elementë armiq, ka sabotatorë dhe shumica e tyre vepron
si një kolonë e pestë, përsëri duhet pranuar se ka pasur
edhe kinezë që kanë punuar e kanë luftuar për Vietnamin
bashkë me vietnamezët. Prandaj diferencimi, natyrisht,
duhej dhe duhet bërë me kujdes të madh.
Në radhë të parë spastrimi e riorganizimi i partisë
janë të domosdoshëm pas gjithë këtyre vjetëve e pas gjithë këtyre gabimeve, siç thotë udhëheqja aktuale. Partisë
i imponohet një gjë e tillë që është e dobishme dhe për
shëndoshjen e gjendjes brenda saj, por vetëm në rast se
kjo bëhet në rrugë marksiste-leniniste e jo sipas dëshirës
së fraksioneve të ndryshme më të fuqishme që janë në
parti dhe që nuk dihet ç'tendenca kanë, janë marksistë-leninistë revolucionarë apo janë revizionistë, oportunistë,
antikinezë etj., etj.
Me fjalë të tjera, të tilla veprime të shpejtuara tregojnë se Partia Komuniste e Vietnamit e dalë nga lufta
në krye të popullit vietnamez, që e udhëhoqi këtë në luftëra kaq të vështira kundër imperializmit francez, kundër
imperializmit amerikan dhe aktualisht kundër revizionistëve kinezë, duhej të ishte kalitur gjatë luftës, të
ishte forcuar dhe jo të ishte dobësuar. Dobësimi i partisë
ka ngjarë, sigurisht, sepse udhëheqja e saj është ajo që
ishte, e vjetruar në mos e tëra nga mosha, por nga pjekuria ideologjike e politike.
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VLORË, E ENJTE
7 QERSHOR 1979

PAPA PRITET NË POLONI SI PERËNDI
E SI SHPËTIMTAR
Vizita e papa Xhovan-Pavli i 2-të në Poloni nuk
është e rastit. Polonia është cilësuar dhe cilësohet edhe
tash si bija e madhe e besnike e Vatikanit. Këtë gjë e
vërtetojnë dhe ngjarjet e tashme. Këtë e kanë vërtetuar
edhe kohët e mëparshme deri para çlirimit. Pas çlirimit
udhëheqja e Partisë Komuniste të Polonisë i lejoi zhvillimin dhe influencën e fesë në këtë vend, pavarësisht se
në kohën kur në krye të partisë ishte Bieruti, një gjë e
tillë nuk bëhej në mënyrë aq të hapët e të autorizuar si
sot. Por, pas vdekjes së tij, katolicizmi në Poloni mori
frenat në dhëmbë dhe kjo gjë u thellua me kundërshtimet në mes shtetit dhe kishës. Veçse duhet theksuar se
këto kundërshtime ishin më tepër të sipërfaqshme sesa të
detyruara nga revizionizmi hrushovian, apo të shkaktuara
nga mosbesimi ndaj kishës nga ana e udhëheqësve polakë, të partisë në Poloni.
Kristianizmi në Poloni i ka rrënjët të thella. Ato u
forcuan akoma më shumë si rezultat i politikës reaksionare, revizioniste antimarksiste të Partisë Punëtore të Bashkuar të Polonisë dhe të udhëheqjes së saj, si dhe nga shtypja antimarksiste, hegjemoniste e shovinizmit rusomadh
të revizionistëve sovjetikë, me Hrushovin në krye.
Dihet se armiqësia midis popullit polak dhe popullit
rus, i cili e dominonte të parin, është e lashtë dhe të dy
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popujt nuk kanë jetuar kurrë në harmoni; polakët kanë
qenë të shtypur dhe pjesë përbërëse e Perandorisë Ruse.
Natyrisht, gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe më
vonë u shtua numri i komunistëve të vërtetë nga radhët
e k]asës punëtore, megjithëkëtë influenca e madhe e reaksionit polak jo vetëm nuk u zhduk, por qëndroi e .paprekur dhe, në forma të reja, ai diti të ruajë veten, të ruajë.
edhe fuqinë e tij ekonomike. Kjo për arsye se Polonia
nuk eci si duhet në rrugën e socializmit, në shembullin
e Bashkimit Sovjetik, por në mënyrë të çalë në një kapitalizëm shtetëror, ku reforma agrare dhe më vonë kooperativizmi në fshat as nuk filluan dhe as që u mor mun-dimi më i vogël që të fillonin.
Kështu që kisha, me gjithë kontradiktat dhe mos-marrëveshjet e herëpashershme që kishte me disa persona
në udhëheqjen e Partisë Komuniste të Polonisë, të cilët
hiqeshin si përparimtarë, i bënte ballë politikës gjoja socialiste të Polonisë. Ajo ishte bërë mbështetja më e ma-

dhe, më e tërbuar dhe më, e egër e reaksionit, e kontëve.
dhe e pasanikëve polakë, të cilët, edhe pse u ishte konfiskuar pasuria, dikujt e tëra, dikujt i ishte lënë gjysma,
prapë mbretëronin në fshatin polak.
Dhe pra, në shkrimet e mia të mëparshme, mund të.
gjejmë pasqyrimin e kësaj politike dhe të këtyre përpje-kjeve të kishës katolike në Poloni, të lidhura këto me
emrin e kardinal Vishinskit, i cili jeton dhe drejton sot
kishën dhe ka bërë që ajo të arrinte të kishte edhe shkollat e saj, pale kishat në një numër të madh, bile të kishte
edhe priftërinj në ushtri, të cilët i bënin ushtrisë popullore
polake katekizmin në orët e caktuara të javës.
Kardinali Vishinski u bë një mbret i dytë në Republikën «Socialiste» të Polonisë dhe kisha me primatin e
saj përfaqësonin, siç thoshin ata, të kaluarën «e lavdishme» të mbretërve të Polonisë, përfaqësonin datat historike të popullit polak në luftë kundër shtypjes cariste.
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Pra, kisha dhe hierarkia e saj, bija më e shtrenjtë, më
e madhe dhe më besnike e Vatikanit, fitonte dita-ditës
nga viti në vit terren në Poloni, në popullin polak dhe
në zyrtarët polakë. Ajo punonte në mënyrë të rafinuar,

siç e planifikonte Vatikani, kjo merimangë, kjo vemje e
madhe që gërryen shpirtërat e njerëzve për t'i shtypur
ata fizikisht, moralisht dhe ekonomikisht.
Dhe ja, erdhi dita, erdhi koha që politika e kishës në
Poloni të mos luftohet më me atë ashpërsi që pretendohej. Sa më tepër shtohej presioni hrushovian mbi Poloninë, aq më e lirë, aq më vepruese dhe aq më nxitëse
bëhej kisha polake kundër këtij presioni revizionist, socialimperialist sovjetik.
Giereku që u bë Sekretar i Parë i Partisë Punëtore
të Bashkuar të Polonisë, pas rënies së Gomulkës, dhe që
hiqet se është komunist, por në fakt nuk është dhe as ka
qenë kurrë i tillë (ai duhet të jetë një agjent i borgjezisë),
ka bërë e po bën një politikë me dy faqe, gjoja në ujdi
me revizionistët sovjetikë. Në realitet politika e tij është
orientuar drejt kishës, drejt Perëndimit. Dhe në Traktatin
e Varshavës ai qëndron sa për sy e faqe, se nuk ka
ç'bën, sepse forca të fuqishme sovjetike ndodhen brenda
në Poloni. Pra Bashkimi Sovjetik revizionist ushtarakisht
nuk e lë kollaj Poloninë të kthehet në një Poloni të Bekut ose të bëhet aleate zyrtare e shteteve perëndimore
dhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Por, në fakt, Polonia e sotme, e drejtuar nga e ashtx.xquajtura Parti Punëtore e Bashkuar e Polonisë me Gierekun në krye, ka një mbështetje të fuqishme te kisha katolike, me të cilën gjoja është në kundërshtim. Partia Pu-

nëtore e Bashkuar e Polonisë, e cila e ka lidhur ekonomikisht ngushtë vendin me Perëndimin dhe me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, ka marrë me siguri pjesë në
mënyrë të fshehtë në zgjedhjen e papës Vojtiva me
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origjinë polake, nënshtetas polak, kardinal polak, nxënës
besnik i kardinalit Vishinski.
Në tratativat e fshehta që janë bërë për zgjedhjen e
këtij pape polak, me siguri kisha polake dhe, nëpërmjet
saj, Polonia, kanë influencuar jashtëzakonisht, dhe këto
së toku me imperializmin amerikan, me CIA-n dhe me
agjentura të tjera mund të kenë vepruar që paraardhësi
i papë Vojtivës të qëndronte jo më tepër se një muaj në
fronin e shën Pjetrit. Kështu që ky papë «vdiq» pas disa
dhjetëra ditësh omelie dhe meshash, megjithëse dukej
me shëndet të mirë dhe relativisht ishte i ri në moshë. Pra
si zor të vdiste papandehur ky njeri dhe si zor të zgjidhej
nga konklavi një papë gjoja i sëmurë e që nuk ishte
ankuar kurrë se ishte i sëmurë. Përkundrazi, konklavet
e Vatikanit, pas vdekjes së një pape, bëjnë zgjedhje të
menduara e të studivara mirë, sepse kanë parasysh
encën që duhet të ketë papa në kishën universale, siç e
quajnë ata kishën katolike romane. Ai që zgjidhet papë
nuk duhet të jetë i ri, por i moshuar, me qëllim që mbretëria e tij të mos zgjatë më shumë se 15 ose 20 vjet.
Edhe kjo bëhet për arsye politike, se Vatikani është një
qendër politike me rëndësi e reaksionit dhe në një periudhë 10-15-vjeçare ngjajnë evenimente të mëdha në
botën kapitaliste, e cila kërkon ndihmën dhe mbështetjen
e Vatikanit. Kështu që sipas situatave dhe koniunkturave
zgjidhet edhe papa, një njeri që t'u përshtatet këtyre
koniunkturave.
Pra, papa që u zgjodh para Vojtivës nuk i leverdisi
reaksionit botëror dhe në radhë të parë reaksionit amerikan. Kjo sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në
përgjithësi të gjitha shtetet e tjera kapitaliste të përparuara dhe të fuqishme, donin që Vatikani të mos përfaqësohej më nga një papë italian, i cili të ishte pjesë përbërëse
e politikës së çoroditur të Italisë kapitaliste. Nuk e
meritonte Italia, për mendimin e Shteteve të Bashkuara
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të Amerikës dhe të aleatëve të tyre, që në krye të Vatikanit të kishte kurdoherë një papë italian, i cili të ndërhynte dhe të ngatërrohej në punërat e shtetit italian, punëra që diskreditonin gjithë reaksionin botëror dhe e
pengonin atë të zhvillonte në qetësi dhe në mënyrë të padukshme luftën e tij kundër popujve. Prandaj këto shtete
kapitaliste dëshironin që Vatikani të përfaqësohej nga
një personalitet më i fuqishëm dhe ky të mos ishte as
italian, as amerikan, as me origjinë nga Evropa Perëndimore. Dhe duhet thënë se në këtë çështje kanë luajtur
rol kontradiktat që ekzistojnë ndërmjet shteteve të
ndryshme imperialiste. Pra u gjend e arsyeshme që

Vatikan të vinte përfaqësuesi i kishës polake, kishë e
cila kishte treguar rezistencë dhe kishte fituar terren të
madh në Evropën Lindore dhe që mund të bëhej e do të
bëhet në fakt një nga çerdhet më të fuqishme të katolicizmit për të dobësuar revizionizmin modern sovjetik, në
veçanti, dhe atë të Evropës Lindore, në përgjithësi.
Është më e madhe fuqia e kishës polake nga ajo e
Estergomit dhe e Mindzentit, i cili mori pjesë në kryengritjen reaksionare hungareze dhe u detyrua nga forcat përparimtare të atyre kohëve të mbyllej në ambasadën
amerikane, duke e treguar mirë veten si agjent i amerikanëve. Kurse kisha katolike e Polonisë ruante gjoja
personalitetin e saj dhe vepronte në mënyrë të shkathët
si brenda edhe jashtë.
Kështu që zgjedhja e një pape polak i rregullonte punë reaksionit ndërkombëtar. Dhe ai zgjodhi papë kardinalin Vojtiva, i cili ishte krahu i djathtë i Vishinskit, por
ky nuk kishte hyrë në luftë të hapët, siç bënte kryetari
dhe mësuesi i tij. Pra, ky burrë nga Krakovi i Polonisë,
urtë e butë e plot tigani, siç i thonë një fjale, erdhi në
Vatikan dhe filloi të ndjekë një politikë gjoja popullore,
duke përkëdhelur kalamanët, duke biseduar me të rriturit italisht kudo që shkonte, nga të katër anët e vendit.
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Po]aku papë puthte e ngalaste popullin me qëllim që t'i
jepte vetes ngjyrën e italianizmit dhe t'i tregonte Italisë
se nuk do të largohet nga traditat e kishës katolike romane.
Por nga ana tjetër ky «i dërguar i Krishtit» bënte
plane tok me Brzezhinskin dhe me reaksionarë të tjerë
për të• vepruar në shkallë të gjerë dhe në mënyrë aktive
kundër komunizmit dhe për thellimin e përçarjes në mes
Bashkimit Sovjetik revizionist dhe vendeve të tjera revizioniste që janë nën sundimin e Bashkimit Sovjetik.
Dhe, pra, në këto kushte papa Vojtiva vendosi të
ndërmarrë udhëtimin e tij për në Poloni, në çerdhen
e vjetër dhe të thellë të kishës katolike romane dhe që
andej ta rindërtonte më të fuqishme rrjetën e marimangës. Tash ka disa ditë që ai ndodhet në Poloni, si papë
i Vatikanit Ashtu si shën Pjetri që e la varkën, —
siç tha papë Vojtiva në një fjalim, — dhe ndoqi Krishtin,
kështu edhe ky e la varkën polake dhe ndoqi rrugën e
Krishtit. Pra, papa Xhovan - Pavli i 2-të shkoi në Poloni si përfaqësues i Krishtit dhe i shën Pjetrit.
Dhe vajtja e tij në Poloni nuk gjeti asnjë kundërshtim jo vetëm nga Perëndimi që e përgatiti këtë udhëtim, 'por as nga Bashkimi Sovjetik dhe as nga vendet e
tjera satelite të tij. Me siguri që Bashkimit Sovjetik nuk
i ka ardhur mirë për këtë udhëtim të papës, pavarësisht
se revizionistët sovjetikë, si antimarksistë nuk janë kundër fesë; në rast se feja i mbështet, ata janë gati ta.
mbështetin fenë e vet ortodokse, se fenë katolike ë dinë
që e kanë kundër tyre. Revizionistët sovjetikë nuk e donin këtë udhëtim, se një gjë e tillë do ta thellonte ndarjen, do të këpuste lidhjet formale që ekzistojnë në mes
Bashkimit Sovjetik dhe Polonisë.
Vajtja e Vojtivës në Poloni do të vërtetonte se shteti polak nuk është një shtet komunist, se populli polak
nuk e do komunizmin, se ai është një popull katolik,
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antirus dhe antisovjetik. Pra kjo vizitë e tij do të vërtetonte se fijet që e lidhin Poloninë me Rusinë e Brezhnjevit janë vetëm vargu i tankeve, i topave, i raketave
dhe i bazave ushtarake të mëdha e të forta që ekzistojnë
në të gjithë Poloninë, nën maskën e Traktatit të Varshavës.
Këto ishin qëllimet e mëdha të papa Vojtivës, të amerikanëve dhe të kishës polake, dhe unë besoj se këtyre
qëllimeve ata ia arritën. Papa Xhovan-Pavli i 2-të u prit
në Poloni si perëndi, të themi si shpëtimtar i Polonisë;
me miliona njerëz grumbulloheshin në sheshe, në
kisha dhe dëgjonin fjalën e «Krishtit të ri» të ardhur nga
Roma. Dhe ky e filloi misionin e tij kishtar e sabotues, antikomunist në mënyrë kreshendo, derisa arriti të
flasë haptazi që në Poloni, në zemrat e polakëve, në shtëpi dhe në shkolla duhet të ekzistojë Krishti, që është
perëndia e polakëve.
Dhe nga çka po shohim në televizor dhe nga ato që
po lexojmë nëpër gazeta, konstatojmë se këta miliona
njerëz, që e ndjekin papën këmba-këmbës në çdo shesh
e në çdo kishë, dëgjojnë me vërejtje të madhe predikimet
e tij kishtare, antisocialiste dhe kudo këndojnë këngë
kishtare, sikur të gjithë t'i kishte mësuar dikush të. këndonin himnet e kishës. Dhe në fakt kështu është, kishat
kanë mbuluar Poloninë me kohë, por sidomos kohët e
fundit; atje janë shtuar priftërinjtë, saqë ruajtja e papës
dhe e qetësisë nëpër sheshet e mbushura me miliona njerëz, bëhej. nga xhakonë të veshur me rroba kishtare, të
cilët njiheshin në turmë dhe në rrugë, ku kalonte papa
Vojtiva herë me automobil, herë në

këmbë, por gjithrnonë

me kryq në dorë.
Në sheshin më të madh e më të vjetër historik të
Varshavës ishte ngritur një kryq i madh prej 10 metrash

dhe një tribunë madhështore ishte vendosur nën këtë
kryq dhe që andej papa Vojtiva iu drejtua Polonisë. Ky
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papë i mësuar, i djallëzuar, që e njeh mirë katekizmin,
shumë herë doli me platformë politike dhe me omelitë,
me elozhet që u bëri mbretërve polakë që kanë luftuar
për «lirinë» e Polonisë, me himnet që i këndoi kishës polake, nacionalizmit polak, dhe me elozhet e mëdha që i
bëri Vishinskit për përpjekjet e tij për të mbajtur
gjallë frymën e Krishtit në Poloni, goditi tërthorazi dhe
haptazi regjimin e tanishëm polak, nxiti mërinë kundër
sovjetikëve pa i përmendur këta, por duke folur për të
drejtat e njerëzve, për lirinë e fesë, për përhapjen e mësimeve fetare në çdo institucion dhe në çdo shërbim.
Natyrisht, ai nuk harroi të fliste kundër luftës, për paqen
kristiane dhe për «zemërgjerësinë» dhe «zemërbardhësinë» e Vatikanit dhe të pushtetit të tij të madh në botë.
Me fjalë të tjera, papa polak, një papë dinak, i
zgjuar, diti në 6-7 ditë të ngrejë peshë popullin polak nën
hundën e udhëheqësve gjoja komunistë, se këta në të
vërtetë e përgëzonin dhe e duartrokitnin në heshtje, e
pritnin në belvedere dhe i uronin mirëseardhjen me buzëqeshje deri në vesh, duke i dhënë botës të kuptojë se
gjoja komunizmi është armiku i popujve dhe feja është
shpëtimtarja e tyre. Turmat që dolën për ta pritur papa
Vojtivën në Poloni, ai i përdor për të luftuar komunizmin, që ai e di fort mirë se ç'është. Këtë luftë e fillon
duke sulmuar doktrinën materialiste të Marksit, Engelsit,
Leninit dhe Stalinit, duke i quajtur Bashkimin Sovjetik
dhe vendet e tjera, ku nuk ekziston liria dhe të drejtat
e njeriut, gjoja shtete socialiste, që udhëhiqen nga idetë
e marksizëm-leninizmit.
Ky është një blof i madh, që e përdorin imperializmi
dhe reaksioni botëror dhe tok me ta Vatikani, agjentura e
madhe e të gjitha kohëve, ndihmësja aktive dhe e përgatitur e reaksionit botëror obskurantist, i cili bën çdo
përpjekje që të shtypë popujt, t'i mbajë këta në errësirë
dhe në frikën e zotit e të Krishtit.
613

Udhëtimi i papë Vojtivës ka, gjithashtu, një influencë të madhe në vendet e tjera të ish-demokracisë .popuIlore, në satelitët e Bashkimit Sovjetik, në radhë të parë,
në Çekosllovaki, në Hungari, në Gjermani, pavarësisht se
këtu ekziston edhe protestantizmi, në Rumani, por edhe
Bullgarinë nuk e lë pa e prekur, për të mos folur për
Jugosllavinë, se kjo fërkon duart për këtë çështje. Vizita
e Titos në Moskë, para vajtjes së Vojtivës në Poloni,. nuk
mund të konsiderohet se u bë vetëm për çështjet e
mosmarrëveshjeve që ekzistojnë në mes Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavisë ose për mosmarrëveshjet e
garisë me Jugosllavinë për çështjen e Maqedonisë. Ajo u
bë edhe për t'i lënë Bashkimit Sovjetik të kuptojë, pa ia
thënë shprehimisht, se forca e reaksionit, që mbështet
Jugosllavinë titiste, është e madhe dhe se këtë do. ta shikonin më vonë.
Kjo që bën tash Vojtiva, është ajo që ka kërkuar të
bëjë Titoja gjatë gjithë periudhës që ai mbretëron .në,JugosIlavi, por që nuk ka mundur t'ia arrijë. Papa Vojtiva
po e fillon këtë gjë dhe ka shpresa të mëdha që influenca
e kishës katolike të jetë e fortë jo vetëm në Poloni (se
kjo duhet të jetë një bazë e shëndoshë për reaksionin
botëror), por të ringjallet në Hungari, në Çekosllovaki,
në Rumani, në Gjermani, në Bullgari dhe në vendet e
tjera kapitaliste.
Prandaj kreu kishtar u qa ca në radion polake dhe
tha se pengohet që fjalët dhe meshët e tij të dëgjohen
si duhet në vendet e tjera socialiste, siç i quan ai... Pra,
ai u thotë atyre që te ju mbretëron thundra e «komunizmit», dornethënë thundra e Bashkimit Sovjetik. Pra, ju
duhet të merrni shembullin e Polonisë. Dhe mua që nuk
jam as polak, as çek, as hungarez, po jam univera1, .më
ftoni, ose të biem në ujdi që të vij edhe te ju për një vizitë zyrtare si kryetar i një shteti (se Vatikani konside614

rohet shtet) dhe si udhëheqës shpirtëror i kristianizmit
romak.
Dhe një gjë e tillë unë besoj se do të ndodhë. Papa
Vojtiva, në mos sot, nesër do të shkojë edhe në Hungari,
edhe në Çekosllovaki, mundet në Rumani më përpara,
pavarësisht se revizionistët sovjetikë do të bëjnë presione
të mëdha në këtë drejtim, për t'ia prerë rrugën këtij akti
diversionist ndaj Bashkimit Sovjetik, akt që ka si pikësynim likuidimin e perandorisë sovjetike reaksionare, që
kërkon ta dobësojë partnerin dhe kundërshtarin e tij të
madh për shtypjen e popujve të botës dhe që vetëm
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mundësisht dhe «Evropa e Bashkuar» reaksionare të bëhen hegjemone në botë.
Ja ku të çon tradhtia revizioniste, tradhtia ndaj marksizëm-leninizmit! Ja ku të çojnë hrushovizmi, titizmi dhe
të gjitha klikat e tjera eurokomuniste dhe kineze që luftuan dhe luftojnë me tërbim marksizëm-leninizmin dhe
ndërtojnë në vendet e tyre kapitalizmin.
Revizionizmi, siç e kam theksuar dhe herë të tjera,
nuk mund të sillte veçse përçarjen. Kampi i socializmit
u përça pas vdekjes së Stalinit dhe s'kishte si të ndodhte
ndryshe, për arsye se vetëm diktatura e proletariatit, lufta e klasave, sipas mësimeve të Marksit dhe të Leninit,
mësimeve që i ka vërtetuar koha, krijojnë unitetin e

shëndoshë në popull dhe unitetin midis kombeve që
kanë fituar lirinë dhe demokracinë e vërtetë. Kurse revizionizmi sjell me vete kontradiktat midis shteteve,
grabitjen, shfrytëzimin e njëri-tjetrit dhe krijon klasën e
re shfrytëzuese kapitaliste, e cila sjell në fuqi edhe kapitalistët e vjetër. Kjo klasë manovron me politikën e vjetër kapitaliste në koniunktura të reja dhe krijon atë
mënyrë mendimi, veprimi, jetese, atë strukturë dhe infrastrukturë që mbartin shtypjen e popujve, shtypjen e
lirisë dhe të demokracisë dhe shkaktojnë kontradikta të
mëdha në mes popujve, të cilat, natyrisht, çojnë në një
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luftë të pjesshme ose në një luftë botërore. Dhe në këtë
drejtim ecën gjithë veprimtaria e imperializmit amerikan,
e socialimperializmit sovjetik, kinez, e imperializmit të
«Evropës së Bashkuar», të Japonisë dhe e imperializmit
shpirtëror, por edhe material, të Vatikanit.
Prandaj marksistë-leninistët duhet të qëndrojnë në
ballë, të palëkundshëm, dhe, duke përvetësuar si duhet
idetë materialiste të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit, të luftojnë pa pushim e me kurajë të madhe kunder
rrymës regresive obskurantiste të Vatikanit dhe kundër
fuqive imperialisto-revizioniste që përpiqen t'i robërojnë
botën, popujt dhe të mbajnë në këmbë sundimin e zotëri njve.
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VLORË, E ENJTE
7 QERSHOR 1979

KONFLIKTET NE AZINE JUGLINDORE
DIIE INTRIGAT E KINES

Konflikti i pazgjidhshëm i armatosur për çështjen e
Karnboxhias në mes Vietnamit dhe Kinës ka rrënjë të
thella. Në këtë konflikt, siç e kam theksuar edhe herë të
tjera, kanë gisht kinezët, me Mao Ce Dunin në krye, dhe
revizionistët sovjetikë me Brezhnjevin në krye. Vietnami,
Laosi dhe Kamboxhia janë katandisur në gurë shahu në
duart e tyre.
Në luftën e vietnamezëve kundër imperializmit amerikan synimi qoftë i kinezëve, qoftë i sovjetikëve ishte
që kjo luftë të ndalohej disi në favorin e vietnamezëve,
por në një kompromis të këtyre të fundit me qeverinë e
Thieut. ose me ndonjë qeveri tjetër jugvietnameze. Është
e qartë se, me gjithë orvatjet e fshehta që bëheshin nga
të dyja anët, nuk u arrit rezultati që kërkonin dy superfuqitë. të cilat në dukje e ndihmonin Vietnamin me
armë, me municion, me ushqime e me të tjera gjëra, por
në prapaskenë kurdisnin plane se kush do të kishte dominimin politik dhe ushtarak në Gadishullin Indokinez
dhe në gjithë Azinë Juglindore. Të ishte, pra, Kina ajo
që, nëpërmjet aleancave, do të sundonte politikisht dhe
ushtarakisht në këtë rajon apo Bashkimi Sovjetik? Prandaj të dy bënin përpjekje që Vietnamin, i cili luftonte kundër imperializmit amerikan, ta kishin në anën
e tyre. Në qoftë se nuk e ndalonin dot luftën, të paktën
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të bënin që të arrihej në fund një kompromis, i cili t'i
sillte fitime njërit ose tjetrit.
Ne e dimë, në përgjithësi, qëndrimin që mbajti Vietnami në luftën kundër imperializmit amerikan. Vietnami i Veriut luftoi, krijoi, gjithashtu, Ushtrinë Nacionalçlirimtare në Jug dhe këtu i goditi keq amerikanët. Dhe lufta vazhdoi, natyrisht, pa ndonjë kompromis në dukje, por
presione bëheshin si nga kinezët, ashtu edhe nga sovjetikët,
ndihma jepeshin, por nuk mungonin edhe kritikat, edhe
presionet, edhe sugjerimet, pavarësisht se vietnamezët
herë i dëgjonin, herë nuk i dëgjonin. Te këta mbizotëronte ndjenja e luftës pa kompromis kundër imperializmit amerikan.
Kjo luftë zgjati shumë dhe imperializmi amerikan
pësoi humbje të mëdha, por humbje pësuan edhe vietnamezët; populli u dogj, vendi u shkatërrua dhe jo vetëm Vietnami i Jugut, por keqas u bombardua dhe Vietnami i Veriut. Dhe, kur këto luftime midis forcave çlirimtare vietnameze e imperialistëve amerikanë bëheshin më të ashpra, dhe kur bombardimet bëheshin çdo ditë
e më të rrepta, çdo ditë dhe më të ngutshme, më të
shpeshta ishin edhe presionet kino-sovjetike mbi vietnamezët, që këta të binin në bisedime me imperialistët amerikanë.
Të dy ndërluftuesit ishin dobësuar edhe ushtarakisnt,
edhe politikisht, prandaj erdhi një kohë që edhe vietnamezët, duke menduar se ishte momenti, deshën të futeshin
në bisedime, gjë që i kënaqi si kinezët, ashtu edhe sovjetikët. Kinezët e nxitën këtë prirje edhe më shumë. Bile
ata nuk patën as paturpësinë më të vogël që të pritnin
fashistin Nikson dhe agjentin e tij Kisinger në Pekin e
të bisedonin me ta për të ardhmen e Indokinës, për luftën
e Vietnamit dhe, natyrisht, për aleancën kino-amerikane.
Gjatë kësaj kohe, kur zhvilloheshin bisedimet amerikano-vietnameze në Paris e gjetkë dhe sovjetikët, nga ana
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tyre, shikonin se mund të humbitnin terren, medoemos
i kanë bërë presione Vietnamit që të arrihej kompromisi
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një armëpushim,
për një ndalim të luftës, por në të njëjtën kohë duke u
sugjeruar që të kishin kujdes nga kinezët. Dhe pikërisht
në këtë periudhë ne shohim se udhëheqja vietnameze ka
pasë anuar më tepër nga sovjetikët. Deri te ne ka depërtuar përshtypja, se vietnamezët nuk e kanë dashur takimin në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe një gjë të tillë ata e kanë manifestuar haptazi, bile
edhe zyrtarisht. Fam Van Dongu e të tjera personalitete
të Vietnamit kanë shkuar në Pekin të inatosur, duke u
kërkuar Çu En Lait, Li Hsien Nienit dhe Mao Ce Dunit
.që të mos bisedohej me amerikanët për çështjen e Vietnamit, sepse ata do ta zgjidhnin vetë konfliktin me amerikanët,.gjoja pa bërë asnjë lëshim.
Kështu që në këtë drejtim shohim se presioni kinez
ndaj Vietnamit, për realizimin e qëllimeve të ardhshme
hegjemoniste, dështoi, kurse sovjetikët e ruajtën influencën e tyre dhe, natyrisht, në prapaskenë intrigonin edhe
tek amerikanët, edhe te vietnamezët që pushimi i zjarrit
dhe kompromisi të arrihej dhe tërheqja e trupave amerikane nga Vietnami të bëhej pa humbur prestigji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo gjë u bë. Mbaroi
çështja e luftës.
Mirëpo lufta vazhdoi edhe më vonë në Laos e në Kamboxhia. Në këtë të fundit ekzistonte një parti që quhej
marksiste-leniniste. Në krye të saj ishte një njeri i panjohur, emri i të cilit mbahej i fshehtë. Nga ne dhe nga bota njihej vetëm njëfarë Jeng Sari. Ky ishte sekretari i
dytë i kësaj të ashtuquajture parti marksiste-leniniste.
Dhe kjO parti nëpërmjet Jeng Sarit, me të cilin ne kemi
pasur bisedime jo një herë, por disa herë, pretendonte
se do të luftonte deri në fund kundër klikës së Lon
Nolit dhe kundër imperializmit amerikan, që e mbësh-
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teste atë, dhe do të krijonte një Kamboxhia të pavarur,
demokratike dhe popullore.
Kamboxhia po ashtu pati vetëm «ndihmën•- kineze
dhe «ndihmën» vietnameze. Socialimperialistët sovjetikë
me vonesë të madhe hoqën dorë nga Lon Noli, për arsye
se ata ndiqnin një politikë shumë të butë ndaj
tëve amerikanë dhe në të njëjtën kohë kishin frikë nga
hegjemonia e Kinës, e cila mbante qëndrime armiqësore
ndaj Bashkirnit Sovjetik revizionist. Pra duket, dhe kështu ka qenë, që revizionistët sovjetikë, nëpërmjet vietnamezëve, përpiqeshin të influenconin në Partinë Komuniste të Kamboxhias për të qëndruar kundër amerikanëve
dhe për t'u afruar me sovjetikët.
Por ç'ishte kjo Parti Komuniste e Kamboxhias? Me
aq sa na ka thënë neve Jeng Sari, kjo qenkej një parti e
re, e formuar nga grupe të ndryshme, nga grupe profranceze, prokineze dhe gjoja të gjitha këto grupe i bashkoi
momenti nacional në luftën kundër klikës së Lori Nolit
dhe imperializmit amerikan.
Fakt është se gjatë luftës ne kemi pasur takime me
ta, dhe me aq sa kemi mundur, natyrisht e kemi ndihmuar luftën e Kamboxhias. Në bisedimet e zhvilluara me
Jeng Sarin ne kemi konstatuar se në shumë drejtime
pikëpamjet e tij ishin shumë sektare dhe jo fort marksiste-leniniste. Nga ai na thuhej se lufta që po bëhej në Karnboxhia kishte karakter nacional, se vija e partisë synonte bë grumbullonte të gjithë popullin në luftë kundër
pushtuesve arnerikanë dhe klikës së Lon Nolit, por në realitet, në mos qind për qind, por, në një përqindje të madhe, ne konstatonim të kundërtën.
Për ne Sihanuku ishte natyrisht një princ, por përparimtar, i cili tregohej dhe ishte antiamerikan. Dhe fakt
është se Sihanuku nuk u bashkua as me Lon Nolin, as me
imperializmin amerikan, të cilët e dëbuan nga Kamboxhia
dhe ai gjeti strehim në Kinë. Ky e mbështeti Frontin për
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Çlirimin e Kamboxhias, por dukej qartë se Partia Komuniste e Kamboxhias, Pol Poti, të cilit ia mësuam emrin
më vonë, që ishte Sekretari i Përgjithshëm i kësaj partie,
dhe Jeng Sari ushqenin ndaj tij një mosbesim të dënueshëm. Ata nuk e shikonin këtë person si një politikan, i
cili mbante qëndrime të hapëta kundër pushtuesit, pro
luftës dhe pro njerëzve që luftonin, që do të thoshte edhe
pro Partisë Komuniste të Kamboxhias.
Jeng Sarin ne e pamë me sytë tanë, bile i bëmë edhe
kritikë se qëndrimet e tij ndaj Sihanukut jo vetëm nuk
ishin të drejta, por ishin jashtëzakonisht sektare dhe të
gabuara. Ky bashkë me Pol Potin ishin dy elementë megalomanë, pa eksperiencë, por dukej qartë që këta ishin
njerëz të kinezëve.
E duke qenë njerëz të besuar të kinezëve, ata na kanë
folur edhe kundër vietnamezëve. Prej tyre vietnamezët
janë akuzuar para nesh se ndjekin një politikë shoviniste
ndaj Kamboxhias, bile puna arriti deri atje saqë ata na
shtruan çështjen që vietnamezët nuk u jepnin kamboxhianëve, por i mbanin për vete, pjesën e armatimeve që Kina,
meqë nuk kishte kufi të përbashkët me Kamboxhian, ia
jepte Vietnamit, i cili duhet t'ua jepte khmerëve të kuq.
Gjithashtu kamboxhianët pretendonin se u jepnin ushqime, sidomos oriz, vietnamezëve dhe se e kishin ndihmuar
luftën e Vietnamit kundër imperialistëve amerikanë, duke lënë të kalonin ndihmat kineze nëpërmjet rrugës që
kishte rnarrë emrin Ho Shi Min. Se sa oriz u jepnin ata
vietnameffive, kjo është me pikëpyetje, për arsye se e
ashtuquajtura ushtri nacionalçlirimtare e Kamboxhias
ishte në gjendje shumë të vështirë për vete të saj, dhe
populli kamboxhian nuk ishte aspak i lidhur si duhej
me Partinë Komuniste dhe me të ashtuquajturin Front
për Çlirimin e Kamboxhias.
Edhe Sihanuku na shtroi çështjen që ne të ndërhynim te kinezët, të cilët t'u vinin këmbët në një këpucë
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vietnamezëve, për sa u përkiste ndihmave që Kina ua dërgonte atyre për Kamboxhian.
Të gjitha këto janë fakte, të cilat i kemi të dokumentuara. Këto që përmenda na janë thënë prej kamboxhianëve, ne kemi diskutuar për këto probleme me ta dhe.
sidomos Jeng Sarin e kemi këshilluar që ndaj Sihanukat
duhej të bënin një politikë më souple, përderisa ai paraqitej antiimperialist, kundër Lon Nolit, prokinez, kurse
me Vietnamin, që luftonte kundër të njëjtit armik, duhej
të përmirësoheshin dhe të forcoheshin marrëdhëniet miqësore e vëllazërore.
Por fakt është që marrëdhëniet në mes kamboxhianëve dhe vietnamezëve nuk u përmirësuan, përkundrazi
mosmarrëveshjet u shtuan. Sihanuku u konsiderua prej
kineZëve si një mik i tyre, Çu En Lai e mbështeste atë
dhe ky kurdoherë që takohej me ne i konsideronte Çu
En Lain dhe Mao Ce Dunin, veçanërisht Çunë si mikun e
tij më të ngushtë dhe mbështetësin e tij më të madh.
Siç po duket, politika dredharake e revizionistëve kinezë synonte që Sihanukun, të cilin nuk e honepsnin dot
as Jeng Sari, as Pol Poti, ta mbanin si një kartë rezervë
në Kinë dhe në momentet e duhura ta përdornin në
Kamboxhia.
Sidoqoftë kamboxhianët luftuan kundër imperializmit
amerikan. Në thyerjen e përgjithshme të sulmit amerikan,
të cilit goditjet më të mëdha i erdhën nga Vietnami, si në
kohë, edhe në potencial, luajtën rol edhe presioni i jashtëm i opinionit ndërkombëtar, por edhe intrigat sovjeto-kineze që vazhdonin. • Në këtë mes edhe kamboxhianët
fituan. Ata u çliruan, por çlirimi i tyre u pasua me një
terror të madh, i cili me siguri u bë me bekimin e kinezëve, të Çu En Lait dhe të Mao Ce Dunit. Ne i kemi konstatuar të gjitha ato tmerre dhe unë kam shkruar në Ditarin tim. Ata boshatisën të gjitha qytetet e Kamboxhias
pa përjashtim, bënë piazza pulita, siç thotë italiani, dhe
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në të gjitha qytetet që nga Pnom-Peni e kudo nuk mbeti
kurrkush. Të gjithë, pa bërë asnjë dallim, u çuan në xhungla e në pyje, ku pushkatoheshin pa gjyq, vuanin rwa
sëmundjet dhe vdisnin nga uria me mijëra dhe qindra
mijëra. Puna arriti deri atje sa ambasadat nuk furnizoheshin as me ushqime. Po të sëmurej njeri nuk gjente
as aspirinë pale mjek për të vizituar të sëmurin në ambasadë! E tillë ishte gjendja atje. Por shkaku i kësaj
gjendjeje do të zbulohej më vonë. Kjo ishte një veprimtari kriminale e së ashtuquajturës parti komuniste të drejtuar nga Pol Poti dhe Jeng Sari, dy agjentë të socialimperializmit kinez.
Qëllimi i socialimperializmit kinez ishte që të pengonte influencën vietnameze në Kamboxhia dhe kjo të
bëhej një mbështetje e fortë e Kinës socialimperialiste.
Prandaj Kina e mbështeste veprimtarinë politike dhe organizative për shfarosjen e popullsisë kamboxhiane, me
qëllim që më vonë atje të fuste me qindra mijë e me
miliona kinezë dhe ta rrethonte Vietnamin për ta thyer
.kryelartësinë» e tij ose, siç shprehen kinezët, hegjemonizmin vietnamez në Azinë Juglindore. Kështu u arrit në
momentet e provokacioneve kufitare në mes Kamboxhias
dhe Vietnamit. Hajde merre vesh tash, kush e filloi i pari
luftën, si e filloi etj., etj.
Kamboxhianët i akuzonin vietnamezët se ishin këta
që i sulmuan të parët dhe kërkonin të zaptonin ishuj, të
zaptonin pjesë të gjera të kufijve, kurse vietnamezët nga
ana e tyre, nëpërmjet deklaratave të panumërta zyrtare,
thoshin se është Ushtria Nacionalçlirimtare Kamboxhiane
ajo që na sulmon dhe kërkon pjesë të territorit vietnamez. Por realiteti është ky që vietnamezët edhe sulmoheshin, edhe sulmonin; kamboxhianët po ashtu, veçse
komunikatat e këtyre ishin, si të thuash të tmerrshme, sikur vietnamezët vrisnin nga 9 mijë ose 10 mijë veta në
ditë. Ky ishte një blof, një ekzagjerim nga ana e kambo623

xhianëve, për të dhënë përshtypjen se Vietnami ishte agresor dhe synonte të zaptonte Kamboxhian.
Natyrisht, gjatë gjithë kësaj kohe marrëdhëniet në
mes Vietnamit dhe Kinës u acaruan. Ky është rezuitat i
pclitikës «së madhe• të Kinës dhe i strategjisë së Mao Ce
Dunit e të Çu En Lait, që u lidh me imperialistët amerikanë, dhe tash me ardhjen e Ten Hsiao Pinit në fuqi
u duk qartë synimi i Kinës për ta gjunjëzuar Vietnamin
në politikën e saj hegjemoniste dhe Kamboxhian ta kthente në një vegël qorre luftarake kundër Vietnamit. Dhe Kina e nxiti fort klikën e Pol Potit dhe të Jeng Sarit që të
zhvillonte dhe të forconte goditjet kundër Vietnamit me
forca të mëdha. Mirëpo, këto forca kamboxhiane nuk ishin
as të stërvitura, as të armatosura; ato nuk njihnin as artin
luftarak. Kurse vietnamezët ishin shumë superiorë ndaj
tyre në këto drejtime. Por, megjithëse midis të dyja palëve janë shkëmbyer nota për t'u shtruar në bisedime, një
gjë e tillë nuk u arrit, nuk u pranua. Nga Kamboxhia
nuk u pranua që çështja të zgjidhej me anë të bisedimeve,
se kjo nuk mund të pranohej nga Kina, kurse Vietnami
unë mendoj se donte të futej në bisedime, për arsye se
ky e ndiente veten të fortë. Pastaj në këto bisedime, në
qoftë se arrihej në ndonjë rezultat, ai do të ishte që Kina
të mos ndërhynte në punët e Laosit dhe të Kamboxhias.
Kështu që lidhur me këtë problem ne shohim të zhvillohet një taktikë luftarake e rreptë, dinake, tinzare nga
ana e Kinës. Tinzare është po ashtu edhe taktika e ndjekur nga socialimperialistët sovjetikë, të cilët nuk ndërhynë në këtë konflikt në mënyrë të hapët ose të armatosur, por në udhëheqjen e Vietnamit ata kishin influencë. Dhe, pavarësisht se udhëheqja vietnameze mendonte
me kokën e saj, edhe sovjetikët punonin brenda në kokën
e udhëheqjes vietnameze.
Në këto situata, kur Kina tregoi haptazi tendenea
hegjemoniste ndaj Vietnamit dhe Azisë Juglindore, viet-

namezët me të drejtë u frikësuan dhe u përpoqën, pasi
u lidhën ngushtë me Laosin, ta ndalonin hegjemonizmin
kinez duke gjetur formën e ndërhyrjes në Kamboxhia.
Pra ndërhyrja e Vietnamit në Kamboxhia mund të themi
se u bë për dy arsye, e para për shkak të provokacioneve
të panumërta të Pol Potit dhe të Jeng Sarit, të shtyrë
nga kinezët, dhe e dyta, për t'i vënë kufi hegjemonizmit
kinez. Domethënë vietnamezët, duke u gjendur përpara
elementëve të tillë kriminelë dhe shërbëtorë të kinezëve,
përpara provokacioneve të armatosura nga të dyja anët,
menduan të ndërhyjnë në Kamboxhia. Një gjë e tillë do
të sillte patjetër likuidimin e ushtrisë së Pol Potit, do ta
rrëzonte qeverinë e tij dhe të Jeng Sarit, se ajo ishte
një qeveri kriminale, antipopullore dhe nuk kishte kufi të
përbashkët me Kinën, pra nuk mund të merrte ndihmë
të drejtpërdrejtë, me armë dhe me ushqime prej saj.
Kështu që ngjau ajo që ngjau. Forcat vietnameze u futën
në territorin e Kamboxhias, e sulmuan atë, marshuan dhe
zaptuan Pnom-Penin.
Natyrisht këtë akt sulmi të Vietnamit ndaj Kamboxhias Partia jonë nuk e aprovoi dhe e dënoi botërisht.
Ajo mbajti një qëndrim të drejtë, duke u thënë botërisht
edhe Vietnamit, edhe Kamboxhias që të merreshin vesh
me njëri-tjetrin dhe të mos lejonin fuqitë e mëdha imperialiste, Kinën dhe Bashkimin Sovjetik, të ndërhynin në
këtë konflikt gjakderdhës, vëllavrasës. Mirëpo ata bënë
punën e tyre. Vietnamezët e shpartalluan ushtrinë e Pol
Potit, morën Pnom-Penin dhe atje u krijua qeveria e re
e Kamboxhias dhe një parti e re komuniste. Pas kësaj,
për një kohë të gjatë u fol se Pol Poti ishte vrarë, se Jeng
Sari shkoi në Kinë dhe se gjoja khmerët e kuq vazhdonin
luftën në male. Se sa e vazhdojnë ata luftën guerile, këtë
nuk mund ta themi, por ne mendojmë se kjo luftë e forcave të shpartalluara të Pol Potit nuk ka një perspektivë,
për arsye se elementët që kërkojnë ta bëjnë këtë luftë
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janë kriminelë, janë sjellë barbarisht me popullin, prandaj ai nuk mund t'i ndjekë.
Ka mundësi që populli i Kamboxhias të mos ketë
simpati ndaj Vietnamit, e sidomos aktualisht kur trupat
e tij kanë zaptuar vendin. Por qeveria e re e Kamboxhias, në rast se konsolidohet ushtarakisht, do të bëjë
një politikë më të drejtë, më të arsyeshme, më të butë
se ajo e Jeng Sarit dhe e ndihmuar drejtpërdrejt nga
vietnamezët ajo do të likuidojë edhe atë farë rezistence
që mund të paraqesin grupimet e shpartalluara të Pol
Potit.
Tash me dhjetëra mijë kamboxhianë kalojnë kufirin
dhe futen në Tajlandë. Sigurisht një gjë e tillë përbën
rrezik jo vetëm për të ardhmen e Kamboxhias, por edhe
të Vietnamit, sepse revizionistët kinezë do të gjejnë shumë mënyra që këta njerëz t'i indoktrinojnë, t'i armatosin
dhe t'i frymëzojnë me një urrejtje kanibaleske kundër vëllezërve të tyre kamboxhianë, që kanë formuar qeverinë e
re e sidomos kundër vietnamezëve.
Aktualisht e tillë është gjendja në Kamboxhia. Atje
është stabilizuar një pushtet i ri, i cili po konsolidohet,
po krijon një ushtri të re, një drejtim të ri dhe gjithë kjo
ndihmohet nga Vietnami. Deri kur Vietnami do ta ruajë
këtë situatë, me fjalë të tjera do të mbajë ushtritë e tij
në Kamboxhia, kjo nuk mund të përcaktohet, por përderisa ekziston rreziku i kërcënimit kinez, këto forca do të
qëndrojnë me njëfarë mënyre ose me një tjetër, ashtu
siç bëjnë edhe forcat sovjetike, edhe ato amerikane në vende të ndryshme të kontinenteve, gjoja nën formën e
pakteve, të aleancave miqësore dhe të bashkëpunimit,
që nuk janë veçse pakte dhe aleanca mossulmimi.
Pikërisht në këtë situatë Ten Hsiao Pini dhe Hua
Kuo Feni përpiqen të përdorin kartën e Sihanukut, por
më parë se të bënin këtë ata vunë në marshim trupat
e tyre dhe sulmuan Vietnamin. Ky sulm kishte për që626

llim të gjunjëzonte Vietnamin që ai të tërhiqte forcat
nga Kamboxhia. e nga Laosi, dhe kështu të krijohej vakuuini, të cilin ta mbushte Kina. Kinezët në këtë sulm
që ndërmorën kundër Vietnamit patën për qëllim të provokonin Bashkimin Sovjetik, që ky, si aleat i Vietnamit,
t'i vinte në ndihmë këtij dhe në këtë mënyrë të krijohej
një konflikt, qoftë ky edhe një konflikt kufitar, në Lindjen e Largme në mes Kinës dhe Bashkimit Sovjetik. Kjo
do t'i jepte dorë Ten Hsiao Pinit që të kërkonte nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Japonia dhe nga
vendet e tjera kapitaliste armatime moderne me kredi,
si edhe teknologji e kredi të tjera për zhvillimin e Kinës.
Mirëpo sulmi kinez kundër Vietnamit pësoi disfatën
që dihet dhe Ten Hsiao Pini u kthye mbrapsht me bisht
në shalë pa asnjë rezultat politik, dhe as ushtarak. Në
radhë të parë ai pati humbje politike, se u diskreditua në
sytë e botës, e cila pa se qëllimi i Kinës ishte agresiv,
ishte. hegjemonist dhe provokator. Njëkohësisht disfata
që pësoi Kina në Vietnam vuri në rrezik gjithë politikën
aventureske fashiste të Ten Hsiao Pinit, e cila me këtë
rast mori një grusht të rëndë.
• Por, pavarësisht nga ky grusht i rëndë që hëngrën,
Ten'.Hsiao Pini, Hua Kuo Feni dhe qeveria e tyre reaksionare fashiste, nuk i hodhën armët, nuk pushuan dhe
nuk , do të pushojnë së kërcënuari Vietnamin. 2shtë.
e vërtetë që kërcënimi socialimperialist kinez ndaj
namit ekziston dhe do të ekzistojë, por edhe Vietnami po.
përgatitet për një sulm tjetër të ri. Kështu që udhëheqësit
kinezë janë në hall të madh, pavarësisht pse fjalë thonë
boll dhe dëshira kanë plot për ta sulmuar përsëri Vietnamin.' , .Si pasojë e kësaj disfate të madhe që pësuan jo
vetëm'ilë luftën kundër Vietnamit, por në të gjithë politikën e tyre, mbasi edhe të «katër modernizimet» e trumbetuara nga Ten Hsiao Pini dështuan, aktualisht kinezët po tërhiqen.
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Tash në Kinë ka marrë një forcë të re politika moderuese e Hua Kuo Fenit, i cili po heq dorë nga planet e
mëdha kolosale mirobolante të Ten Hsiao Pinit dhe e
quan periudhën aktuale si «periudhë e rregullimit të ekonomisë». Ky «rregullim» konsiston në prishjen e kontratave me fuqitë e tjera kapitaliste, të cilat nuk kanë
më besim se Kina do ta mbajë dhe do ta zhvillojë në interes të tyre forcën ekonomike në sajë të ndihmave që
do t'i japin ata. Nga ana tjetër, këto fuqi kapitaliste, e sidomos imperializmi amerikan, nuk po tregohen aq dorëlëshuar ndaj Kinës edhe për arsyen se nuk dëshirojnë
ta acarojnë Bashkimin Sovjetik, që ky të mos mbajë një
qëndrim më të egër kundër imperializmit amerikan.
Kështu që Kina aktualisht dëshiron ta zgjidhë politikisht, si me thënë çështjen e Kamboxhias, përpiqet të
bëjë një kompromis me Vietnamin, duke shpresuar t'i
bindë vietnamezët që këta të largohen nga Laosi e .nga
Kamboxhia dhe të formohet një qeveri nën kryesinë
Sihanukut. Mirëpo tash kjo kartë e përgatitur nga Çu En
Lai dhe e përdorur nga Ten Hsiao Pini nuk shkon sipas
dëshirës së udhëheqësve të Pekinit, për arsye se vietnamezët nuk kanë besim te Sihanuku që është antivietnamez, ashtu sikurse nuk kanë pasur besim te Pol Poti, te
Jeng Sari dhe te udhëheqësit kinezë. Kështu që vietnamezët, derisa u komprometuan në luftën me Kamboxhian, do t'i shkojnë kësaj deri në fund.
Prandaj edhe Sihanuku në këto situata ecën me kujdes. Ai vërtet është princ, po është një princ i zgjuar, që
i preu botërisht marrëdhëniet me klikën kriminale, siç e
quan ai, të Pol Potit dhe të Jeng Sarit dhe pretendon që,
në rast se do të pranohet të vejë në Kamboxhia dhe të
formojë një qeveri të re, ai është kurdoherë gati t'i shërbejë Kamboxhias dhe mund t'i shërbejë vërtet asaj. Por
s'ka dyshim që Sihanuku nuk është i sigurt as për vietnamezët, as për sovjetikët, por as edhe për kinezët. Mund
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të jetë më afër me kinezët, derisa këta të jenë mirë me
Perëndimin e me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse sa herë ka qenë këtu, Sihanuku është treguar
shumë antiamerikan.
Por gjithë këto ngjarje dhe trajtimi i keq që i është
bërë atij nga Pol Poti e Jeng Sari e kanë shtyrë atë drejt
Perëndimit, sepse andej është i prirë drejtimi i tij. Amerikanët u prishën me Sihanukun dhe mbështetën në fakt
grUpin e Pol Potit, prandaj ai u zemërua me ta, kështu që
nesër, kur Kina të bashkëpunojë më ngushtë e më afër
me • sovjetikët, Sihanuku do të bashkohet me amerikanët
e më Perëndimin.
Aktualisht shohim që Gromikoja i ka bërë një memOrandum qeverisë kineze ose Ministrisë së Jashtme të
Kinës, me të cilin i bën thirrje të fillojnë bisedimet për
mirëkuptim dhe për marrëdhënie të mira në mes dy shteteve. Pra e kapi Bashkimi Sovjetik fjalën e Ten Hsiao
Pinit, i cili nga zori, për arsye të situatës së vështirë që
krijoi, u shpreh se dëshiron të bisedojë me sovjetikët.
Kështu, në këtë memorandum Gromikoja thotë që Bashkimi Sovjetik kurdoherë dëshiron të ketë marrëdhënie të
mira me Kinën, bile propozon që të nënshkruajnë edhe
marrëveshje, ku të përcaktojnë që as njëri, as tjetri të
mos luftojë për hegjemoni. Pra këtu Gromikoja e zuri nga
topet Ten Hsiao Pinin, i cili tok me Hua Kuo Fenin e
përdorin termin hegjemonist si një sharje për të cilësuar
Bashkimin Sovjetik ashtu siç e kanë zakon ata që, për
të mos i zemëruar sovjetikët dhe për të mos i dëbuar
nga mbledhjet, nuk i cilësojnë drejtpërdrejt me emër, por
përdorin fjalën hegjemonist, sikur për veten e tyre nuk
janë hegjemonistë e sikur amerikanët nuk janë hegjemonistë!
Tash Gromikoja me këtë u thotë kinezëve botërisht:
meqë ju u besoni fjalëve të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe në Shangai nënshkruat një komunikatë ku
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shpreheni se nuk do të luftoni as njëri, as tjetri për hegjemoni, atëherë mund të nënshkruajmë edhe së bashku
një deklaratë të tillë, pra, që as Bashkimi Sovjetik, as
Kina nuk do të luftojnë për hegjemoni, kështu që jemi fit
e fit. Të shohim ç'do të bëjë Kina.
Natyrisht ajo mund ta hedhë poshtë këtë memorandum, por megjithatë të dyja palët nuk do të shpejtohen
për të arritur në disa marrëveshje ose të zhvillojnë tregtinë aty për aty. Do të kalojnë kohë e ata do të bëjnë
diskutime dhe, nga rezultatet e këtyre diskutimeve pozitive, në qoftë se arrihen, mundet që edhe çës ► tja e
Vietnamit, e Kamboxhias dhe e Laosit, të gjejë njëfarë
zgjidhjeje. Them kështu se zgjidhje të vërtetë ajo nuk do
të gjejë, por kjo farë zgjidhjeje unë mendoj se do të jetë
në favor të Vietnamit, i cili do të forcojë qeverinë aktuale në Kamboxhia. Kështu që Vietnami, Laosi, Kamboxhia
janë si një bllok në Azinë Juglindore kundër hegjemonisë
kineze dhe pro influencës sovjetike.
Situata ekonomike në Vietnam, në Laos dhe në Kamboxhia është e mjerueshme. Kuptohet se pas një lufte të tillë të gjatë dhe pas kësaj lufte aktuale me Kinën,
luftë e cila nuk ka mbaruar dhe i detyron Vietnamin,
Laosin e Kamboxhian të mbajnë në këmbë një ushtri të
madhe, ta organizojnë, ta forcojnë, ta pajisin, e bën 'akoma më të vështirë gjendjen ekonomike në këto vende
dhe ndihma e Bashkimit Sovjetik ose e satelitëve të tij,
me fjalë të tjera, ndihma e vendeve anëtare të KNER-it,
ku edhe Vietnami ka filluar të bëjë pjesë, nuk është në
gjendje të bëjë që Vietnami të dalë nga këto vështirësi
kaq të mëdha, pale Laosi dhe Kamboxhia. Në këto momente kaq të vështira, patjetër reaksioni do të vazhdojë
të ngacmojë, të sulmojë, të atakojë dhe të jetë një ndihmës i mirë i Kinës dhe i amerikanëve për ta mbajtur
Vietnamin dhe Azinë Juglindore në një gjendje etheje,
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mjerimi, varfërie dhe në një paqëndrueshmëri politike të
vazhdueshme.
Partia Komuniste e Vietnamit duhet të jetë një parti e vërtetë marksiste-leniniste, që të mund t'i përballojë këto situata të vështira. Në qoftë se kjo parti merr
rrugën e partisë revizioniste sovjetike, atëherë Vietnami
jo vetëm që nuk do të dalë kurrë nga vështirësitë, por do
të bëhet pre e fuqive të mëdha, do të bëhet vend i bazave
ushtarake sovjetike dhe synim i sulmeve të vazhdueshme
hegjemoniste territoriale dhe i influencës së Kinës, të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve të tjera kapitaliste, të cilat do të përdorin çdo mjet, deri edhe
lëmoshat, për ta mbajtur në këmbë këtë kaos dhe këtë
paqëndrueshmëri në Azinë Juglindore.
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E SHTUNË
9 QERSHOR 1979

TITOJA PERPIQET TË MBYLLE TE ÇARAT
E «VENDEVE TE PAANGAZHUARA»
Konferenca e re e Kolombos e «vendeve të paangazhuara», konferencë përgatitore për konferencën e nivelit
të lartë të Havanës, tregon përçarjen e madhe që ekziston
në të ashtuquajturat vende të paangazhuara, në këtë
vizje gjoja të organizuar, që e udhëheq Titoja. Ky u ça
duke kaluar nga një vend në një tjetër, me avionët specialë «Boing» që ka në dispozicion, për të bindur udhëheqës të shteteve të ndryshme që në Kolombo dhe më
vonë në Havana duhet të ruhet uniteti i këtyre «vendeve
të paangazhuara», të cilat, në fakt, nuk kanë qenë kurrë
të pavarura dhe asnjëherë në unitet, por gjithnjë të përçara. Titoja kërkon të ngjitë pikërisht këto të çara, por
ai nuk është në gjendje ta bëjë një gjë të tillë, sepse
ekziston një anomali, një koncept reaksionar e një realitet
i parealizueshëm, për shkak se të ashtuquajturat vende
të paangazhuara nuk mund të rrojnë në unitet dhe nuk
mund të luftojnë së bashku për një reformë ekonomike
botërore. Me fjalë të tjera, ato nuk janë në gjendje që
bashkërisht t'u imponojnë imperialistëve, superfuqive
mendimet e tyre dhe këta t'u binden dëshirave të klikave
që sundojnë në të ashtuquajturat shtete të paangazhuara.
Në «shtetet e paangazhuara», ku sundon borgjezia,
ekzistojnë kontradikta, të cilat nuk mund të zhduken
me përrallat e Titos ose të ndokujt tjetër. Këto kontra632

dikta zhduken vetëm në rendin socialist, rend që vendoset nëpërmjet revolucionit të armatosur, i cili rrëzon
pushtetin e vjetër të borgjezisë dhe vendos pushtetin
e ri të popullit, diktaturën e proletariatit, zhvillon luftën
e klasave, likuidon klasat shfrytëzuese dhe pronën private mbi mjetet e prodhimit, zhvillon e forcon marrëdhëniet socialiste në prodhim.
Pra, nuk mund të ketë unitet në këto vende, ashtu
si nuk ka unitet as në vendet e «botës së tretë» të Mao
Ce Dunit, as në ato të botës së parë të tij. Ka vetëm
divergjenca të mëdha, të thella, që shtohen e që acarohen. Pikërisht acarimi i kontradiktave në të ashtuquajturat vende të botës së tretë ose në vendet gjoja të paangazhuara, të palidhura me Traktatin e Varshavës dhe
të NATO-s, sikurse thotë Titoja, nuk mund të lejojë
ekzistencën e unitetit që pretendojnë Titoja me shokë.
E kam shpjeguar edhe herë të tjera cili është qëllimi
i Titos për këtë lëvizje gjoja të paangazhuar, që gjoja
paska dhënë rezultate në përmirësimin e jetës së popujve, në forcimin e lirisë dhe të pavarësisë së «shteteve
të paangazhuara». Faktet tregojnë se «vendet e paangazhuara», klikat kapitaliste që qëndrojnë në krye të tyre
manovrohen nga fuqitë e mëdha dhe kanë nevojë për
ndihmën e tyre; kështu ato mbajnë anën e asaj fuqie të
madhe që i ndihmon më shumë, që është më e fuqishme
dhe që u jep kredi. Kjo është vartësi dhe jo pavarësi.
Jugosllavia e Titos është vendi më i varur nga të
ashtuquajturat vende të pavarura. Pardje vetë kryeministri i Titos deklaroi se Jugosllavia ka një deficit tregtar
të jashtëm prej 6 miliardë e 500 milionë dollarësh. Këto
përfaqësojnë përqindjet e borxheve që duhet të paguajë
Jugosllavia për kreditë e mëdha që ka marrë nga kapitalizmi botëror. Pra, si mund të quhet Jugosllavia një
vend i pavarur, si mund të quhen vende të pavarura
ato që i kanë deklaruar luftë njëri-tjetrit brenda kësaj
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lëvizjeje, kur Tanzania sulmon Ugandën, kur Etiopia sulmon Somalinë, kur Somalia sulmon Etiopinë, kur kjo
sulmon Eritrenë, kur Egjipti përjashtohet nga lidhja arabe, kur në Kamboxhia qeveria e Pol Potit është hedhur
tej e ka ardhur një qeveri e re, kur Vietnami kërkon
përjashtimin nga kjo e ashtuquajtur lidhje e vendeve të
paangazhuara dhe dëshiron të nxjerrë jashtë lëvizjes
qeverinë e Pol Potit, kur Kuba, agjente e sovjetikëve,
kërkon ta marrë kryesinë e kësaj lëvizjeje dhe të krijojë një rezistencë të hapët kundër amerikanëve, kundër Jugosllavisë? Evenimentet e mëdha që kanë ngjarë
në këto «vende të paangazhuara», vërtetojnë tezat tona
se këto nuk janë e nuk mund të jenë vende të paangazhuara, por përkundrazi, janë të angazhuara; në mes
tyre ekzistojnë kontradikta të mëdha, kontradikta me superfuqitë, kontradikta të masave punonjëse me udhëheqësit e tyre, me të cilët Titoja po bën pazarllëqe, bën
mbledhje andej e këndej.
rishtë fakt se në Kolombo vendet arabe ngulin këmbë që të përjashtohet Egjipti, kurse Titoja përpiqet të
mos e përjashtojnë. Ai shkoi në Algjeri, në Libi, në
Mali, ku, natyrisht, shkoi për hallet e veta, për të marrë
edhe disa kredi, për të zhvilluar edhe tregtinë, për të
shitur fabrikat ose makineritë që i kanë mbetur pa shitur, se nuk ia blen kush, por shkoi, gjithashtu, edhe që
t'i porositë ata të mos e ndihmojnë as Kubën, as Vietnamin në ndërmarrjet e tyre për ta përçarë këtë lloj lëvizjeje ose më mirë me thënë për të arritur që në këtë
lëvizje të dominojë influenca e Bashkimit Sovjetik dhe
jo ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pra, bëhen përpjekje që vendin e agjentit amerikan
Tito ta zërë agjenti sovjetik Fidel Kastro dhe parashikimet janë «të bukura» për këtë farë lëvizjeje. Në Kolombo ata nuk ranë dakord për shumë gjëra e po shtyjnë
mbledhje pas mbledhjesh. Titoja ka deklaruar që ai nuk
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do të shkojë në konferencën e Havanës, në rast se nuk
bien dakord sipas qejfit të tij, domethënë sipas qejfit të
amerikanëve. Mirëpo nuk lëshon as Kastroja, as Vietnami,
as vetë 20 a 30 vendet e ashtuquajtura të paangazhuara,
të cilat kanë pikëpamjet e tyre të natyrshme në kundërshtim me njërin e me tjetrin.
Këto kundërshtime Titoja në mënyrë absurde, antimarksiste, jashtë çdo logjike, kërkon t'i evitojë. Dhe evitimi i tyre gjoja bëhet për hir të mirëqenies së këtyre
vendeve, por në fakt bëhet për interesin e statukuosë
së Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve kapitaliste që
financojnë Titon dhe e këshillojnë këtë që në moshën
87-vjeçare të bredhë nëpër botë si një mesit që shet
sapune e brisqe nga të katër anët e shteteve kapitaliste.
Këtë punë të qelbur e udhëheq një shtet i krimbur
kapitalisto-revizionist, siç është Jugosllavia. Titoja nuk
e ka rregulluar, përkundrazi, e ka shkatërruar gjendjen
e Jugosllavisë, e ka sjellë këtë në buzën e varrit dhe
pastaj ka guximin të pretendojë se do të rregullojë shtetet e botës, ato shtete që ai i quan «të paangazhuara»
dhe që janë të varura me litar në grykë nga imperializmi,
socialimperializmi dhe reaksioni botëror.
Popujt duhet ta këputin me shpatë këtë litar, ndryshe nuk mund t'i shpëtojnë zgjedhës së imperializmit,
zgjedhës së kapitalit, që përfaqësohet nga superfuqitë,
nga trustet e tyre dhe nga klikat që sundojnë mbi këta
popuj.
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E DIEL
10 QERSHOR 1979

POLITIKA E TURBULLIRES NË KINE VAZHDON.
FARA E HEDHUR NGA MAOJA NUK DO TË
HUMBASË KOLLAJ
Asgjë s'na habit për gjithçka që po ndodh në Kinë.
Në datën 8 qershor lexova përmbledhjen e një artikulli
të revistës «Flamuri i kuq», ku bëhet fjalë për ndryshimin e plotë të strukturës ekonomike të Kinës. Nga sa
shkruhet në këtë artikull të organit qendror teorik të partisë del se çdo gjë që është thënë, jo vetëm në kohën
e Maos, por edhe pak kohë më përpara, s'vlen më. Ekonomia kineze është në një marasme1 të madh, në një rënie të madhe, në një prapambetje katastrofike.
Kështu që, sipas këtij artikulli, duhet të ndërtohet
«rruga kineze» e zhvillimit, domethënë rruga kineze e
ndërtimit të «socializmit». Artikullin e ka shkruar një
ekonomist, i cili, siç thonë agjencitë e lajmeve, i ka mbaruar studimet në Bashkimin Sovjetik dhe quhet Sun Je
Fan. Gjatë Revolucionit Kulturor ky na qenka dënuar,
për arsye se paska shkruar disa artikuj në të cilët kritikonte •hopin e madh•. Për këtë shkak ai është goditur
dhe është cilësuar si revizionist. Pra, meqenëse atëherë e
kanë quajtur revizionist, sot ky na dalka si bashkëpunëtor
i ngushtë i Ten Hsiao Pinit, i cili predikoi «katër modernizimet» e Kinës. Teni jo vetëm pranoi tezën e Çu En Lait
1 Frëngjisht — amulli.
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që në fund të vitit 2000 Kina në ekonomi të arrinte nivelin e vendeve më të përparuara të botës si të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Sovjetik etj., por,
tok me Hua Kuo Fenin bile e afruan ca këtë datë duke
e sjellë deri më 1985. Kështu, ndërsa Maoja i shtynte
gjërat me shekuj, këta i afrojnë me dhjetëra vjet.
Pra, ky farë Sun Je Fani na qenka për të shpëtuar
situatat. Ky «mendimtar» dhe bashkëpunëtor i ngushtë
i Ten Hsiao Pinit, tash po përpiqet t'ia shpëtojë fytyrën
këtij shkurtabiqi.
Ç'thotë konkretisht Sun Je Fani në këtë artikull të
botuar në revistën «Flamuri i kuq»? Thotë se •Kina, për
modernizimin e saj, duhet të presë deri në vitin 3000 e jo
2000, përderisa të ndreqet sistemi i zëvendësimit të pajisjeve industriale të vjetra që, për fatin e keq (siç shkruan ai), ishin të kopjuara nga Bashkimi Sovjetik». Pra,
sipas këtij, në çështjen e ndërtimit të socializmit dhe të
industrisë e të ekonomisë kineze ka pasur një dozë
shumë të madhe irracionale dhe kjo e ka mbajtur nivelin e zhvillimit në Kinë «prapa vendeve të përparuara».
Me fjalë të tjera, Kina duhet ta dënojë ashpër Mao
Ce Dunin, politikën eklektike dhe indiferencën e tij, ta
dënojë ashpër paaftësinë e Çu En Lait, të cilët nuk ecën
menjëherë drejt kapitalizmit, por ishin kurdoherë në suspens për të gënjyer edhe njërën, edhe tjetrën anë. Gjithë
fajin ky zotëri ekonomist ia hedh, natyrisht, Bashkimit
Sovjetik të udhëhequr nga Stalini, i cili i akordoi Kin€s
ato kredi, ato makineri dhe atë teknologji që ai kishte,
por që Kina e Mao Ce Dunit, e Çu En Lait, e Li Hsien
Nienit dhe e të tjerëve nuk ishte në gjendje të rregullohej e të modernizohej.
Në artikull thuhet se «në përgjithësi, pajisjet industriale në Kinë zëvendësohen pas 25 ose 30 vjetëve».
Këtë kohë ai e quan «tri herë më të madhe sesa koha e jetës së pajisjeve që përdoreshin në vendet e industriali637

zuara në shekullin e 19-të». Pra, fajin këtu e ka Bashkimi Sovjetik nga i cili janë importuar në Kinë, në vitet
e para të regjimit, këto makineri. Me fjalë të tjera, artikullshkruesi do të thotë: «Përse ne u bashkuam me Bashkimin Sovjetik, me regjimin komunist, me Stalinin
dhe nuk u bashkuam qysh atëherë me atë që na
llonte gjenerali Marshall dhe agjentura amerikane, me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës?».
Gjithashtu ky zotëri shkruan se «Kina nuk mund të
përvetësojë teknologjinë e huaj e moderne pa shpejtuar
në të njëjtën kohë kohën e zëvendësimit të pajisjeve në
shumicën e fabrikave të saj». Artikulli pretendon se «teknologjia e re nuk gjendet në makinat që ne shikojmë të
përdoren kur vizitojmë fabrika jashtë shtetit (se natyrisht tashti shkojnë vazhdimisht jashtë shtetit dhe i kanë
parë këto fabrika), por në pajisjet, të cilat janë akoma në
procesin e projektimit».
Ç'do të thotë kjo? Kjo do të fshehë faktin që Kina
aktualisht është shumë e kënaqur po t'i japin perëndimorët kredi, nga ana tjetër për të thënë se gjoja aktualisht ajo nuk merr teknologji moderne, makina dhe pajisje të reja, prandaj thuhet se do të presin akoma që këto
të jenë më të perfeksionuara. Domethënë, sipas kinezëve,
amerikanët, japonezët dhe perëndimorët duhet të punojnë
më parë për Kinën sesa për veten e tyre, duhet të punojnë që Kina të marrë teknologjinë dhe makinat ultramoderne e t'i vërë në përdorim më parë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe vendet perëndimore.
Ky është një mashtrim dhe absurditet i madh për çka
po bëjnë në Kinë dhe për ato thërrime që u jep kapitalizmi botëror. Shumë e trumbetuan kinezët marrjen e kredive nga vendet kapitaliste. Shuma të mëdha u kërkuan,
pasuri të mëdha u pretenduan, por aktualisht shohim se
kinezët po ulin pendët. Edhe huadhënësit nuk kanë besim
te kinezët, të cilët gënjejnë në vlerësimin e pasurive të
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tyre kombëtare dhe nuk japin atë garanci që duan huadhënësit.
Në Kinë, ku popullsia është shumë e madhe dhe e
prapambetur, kanë marrë zhvillim prodhuesit e vegjëi
artizanalë, zhvillim ky tipik për një vend me një industri jo të zhvilluar, ose siç e thotë ai «për një shoqëri bujqësore mesjetare», prandaj artikullshkruesi i kritikon ata
sepse «besojnë se marrja e pajisjeve nga Perëndimi, është një manifestim i shpenzimeve të kota borgjeze». Pra
ai rekomandon marrjen e këtyre pajisjeve moderne.
Si konkluzion artikulli dënon sistemin sovjetik. Pse
e dënon? Për arsye se, siç shprehet ai, ky sistem «nuk
lejon që novacionet, të cilat rezultojnë nga kërkimet industriale, të popullarizohen e të përdoren në të gjithë
vendin». Kurse perëndimorët, sipas tij, janë të gatshëm
që t'i japin ato. Ky ekonomist konstaton dhe thotë se
kompetencat për të vendosur mbi investimet e vogla duhet të jenë të decentralizuara, pra të mos e shqetësojnë
shtetin. Domethënë vetadministrimi jugosllav të zbatohet
gjysmak, sipas tij, kurse investimet e mëdha duhet të
kontrollohen nga shteti, domethënë të ekzistojë ekonomia
shtetërore kapitaliste. Me fjalë të tjera, në Kinë të krijohen shoqëri të mëdha ekonomike e të bëhen investime.
Megjithëse nuk e thotë shprehimisht, kuptohet lehtë që,
sipas tij, të gjitha këto duhet të bëhen në bashkëpunim
me kapitalizmin botëror.
Pastaj në artikull përralloset për «krijimin e sistemit të kontratave tregtare midis ndërmarrjeve, duke përcaktuar përgjegjësitë ligjore dhe ekonomike të nëpunësve të ndërmarrjeve, të kombinuara këto me mbikëqyrjen
nga nivelet më të larta». Me fjalë të tjera, të jenë gjysmë
mish e gjysmë peshk, gjysmë si revizionistët jugosllavë,
gjysmë si revizionistët sovjetikë, por të dy lloj revizionizmat të jenë lyer me bojë kine, me një fjalë sistemi në
kompleks të jetë kapitalist.
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Nga ky artikull nxjerr lehtë konkluzionin se ekono-

mia kineze do një kohë jashtëzakonisht të gjatë që të vihet në rrugë dhe kjo do të arrihet vetëm kur Kina të jetë
zhytur në prehrin e kapitalizmit botëror, të jetë mbytur
në borxhe dhe të shfrytëzohen nga të huajt pasuritë e
saj, djersa dhe gjaku i popullit kinez. Vijmë kështu në
kohën e koncesioneve, por në një shkallë pankineze.
Aktualisht perandorët e rinj që sundojnë në Pekin
ia kanë kaluar veprimtarisë prej skllavi ndaj të huajve,
të ndjekur nga perandorët dhe perandoreshat e dikurshme të Kinës. Tash një veprimtari e tillë po zhvillohet pa
pikë turpi nga udhëheqja aktuale e bastarduar, hipokrite,
e pazonja në politikë, në ekonomi, në diplomaci, e cila
e ka mbushur kupën me gënjeshtra. Përpjekjet e saj për
një rregullim të brendshëm politik dhe organizativ nuk
duken fare në horizont, i cili në fakt është shumë i errët,
gjë që është edhe më keq për Kinën e Hua Kuo Fenit
dhe ca më mirë për revolucionin e ardhshëm, mbasi kinezët e përparuar, revolucionarë nuk mund të gënjehen
të gjithë dhe vazhdimisht nga një politikë e tillë e
çoroditur, e bastarduar, kapitaliste dhe me përmbajtje kaotike. Në Kinë, në këtë vend të prapambetur, çdo
gjë, edhe forma e organizimit të punës, e sistemit të punës, e disiplinës së punës, varet nga të huajt.
E gjithë disfata që ka pësuar Kina ka shkaktuar pakënaqësi, të cilat, në provinca e në qytete të ndryshme
shprehen vazhdimisht me manifestime, me dacibao, me
kundërshtime në udhëheqje, që japin të kuptohet se duhet rindërtuar më parë situata politike dhe ideologjike,
pastaj të pretendohet për ndërtimin e ekonomisë kineze,
qoftë kjo edhe kapitaliste.
Ç'drejtim do të marrë kjo lëvizje e rezistencës, do
të shohim. Atë ne duhet ta ndjekim me kujdes, sepse

Kina është vendi i habive, atje ç'thuhet sot nuk thuhet
nesër, ç'bëhet sot, prishet nesër, ç'ndreqet ditën, prishet
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natën. Pra, atje ekziston dhe do të vazhdojë një rrëmujë
e tillë e predikuar nga Mao Ce Duni; politika e turbullirës do të vazhdojë. Fara që hodhi Mao Ce Duni nuk do
të humbasë kollaj. Do të duhet kohë për t'u larë kokat

dhe për t'u prerë disa koka, pse, pa u bërë një gjë e
nuk ecën përpara revolucioni proletar e nuk spastrohet
gjithë ky Ilum dhe gjithë kjo qelbësirë që është grumbulluar e konservuar nga Mao Ce Duni, Çu En Lai dhe
gjithë udhëheqësit e tjerë kinezë në një formë ose në një
tjetër.
Disfata në luftën me Vietnamin, disfata brenda në
Kinë dhe disfata në politikën ndërkombëtare, besimi i
tepruar në veten e tyre, një besim ky pa baza, besimi se
perëndimorët, me amerikanët në krye, do të ishin gati
të bënin çfarë të donin kinezët, t'u jepnin këtyre ç'të kërkonin e sa të kërkonin, pësuan një fiasko të turpshme.
Tash lufta e përditshme, për të mos thënë e çdo ore,
kundër socialimperializmit sovjetik, në shtypin kinez ka
filluar të gjejë karar, domethënë ka filluar të zbutet,
bile aq sa të dyja palët po hyjnë në tratativa. Tashti në
Moskë ka vajtur një delegacion kinez gjoja tregtar, mirëpo as Brezhnjevi, as Gromikoja nuk flasin kot kur thonë se .«mund të nënshkruajmë edhe disa marrëveshje me
Kinën» dhe bëjnë propozime konkrete, për të cilat kam
shkruar në Ditarin tim Politik. Ata janë marrë vesh ndërmjet tyre në mënyrë të fshehtë dhe dihet që aktualisht

diplomacia e fshehtë e bën punën nën rrogoz, kurse mbi
rrogoz del nga një komunikatë shurdhe, por që përbrenda ka gjëmime, që nuk mbeten pa u dëgjuar. Ato gradualisht hapen, zbulohen dhe demaskohen.
Politika e Kinës pësoi disfatë dhe udhëheqja aktuale
kineze, e cila është përgjegjëse për këtë disfatë të madhe
e të turpshme, po mbahet në fuqi, megjithëse kontradiktat brenda saj ziejnë. Ata kritikohen e zihen brendapërbrenda, por i ruajnë pozitat e njërit e të tjetrit vetëm
41 - 5
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sepse duan të evitojnë ndonjë puç tjetër ushtarak, që në
rast se ndodh do të jetë një disfatë akoma më e madhe.
Por kjo disfatë do të vijë, është e paevitueshme, mbasi

nuk mund të ketë kurrë pajtim për kontradiktat e mëdha
që ekzistojnë në mes vetë klaneve të ndryshme kapit,aliste në Kinë, në mes këtyre klaneve dhe popullit kinez,
në mes popullit kinez dhe gjithë këtyre klaneve bashkë
me reaksionin, kapitalizmin dhe revizionizmin e jashtëm.
Kapitalizmi, revizionizmi, imperializmi, socialimperializmi kurrë nuk mund të përfaqësojnë unitetin e mendimeve. Ujdia në këto rende shoqërore mund të jetë e
përkohshme, por kjo ujdi është, si me thënë, një armëpushim, armëpushim në mes klikave, në mes shteteve kapitalisto-revizioniste, kurse, në fund të fundit, në momentet më të përshtatshme bomba do të pëlcasë patjetër.
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NJË PARLAMENT FORMAL
Parlamenti evropian u zgjodh pas një propagande të
zbehtë. Rezultati i pjesëmarrjes në votime ishte një fiasko e vërtetë, mbasi përqindja e votuesve në të gjitha vendet e Evropës Perëndimore që formojnë këtë parlament
të përbashkët evropian, ishte shumë e ulët.
Përqindja më e lartë e pjesëmarrësve në votime, 65
për qind, në qoftë se nuk gabohem, ishte në Gjermani,
por përsëri larg përqindjes së votuesve që morën pjesë në
votimet e përgjithshme që u bënë për Bundestagun në
Republikën Federale të Gjermanisë, të cilat arritën deri
në 90 për qind. Në Francë në votimet morën pjesë nja 55
për qind, kurse Anglia kishte përqindjen më të ulët në
këto votime.
Përshtypja e përgjithshme që krijohet nga komentet
e shtypit të këtyre vendeve është se interesimi për këtë
parlament dhe rëndësia e tij janë shumë të vogla dhe
formale. Çfarë kompetencash do të ketë ky parlament
mbi vendet e ndryshme, këtë do ta shohim më vonë, por,
siç mendoj unë, kompetencat konsistojnë në atë që nga
200 e ca veta që ishin, tash u bënë 450 veta. I dhanë
këtij parlamenti evropian një numër më të madh deputetësh që t'i përshtatej •Evropës së Bashkuar» e gjoja qeverisë së «Evropës së Bashkuar»!
Natyrisht, ky parlament do të marrë disa kompetenca
të përgjithshme pa ndonjë rëndësi të madhe e nuk do t'i
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imponojë asnjë shteti anëtar asnjë mendim ose veprim.
Secili nga këto shtete ka parlamentin e qeverinë e vet,
të cilat marrin urdhra nga borgjezia kapitaliste e vendeve të tyre, nga trustet dhe koncernet e vendit të tyre
dhe nga shoqëritë e përbashkëta, në bazë të aksioneve që
ato kanë, që influencojnë në parlamentet dhe në qeveritë
e veçanta të çdo shteti të «Evropës së Bashkuar».
S'ka asnjë dyshim se ky organizëm i emërtuar «Evropa e Bashkuar» ka një karakter reaksionar dhe përpjekjet
e këtij bashkimi qëndrojnë në atë që të eliminojnë disi,
po të jetë e mundur, konkurrencën në mes shteteve pjesëmarrëse, të kundërshtojnë zhvillimin e njërit më përpara nga tjetri, të pushtojnë si njëri dhe tjetri tregje të
huaja, pavarësisht nga vendimet që kanë marrë se gjoja
do të veprojnë në unitet, se në fakt ky unitet duhet
kuptuar në disunitet të madh, e kështu me radhë.
«Evropa e Bashkuar» është një organizëm politiko-or-

ganizativ-ekonomik i koncerneve të mëdha të këtyre shteteve, i shoqërive të përbashkëta të këtyre shteteve. Këto
koncerne dhe shoqëri të përbashkëta, me fjalë të tjera
kapitalistët ose peshkaqenët e mëdhenj, bëjnë e do të
bëjnë tratativa e do t'i përdorin organizmat e «Evropës së
Bashkuar» si mjete lufte për dominim. Pikërisht me këtë
mund të shpjegohet ajo ftohje që vihet re nga ana e
Francës për sa u përket «Evropës së Bashkuar», parlamentit etj., sepse ajo shikon që në këtë Evropë të Bashkuar
dominon dhe do të dominojë Gjermania Federale, dominim ky që nuk i pëlqen asaj. Kurse imperializmit amerikan nuk i pëlqejnë aspak «Evropa e Bashkuar», parlamenti dhe qeveria e «Evropës së Bashkuar», Tregu i
Përbashkët Evropian, për arsye se, sido që të ndodhë, një
«unitet» i këtyre shoqërive të përbashkëta, i këtyre koncerneve, pavarësisht se amerikanët janë brenda në to,
kokë e këmbë, sadopak, do t'i bëjë njëfarë hije ekspansionit amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë në Gjermaninë
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Perëndimore dhe në vendet e Evropës veç e veç, mundet
edhe bashkërisht, edhe një konkurrent të fortë dhe kjo
gjithashtu atyre nuk u pëlqen.
Por imperializmi amerikan, si gjithë imperializmat e

tjerë, ndjek politikën «përçaj e sundo», kështu që ai mund
t'u vijë rrotull e vërdallë më mirë këtyre shteteve, po të
jenë të përçara sesa të bashkuara. Pra Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë që përballë kësaj politike të tyre, përballë potencialit ekonomik dhe politik që kanë, të ngrihet një fuqi tjetër akoma e pakonsoliduar, si kundërshtare ose si konkurrente e saj, siç mund të jetë «Evropa e
Bashkuar».
Dhe, natyrisht, gjatë këtyre zgjedhjeve parlamentare
ne pamë që Karteri mori masa drakoniane në lidhje me
naftën, gjë që i ka çoroditur dhe i ka zemëruar evropianët. Bile për këtë çështje Gjermania Perëndimore dërgoi
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetë Shmidin dhe
Franca, Fransua Ponsenë. Siç duket veprimet e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës në lidhje me naftën dhe me
energjinë elektrike i shkaktojnë Bonit dëme më të mëdha
sesa Francës. Kjo duket nga niveli i delegacionit që u
dërgua për të biseduar me Karterin. Do të shohim ç'do
të bëhet më vonë, por sidoqoftë, në qoftë se Shtetet e

Bashkuara të Amerikës do t'i zbatojnë masat që morën,
kontradiktat do të thellohen.
Edhe Bashkimit Sovjetik nuk i intereson shumë Tregu i Përbashkët Evropian, natyrisht jo nga ana ideologjike, se edhe Bashkimi Sovjetik i sotëm kapitalist është,
ashtu siç janë dhe këta. Por si shtet kapitalist që është,
Bashkimi Sovjetik bën llogari dhe sheh se tash ka përpara një Evropë më të bashkuar e jo të përçarë, prandaj
manovrat e tij, natyrisht, do të jenë të dyllojshme: edhe
buzëqeshje e tratativa me «Evropën e Bashkuar», por
edhe veç e veç me çdo shtet që bën pjesë në këtë «Evropë të Bashkuar». Natyrisht revizionistët sovjetikë hiqen
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se luftojnë kundër këtij bashkimi evropian nga pozitat
gjoja ideologjike leniniste, duke nxjerrë gjoja edhe arsyet, se ky është një bashkim i shteteve kapitaliste në
interes të kapitalit evropian dhe jo në interes të -punëtorëve. Por sidoqoftë në përgjithësi duhet thënë se edhe
Bashkimit Sovjetik nuk i pëlqen një organizëm i tillë.
Prandaj si konkluzion, ne do të shikojmë se, pavarësisht nga kontradiktat e veçanta, do të krijohen, gjithashtu, edhe kontradikta grupimesh, forcash imperialiste si
imperializmi amerikan, imperializmi i «Evropës së Bashkuar», imperializmi sovjetik dhe imperializmi kinez e japonez në Lindjen e Largme etj.
U fol, gjithashtu, por vetëm nga një gazetë evropiane
apo nga një bankier i Çikagos, siç thonë agjencitë e -lajmeve, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe Japonia do të krijojnë edhe ato një treg të përbashkët amerikano-aziatik. Kjo, natyrisht, nuk është e vërtetë. Edhe
mund të krijohet një treg i tillë i përbashkët, por unë
mendoj se nuk mund të bëhet, për arsye se Shtetet e
Bashkuara të Amerikës me atë zhvillim aq të madh që
kanë, nuk mund të bashkohen në një organizëm si ky me
një Kinë të pazhvilluar. Nga ana tjetër, edhe Japonia nuk
mund të futet në një darë të tillë nën drejtimin e drejtpërdrejtë të amerikanëve dhe në krah të saj të ketë një
Kinë të dobët, e cila do t'i lutet t'i japë kredi dhe teknologji të re. Pastaj, sa për influencën ekonomike e strategjike në Azinë e Largme, në Azinë Juglindore, në Indi
e në rajone të tjera, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
ashtu edhe Japonia s'kanë nevojë ta krijojnë një treg të
tillë amerikano-aziatik, mbasi ato janë në gjendje, pa pasur nevojë për Kinën, ta bëjnë vetë një gjë të tillë, të
bëjnë njëkohësisht edhe një luftë të ashpër konkurrence,
bile edhe luftë me armë kundër imperialistëve të tjerë të
mëdhenj, në qoftë se këta kërcënojnë interesat e tyre.
Prandaj zgjedhjet e parlamentit evropian ishin një

646

flluskë sapuni, sa për sy e për faqe, për të gënjyer popujt
dhe proletariatin. Në vendet e Tregut të Përbashkët
Evropian ka 7 milionë krejt të papunë, për të mos folur
për ata që punojnë gjysmë dite ose nga një orë në ditë,
që, po të bashkohen edhe këta, bëhen disa milionë më
shumë; çmimet ngrihen në qiell, konkurrenca është e
madhe si brenda, edhe jashtë këtij tregu evropian, jashtë
kësaj «Evrope të Bashkuar». Në realitet e si rezultat nga
kjo «Evropë e Bashkuar» asgjë e mirë nuk vjen për popujt e saj, mjerimi i tyre vazhdon. Por edhe lufta e
këtyre popujve duhet të vazhdojë e ashpër kundër kapitalizmit të brendshëm dhe kundër këtij «uniteti» të kapitalistëve e të koncerneve, të këtij uniteti fals që bëhet
vetëm për të ulur pak efektet katastrofike të krizës së
madhe që ka mbuluar kapitalizmin evropian e atë botëror dhe të zbutë kontradiktat ose konkurrencën e ashpër.
Por asgjë nuk mund t'i shërojë këto plagë të përhershme
të kapitalizmit, që aktualisht janë jashtëzakonisht të
rënda.
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E PREMTE
15 QERSHOR 1979

GRUPET RIVALE NE KINE VAZHDOJNE
TE GRINDEN PER PUSHTET
Duke u vënë në dijeni nëpërmjet agjencive të lajmeve për çka shkruan shtypi perëndimor, shohim se flitet
shumë për gjendjen në Kinë. Dhe s'ka si të mos flitet për
këtë vend ku nuk e merr vesh «qeni të zonë». Këto agjenci bëjnë fjalë për shfaqjet që ndodhin në këtë vend
të madh dhe japin edhe mendime. Ç'mendime janë këto?
Janë pikërisht ato çka kemi thënë ne prej kohësh në Ditarin Politik për gjendjen në Kinë, pra se atje ekzistojnë
dhe luftojnë me njëri-tjetrin grupe të ndryshme. Këto

grupe rivale janë në udhëheqje të Partisë dhe nuk kanë
gjetur asnjë platformë të përbashkët, por po grihen si qentë për një copë kockë në sallhane. Sallhanja është Kina
dhe qentë janë Hua Kuo Feni, Ten Hsiao Pini dhe gjithë
banda e llumit që është ngritur aktualisht në udhëheqje.
Kjo gjendje ka çuar në rehabilitimin e gjithë reaksionarëve, bile po përgatitet edhe një mbledhje e Asamblesë Kombëtare Popullore, ose gjysma e kësaj asambleje, për të rehabilituar dhe për të futur aty të gjithë ata
reaksionarë kapitalistë që ishin futur në dhe nga Revolucioni Kulturor. Pra, po rehabilitohen njerëz të tillë
si Pen Çeni, i cili është bërë kryetar i komisionit të ligjeve të shtetit të sotëm kinez e të tjerë.
Në përgjithësi mosmarrëveshjet midis grupeve rivale
në Kinë janë në tri drejtime: për tempin dhe për masat
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e zhvillimit të ekonomisë, për shkallën e demokratizimit
dhe të liberalizimit të brendshëm dhe për prioritetin që
duhet t'i jepet sektorit ushtarak. Me fjalë të tjera për tri
drejtimet kryesore që përbëjnë modernizimet e predikuara nga Ten Hsiao Pini.
Zhvillimi i ekonomisë, si një nga «katër modernizimet», i trumbetuar nga Ten Hsiao Pini me atë tamtam
shurdhues, ka marrë rrugën e Jancesë dhe po mbytet. Të
paktën Maoja, kur u fut në Jance për të bërë «notin e
madh», doli matanë, pavarësisht si doli, kurse «katër
modernizimet» ishin aq të rënda, saqë u fundosën në Lumin e Verdhë.
Ten Hsiao Pini, për të shpejtuar ecjen drejt kapitalizmit, shkaktoi, gjithashtu, një turbullirë të madhe në
jetën e brendshme të Kinës. Që imperializmi amerikan,
japonez dhe borgjezia e pasur ndërkombëtare të depërtonin kollaj në këtë vend, duhej të «demokratizohej»
Kina dhe jeta e brendshme atje të liberalizohej nga primitiviteti, nga ngushtësia e theksuar mesjetare e pikëpamjeve që ekzistonin në fuqi. Kështu Teni ia hapi portat
«liberalizimit», «demokratizimit», duke lejuar dacibaot të
flasin me gjuhën e tyre, me fjalë të tjera reaksioni të
thoshte ç't'i donte zemra në muret e Pekinit. Këtë degjenerim të Kinës Ten Hsiao Pini, natyrisht, do ta mbulonte
me ndërtimin e një industrie të rëndë «kolosale» dhe mbi
të gjitha me prioritetin që do t'i jepej sektorit privat.
Por të gjitha këto ishin ëndrra të Tenit. Perëndimi nuk
u entuziazmua nga këto synime të një koke pa tru.
Kapitalizmi botëror nuk shkon qorrazi, por ecën me llogari, dhe llogaritë ai i bën për interesin e vet e jo për
interesin e Ten Hsiao Pinit. Edhe në shtypin e Gjermanisë Perëndimore veçanërisht, ku Ten Hsiao Pini dhe banda e tij kanë shumë shpresa, rezulton se është rritur opo-

zita kundër Tenit, i cili kundërshtohet, sepse kërkon të
shpejtojë pa baza, pa mjete, pa forca ekonomike, moneta649

re dhe intelektuale, zhvillimin ekonomik, bashkëpunimin
e sforcuar me shtetet e industrializuara perëndimore.
Agjencitë e shtypit perëndimor venë deri atje sa
shkruajnë e flasin se kontradiktat që duken e zhvillohen
në udhëheqjen kineze, mund të sjellin edhe ndryshime
të, sepse sulmet ndaj Ten Hsiao Pinit janë shtuar. Bile ky,
po të kishte qenë në një vend tjetër, do të ishte •vënë
në aeroplan» me kohë e do të kishte fluturuar në erë,
ose me siguri aktualisht do të ndodhej në burg. Por, siç
duket, ai akoma ka njëfarë fuqie dhe mbahet, veçse,
deri kur, nuk dihet.
Komunikata e 22 dhjetorit 1978 e Plenumit të 3-të
të KQ të 11-të të Partisë Komuniste të Kinës, që ka firmën e Ten Hsiao Pinit, mendohet të hiqet nga fuqia dhe
më duket se po hidhet poshtë. Nga të gjitha ato që lexoj
çdo mëngjes e çdo mbrëmje dhe nga vetë ato që shkruajnë shtypi kinez dhe HSINHUA-ja, del qartë se, në një

formë ose në një tjetër, po atakohet vija e «katër modernizimeve» të Ten Hsiao Pinit.
Konkluzioni që mund të nxirret është se ky farë shef
shtabi dhe zëvendëskryeministër, por që luan rolin e kryeministrit dhe të diktatorit në Kinë, e ka humbur popullaritetin edhe në ushtri, edhe në pushtet, duke parë vdekjen me sy, ka arritur të sjellë në udhëheqje, qoftë në
qeveri, në shtab, ashtu edhe në Byronë Politike, llumin e
reaksionit, i cili e mbështet. Mirëpo deri kur këta do të
mundin t'i rezistojnë valës së kundërshtarëve të tyre?
Kjo s'dihet, në Kinë «era» ndërron shpesh drejtim.
Shtypi perëndimor tregohet veçanërisht i shqetësuar,
sepse është pro krahut liberal që ka në krye Tenin, dhe
ky krah për fat të keq të tij po dobësohet. Krahu tjetër,
më dinak, më dhelparak, më çuenlaist e më maoist, po i
bën varrin pak nga pak krahut të Tenit për të marrë
epërsinë dhe për të luajtur të paktën rolin e moderatorëve, për t'i dhënë të kuptojë Perëndimit se me Tenin
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ata nuk duhej të ishin të kënaqur (dhe në fakt nuk janë
të kënaqur), kurse me Hua Kuo Fenin mund të bisedohet
dhe, po të ndihmohet, ky mund të jetë në gjendje ta
stabilizojë gjendjen në Kinë.
Të gjitha këto manovra të kinezëve nga një pikëpamje janë për të qeshur, sepse bëhen duke menduar që
gjithë bota anekënd, shtetet, njerëzit, nuk i kuptojnë këto dredhi, këto qëllime. Mirëpo kinezët «e zgjuar» nuk
e kuptojnë se njerëzimi ka ardhur në një stad të atillë
që të gjykon se ç'ke në kokë pa të parë e pa hapur gojën
akoma që të flasësh, pale pastaj kur flet e thua gomarIlëqe dhe bën veprime fashiste katastrofale, siç po bëjnë
kinezët. Tash këta u buzëqeshin sovjetikëve, u buzëqeshin amerikanëve, kërkojnë të luajnë politikën e balancës
dhe, me megalomaninë e tyre, me këtë politikë të balancës së prishur, kërkojnë të tregohen se janë me të vërtetë
njerëzit e Perandorisë së Mesit, e asaj perandorie që duhet të dominojë botën, që duhet të bëjë ligjin e vet.
Në qoftë se bota do të shkojë me ligjin e Perandorisë së Mesit, me ligjin e këtyre sharlatanëve fashistë të
Kinës, atëherë ajo do të njohë sakrifica të përgjakshme,
prandaj duhen demaskuar veprimet e tyre, bota duhet të
jetë vigjilente, sepse veprimet e kinezëve do të kenë rrjedhime në të gjithë politikën e botës, mbasi Kina është
një vend i madh, një vend i nxjerrë në ankand, që do të
blihet copa-copa nga ato shtete të pasura, të cilat po përgatitin kasaphanën botërore, përgatitin luftëra të pjesshme, përgatitin shtypje dhe shfrytëzim barbar të popujve. Pra, vënia e Kinës në ankand është një ngjarje
e rrezikshme për paqen botërore dhe për revolucionin
botëror, sepse, pavarësisht që maocedunideja është demaskuar si ideologji antimarksiste, prapëseprapë revizionistët kinezë përpiqen ta quajnë kurdoherë marksiste-leniniste.
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E SIITUNE
16 QERSHOR 1979

PERSERI PER ÇAUSHESKUN
Në Ditarin tim Politik kam shkruar shumë herë për
këtë «personazh» ndërkombëtar dhe për karakterin reaksionar të regjimit të tij, që bën pjesë në grupimin fashist të Traktatit të Varshavës. Revizionisti Çaushesku,
që drejton një shtet revizionist, na hiqet si antisovjetik
dhe kjo taktikë i shërben atij për të marrë ndihma e
kredi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Perëndimi. Dhe këta i japin kredi, jo se nuk e njohin
këtë sharlatan dhe shtetin që drejton ai, por, se kanë interesa të mëdhenj në këtë vend, ku bëjnë investime të
frytshme, nxjerrin fitime kolosale dhe e kanë këtë
person dhe gjithë rrethin e tij si një agjenturë të dyfishtë, agjenturë të tyren dhe agjenturë sovjetike.
Perëndimi, që e subvencionon, e di se ky është një
agjent i dyfishtë, shikon, gjithashtu, edhe se qeverisja
e tij personale nuk do të ketë jetë të gjatë, sepse në Rumani diktatura personale e këtij frikamani pa vlerë.
mbahet në këmbë vetëm nëpërmjet sovjetikëve e gjitha-shtu edhe nëpërmjet perëndimorëve.
Sovjetikët e pompojnë Çausheskun dhe bandën e tij
si gjoja disident të Traktatit të Varshavës dhe ky e mban
këtë bajrak që ia kanë dhënë në dorë, me të cilin bredh
nga të katër anët, për të kryer, sipas rastit, porositë e
ustait, sikurse e kam theksuar në Ditarin Politik. Me
fjalë të tjera, ai u transmeton mesazhe njërit edhe tjetrit,
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kurse qëndrimin e tij në Traktatin e Varshavës e shpjegon gjoja për arsye kufitare, se nuk mund të bëjë ndryshe, mbasi e pëson, siç e pësoi Çekosllovakia. Eshtë e
vërtetë që mund ta pësojë siç e pësoi Çekosllovakia dhe
dihet se rumunët, ashtu siç u treguan edhe çekosllovakët,
nuk janë nga ata burra që t'i rezistojnë forcës dhe presionit sovjetik. Po të mos kishte frikë nga ky presion, Rumanisë pa dyshim do t'i pëlqente të kishte liri të plotë,
të bëhej, me fjalë të tjera, panair i vërtetë perëndimor
i shthurur e pa dinjitet dhe fole e të gjitha të këqijave
të borgjezisë. Zaten ajo ka qenë dhe është një fole e të
tilla veseve; atje bakshishet, vjedhjet, grabitjet, drogat,
kurvëria janë në rend të ditës, krijimi i klikave udhëheqëse, pasurimi i tyre është i madh, çmimet ngrihen çdo
ditë; edhe demonstrata bëhen dhe vriten njerëz, por çdo
gjë shtypet.
Sovjeti nuk e çan fort kokën, sepse rumunin e ka
lidhur pas zinxhirit si një konkë, si një qen që leh
andej-këndej. Tash së fundi Çaushesku dhe shtypi rumun
përsëri po shtjellojnë «teorinë e tyre botërore» mbi krijimin e bllokut të «shteteve në zhvillim». Kam shkruar
edhe në librin tim «Imperializmi dhe revolucioni» për
këtë çështje dhe kam thënë se ajo është një krijesë e
sovjetikëve, të cilët kërkojnë të luftojnë «botën e paangazhuar»,. ose «lëvizjen e të paangazhuarve», të cilën
gjoja e drejton Titoja, lëvizje që është e lidhur me interesat e imperializmit amerikan dhe me teorinë e «tri
botëve- të Mao Ce Dunit. Ky e futi Kinën në «botën
e tretë», me qëllim që të krijonte edhe ai një pushtet
bctëror dhe t'u kundërvihej dy superfuqive.
Kam shkruar, gjithashtu, që Hua Kuo Feni, me ardhjen e tij në Beograd dhe me vajtjen e Titos në Pekin,
kërkonte të identifikonte këto dy lëvizje, «botën e tretë»
dhe «lëvizjen e të paangazhuarve». Mirëpo Titoja nuk e
pranoi një gjë të tillë, për arsye se ky gjoja organizim,
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të cilit i ka dhënë edhe njëfarë forme e disa forume, i ka
sjellë Titos të ardhura kolosale për veten e tij dhe për
klasën që ai ka krijuar e që sundon në Jugosllavi. Agjenturave të huaja Titoja u ka krijuar një fushë kredie të
atillë sa Jugosllavinë e kanë blerë kokë e këmbë Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, Gjermania Perëndimore, Franca, Japonia dhe të gjitha vendet e tjera kapitaliste të
industrializuara.
Tash sovjetikët, me Çausheskun në krye, po i hedhin
një çikë benzinë idesë së tyre të vjetër të «botës në
zhvillim», nëpërmjet së cilës synojnë që në Havanë, nëpërmjet Kastros dhe vietnamezëve, të ndërmarrin likuidimin e «lëvizjes së të paangazhuarve», se, sa për «botën
e tretë» të Mao Ce Dunit, kjo ka marrë fund, ka mbetur
vetëm në letër. Sovjetët, nga një anë, do të përpiqen
të likuidojnë këtë ide false të Titos, «lëvizjen e të paangazhuarve» dhe, nga ana tjetër, do të bëjnë që të
lulëzojë ideja «gjeniale» e këtij kokoshi pa pupla që e
quajnë Çaushesk.
Ç'ngjet pra? Ç'mjete përdor Çaushesku për ta pompuar këtë ide «gjeniale»? Siç njoftojnë agjencitë e lajmeve dhe nga të dhënat që kemi nga ambasada jonë në
Rumani, këto kohët e fundit shtypi rumun dhe të gjitha
mjetet e tjera të propagandës etj., kanë shpërthyer një
fushatë shumë të gjerë mbi bashkëpunimin dhe solidaritetin e «vendeve në Pra, ky shtyp nuk po e
mbështet më as «botën e tretë» të Mao Ce Dunit, as
«Iëvizjen e të paangazhuarve» të Titos, por edhe për të
prishur nuk e prish as me njërin, as me tjetrin, vetëm
se zbaton atë çka i urdhëron sovjeti. Kjo rrugë i vjen për
hosh Çausheskut, për arsye se ai, në radhë të parë, është
i detyruar dhe, së dyti, sepse do të marrë kredi, prandaj
kërkon të gënjejë popujt dhe botën me anën e kësaj fushate revizioniste, tradhtare, kapitaliste.
Rumunët përpiqen të hedhin bazat dhe të përcaktoj654

në kufijtë e një platforme gjoja konkrete organizative,
politike dhe ekonomike botërore (se Çaushesku hiqet si
kapacitet botëror), propozojnë përpunimin e një programi
me afat të gjatë për vendet në zhvillim, bile me dy etapa
e jo me një. Etapa e parë e përcaktuar prej tyre është
deri në vitin 1990 dhe e dyta deri në vitin 2000, në vitin
e famshëm historik që caktoi Çu En Lai për modernizimin
e Kinës. Pra, ky kufi që kanë vënë rumunët, do të realizojë «mrekullinë» që ata predikojnë, krijimin e bllokut
të vendeve në zhvillim.
Në këtë kuadër, rumunët në shtyp dhe në propagandë propozojnë hartimin e një programi special, specifik për zhvillimin e bujqësisë, të industrisë ushqimore,
të tekstileve, të komunikacionit, të arsimit, për përgatitjen e kuadrove kombëtarë e të të gjithë popujve, që
janë kërkesa imediate të vendeve në zhvillim.
Pra, këto probleme Çaushesku i ka studivar thellë
në zyrat e Kremlinit dhe të KGB-së së Andropovit. Revizionistët rumunë propozojnë krijimin e një fondi të
përbashkët dhe këtu është çështja se kush do t'i japë
paratë. Pra, sipas tyre, duhet të krijohet një fond i
përbashkët nga vendet e industrializuara, si dhe nga
ulja e shpenzimeve ushtarake. Kështu Çaushesku do t'u
propozojë vendeve të industrializuara që këto të ulin
shpenzimet ushtarake, do t'u propozojë, gjithashtu, programin integral për lëndët e para, vendosjen e një raporti të drejtë midis çmimeve të lëndëve të para dhe
prodhimeve industriale, të hiqen pengesat doganore të
eksporteve, të prodhimeve industriale për vendet në
zhvillim etj., etj. Pak gjëra kërkon, se mos kërkon shumë!
Dhe këto, natyrisht, «do t'ia shtrojnë me qilim të kuq»
Çausheskut. Ky njeri kaq «i madh» ka menduar «të
likuidojë prapambetjen» dhe për këtë arsye u bën thirrje
vendeve të pasura të transferojnë teknologji në vendet e
varfra në formën e ndihmës teknike dhe teknologjike, do655
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.methënë badihava, e për këtë shoqëritë e huaja duhet të
zhvillojnë një veprimtari më të madhe në vendet në
zhvillim.
Kjo çështje e fundit ka një rëndësi të veçantë, për
të kuptuar qartë se sa hapur ndillen shoqëritë e mëdha
të kapitalit të madh për të skllavëruar popujt, domethënë
të kenë fushë të gjerë ku të investojnë, për të dalë nga
kriza e madhe. Pra, duket si në dritën e diellit se ky
tartarec revizionist, ndihmon, në fakt, kapitalin botëror,
qoftë ky perëndimor, ashtu edhe sovjetik e lindor.
E gjithë kjo veprimtari, thonë revizionistët rumunë,
.çon drejt ndërtimit të një rendi të ri ekonomik ndërkcmbëtar më të drejtë, prandaj pranë OKB-së të krijohet
një organizëm special. E dashkan «special», «specifik(!)».
Meqenëse Titoja dhe socializmi i tij «specifik• do të dështojnë e si rezultat do të dështojë edhe teoria e tij e
«vendeve të paangazhuara», tash Çaushesku kërkon krijimin e këtij organizmi special në OKB me një komitet
plenar, i cili duhet të formohet nga vendet në zhvillim.
Domethënë në këtë komitet të bëjnë pjesë vendet në
zhvillim, kurse vendet e pasura imperialiste e socialimperialiste t'u vënë atyre në dispozicion çfarë të kërkojnë, këto vetëm të flasin, pa ushqimet ua bien te goja.
Por, që të mund të ecë më mirë kjo punë, natyrisht,
Çaushesku mendon se në këtë komitet «special» duhet të
marrin pjesë edhe vendet «socialiste», edhe vendet kapitaliste të përparuara, të cilat të përpunojnë programin
konkret për likuidimin e prapambetjes dhe vendosjen e
rendit ekonomik. Por ky njeri kaq «i zgjuar» shkon edhe
më tutje: ky organizim të përcaktojë kartën, me fjalë
të tjera statutin e parimeve dhe të raporteve të reja
ekonomike ndërkombëtare, i cili të firmoset nga të gjitha vendet në zhvillim dhe të aprovohet nga OKB-ja,
as më shumë e as më pak. Pra, ka ardhur koha, mendojnë revizionistët rumunë, meqenëse do të vdesë Titoja dhe

bashkë me të do të vdesë edhe teoria e «vendeve të paangazhuara», që të kalohet në një vartësi të re, në një
formë tjetër organizimi, e cila, natyrisht, i përngjet së
parës, por ata duan që të mos jetë vetëm në favor të
amerikanëve, siç është ky organizim i Titos, por të jetë
në interesin e të dyja superfuqive, edhe të amerikanëve,
edhe të sovjetikëve.
Kështu, për t'ia arritur këtij qëllimi, është gjetur
tamam ky ndërmjetës. Dhe Çaushesku thotë se mund
të kalohet nga diskutimet e përgjithshme në masa praktike drejt zgjidhjes konkrete e atëherë në botë do të krijohet bollëku, do të realizohet çarmatimi, fuqitë e mëdha
do të bëhen fuqi të mesme, jo të rrezikshme, dhe vendet
në zhvillim do të marrin hov, me fjalë të tjera, sipas tij,
«do të rregullohet dynjaja». Kjo është perspektiva, «parajsë».
Rumania, thonë revizionistët rumunë, si vend «socialist» në zhvillim, mban dhe zhvillon marrëdhënie bashkëpunimi dhe kooperimi me njëqind vende në zhvillim,
dhe këto marrëdhënie i ka në shumë drejtime: në plan
politik, ekonomik, teknik, shkencor dhe kulturor. Këtu
ata harrojnë që Rumania është në shërbimin e sovjetikëve dhe të amerikanëve dhe ka lidhur më tepër se 100
marrëveshje qeveritare, bashkë me ta ka shoqëri mikste
në fushën e industrisë, të bujqësisë, të ndërtimeve, të
transportit etj. Atje ajo po përgatit një pjesë të mirë të
kuadrit dhe mijëra specialistë rumunë punojnë në këto
vende. Domethënë i thotë botës ashiqare që unë kam
hyrë në suazën e imperializmit e të socialimperializmit sovjetik, jam nën zgjedhën e kapitalit botëror dhe punoj me
zell të madh në këtë drejtim. S'ka se si e thotë më qartë.
Deri specialistët që duhen për këtë shoqëri të ardhshme,
Rumania i përgatit për këto vende. Nga sa kam lexuar
në shtypin rumun, deri sot në Rumani studiojnë 15 mijë
studentë dhe kuadro nga Afrika, Azia, Amerika Latine.
42 - 5
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Bile shefi i protokollit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Rumanisë, në një bisedë që pati me ambasadorin
tonë, tha se këtë vit shkollat, domethënë universitetet
rumune, do ta shtojnë numrin e studentëve dhe të kuadrove nga vendet në zhvillim; ky numër do të arrijë në
16 mijë veta. Kjo rritje, tha ai, shpjegohet se në Rumani
për lëndët filozofike marksiste nuk flitet më. Marksizëm-leninizmi u hoq si një lëndë e detyrueshme që ishte për
studentët, për këtë lëndë mund të vejë në auditor të
dëgjojë kush të dojë. Marksizëm-leninizmi nuk është më
i nevojshëm, sipas tyre, për të ndërtuar një botë të tillë,
një parajsë të tillë ala rumune.
Ky shef protokolli tha, gjithashtu, se Rumania qenka
i pari vend në vendet e Evropës Lindore që e bën këtë
lëshim për studentët dhe kuadrot e huaj, me fjalë të
tjera u lë të kuptojnë të tjerëve që ja, ne jemi antimarksistë me patentë.
Pra, siç thashë, gjithë kjo zhurmë bëhet në vigjiljen
e mbledhjes së koordinimit të «vendeve të paangazhuara»,
që do të mbahet në Havanë, ku përgatitet vendosja e
minave nga sovjetikët, nëpërmjet Kastros, vietnamezëve
e të tjerëve për të hedhur në erë këtë pseudogrupim të
Titos që i shërben imperializmit amerikan, dhe për ta
zëvendësuar me një grupim tjetër të ngjashëm, por që
t'u shërbejë edhe sovjetikëve, edhe imperialistëve amerikanë. Prandaj, për këtë qëllim është gjetur miku i përbashkët, Çaushesku. Dhe kjo vete në të ashtuquajturën
politikë të «detantës», të buzëqeshjes, të nënshkrimeve
të marrëveshjes SALT në Vjenë, të vajtjes në operën e
Vjenës, për të asistuar në koncertet simfonike me muzikën e Moxartit, të takimeve me Brezhnjevin e me Karterin etj., etj.
Meqenëse rumunët i kanë humbur shpresat për t'u
futur në «lëvizjen e të paangazhuarve», për arsye se janë
në Traktatin e Varshavës, del qartë që ata janë të shtyrë
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nga sovjetikët, siç doli edhe për kubanët, që të krijojnë
silurin e Bukureshtit krahas silurit të Havanës.
Rumunët i nxitin dhe kërkojnë t'i shfrytëzojnë grindjet në grupimin e -«të paangazhuarve», kurse «botës së
tretë» i kanë vënë bërrylin. Këtë punë, natyrisht, e bëjnë
me shumë kujdes, që të mos i zemërojnë as jugosllavët,
as kinezët. Mirëpo jugosllavët janë dobiçë të mëdhenj.
Ata e kanë të qartë me kohë jo vetëm lodrën e rumunëve, por edhe rolin e shumë «kukullave» të tjera të
imperializmit sovjetik dhe të imperializmit amerikan
dhe janë aq vigjilentë, sa nuk lejojnë që ndonjë «kukull»
t'u rrijë krah për krah dhe t'u tërheqë nga lëmoshat që
jugosllavët rrjepin nga të katër anët për shërbimet që i
bëjnë imperializmit amerikan.
Ka njerëz që tash e njohin se kush është e ç'është
Çaushesku dhe njerëz të tillë, si disa ambasadorë, u
thonë tanëve për të se s'qenka burrë i mirë. Shpejt
e njohën! Natyrisht, ato që thotë e që bën Çaushesku
andej e këtej, merren vesh dhe kështu u hapen sytë
udhëheqësve budallenj dhe ambasadorëve të tyre, që deri
dje nuk i kanë njohur dhe nuk e kanë kuptuar se ç'njerëz janë Çaushesku me shokë.
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E SHTUNE
16 QERSHOR 1919

•ZBAVITJE» KINEZE PER TRUPIN DIPLOMATIK
Ato që po ngjasin në Kinë të bëjnë edhe të qash,
edhe të qeshësh. Të bëjnë të qash kur mendon se ku po e
çojnë Kinën dhe popullin e saj kaq të madh këta rrufjanë politikë, fashistë, që kanë ardhur në fuqi, Hua Kuo
Feni e Ten Hsiao Pini. Kurse të bëjnë të qeshësh veprimet e tyre komike, si me thënë, komeditë politiko-kulturore që po zhvillojnë, shfaqjet artistike që i organizon e i
rregullon Ministria e Kulturës. Këto shfaqje artistike jepen për trupin diplomatik që ndodhet në Pekin, për elementët «më të kulturuar», më të rafinuar e më të djallëzuar që mund të bëhet. Kështu, pra, ky trup diplomatik
kakariset me të qeshura nga këto shfaqje artistike, me
këngë e me valle të interpretuara nga tri ansamble kryesore të Pekinit. Jo një, por tri ansamble i argëtojnë diplomatët e huaj, për t'u dhënë përshtypjen se kultura e
Kinës (nuk flasim për kulturën e lashtë, por për kulturën
e sotme të saj) ka marrë një formë me të vërtetë «të përshtatshme» për Perëndimin! Domethënë nga mesjeta po
dalin në kohët moderne, pra në kohën e «katër modernizimeve» që tash kanë rënë në ujë.
Udhëheqja kineze e di se jeta në Kinë është mjaft e
mërzitshme për perëndimorët, prandaj Ministria e Kulturës i organizon këto «ahengje» për t'i zbavitur një çikë,
herë pas here, diplomatët e huaj, me të cilët ajo zhvillon
seanca të hapëta e të fshehta, bën tratativa për kredi, për
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mbështetje, për armë etj. Bile në këto shfaqje asistojnë
edhe dy ose tre zëvendësministra, të Jashtëm, të Kulturës etj.
Dhe kujt ia kushtojnë gjithë këtë rëndësi të madhe
këta funksionarë? Shfaqjes së një programi që s'ka as
kokë e as këmbë. Nëpër panairet që organizojnë edhe
dragonjtë prej letre që dalin, kanë kokë e kanë edhe
bisht dhe ecin si zvarranikët, kurse programi në fjalë s'ka
as bosht kurrizor, as bosht ideologjik, as bosht politik,
pale bosht socialist. Ky program s'flet as për Maon, as
për Huanë, as për Tenin.
Po ç'përmban ai? Sipas të dhënave që jep Pekini,

programi përmban valle dhe këngë, shumica e të cilave u
kushtohen dashurisë, djajve, gjarpërinjve, dragonjve, ferrit dhe parajsës. Ja deri ku ka arritur qelbëzimi i udhëheqjes kineze, që është bërë me të vërtetë qesharake përpara trupit diplomatik. Tash këngët për dashurinë kanë
shpërthyer në të gjithë Kinën, se deri në kohën e Çu En
Lait thuhej që gratë nuk mund të putheshin as me burrat e tyre. Në Ditarin Politik unë kam shkruar se Çu
En Lai, bile në mënyrë zyrtare, bëri protestë pranë Qe-

verisë sonë, se një student yni paskej shëtitur dhe paskej
puthur në një park një çupë kineze.
Në një nga këto programe u kënduan gjithashtu edhe
këngë koreane etj., kurse jashtë programit një këngë rumune dhe një jugosllave, pra nga dy aleatët besnikë të
Kinës së Ten Hsiao Pinit dhe të Hua Kuo Fenit. Ajo që
u interpretua si këngë jugosllave ishte «La bella ciao»,
kurse në fakt kjo është kënga e partizanëve italianë dhe
jo e partizanëve jugosllavë, bile Partia Komuniste Italiane
këtë këngë e ka si himnin e vet. Mirëpo jugosllavët kanë
bërë një film, ku tregohet, ndër të tjera, se si partizanët
të shpëtuar nga kampet e përqendrimit, luftojnë
kundër nazizmit dhe këndojnë pikërisht këtë këngë.

Kinezët «e zgjuar», duke menduar se kjo këngë do
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të ishte jugosllave, meqë filmi ishte jugosllav, e futën në
program si të tillë, gjë që shkaktoi një të qeshur edhe
një përshpëritje të dukshme në sallë. Me të vërtetë kjo
ngjarje qesharake meriton të vihet në «Hosteni». Si mund
të dalësh përpara diplomatëve me të tilla marrëzi, duke
u vënë në gojë partizanëve jugosllavë këngën e partizanëve italianë të orës së fundit dhe t'i barazosh me jugosllavët, të cilët kanë luftuar heroikisht kundër italianëve
dhe gjermanëve?!

E MARTË
19 QERSHOR 1979

BLOFET E HUA KUO FENIT
Siç njofton agjencia HSINHUA dje u mblodh Asambleja Kombëtare Popullore e Kinës në të cilën asistonin
3 mijë veta, si në një mbledhje në stadium. Merre me
mend ç'miting ka qenë.
Në këtë mbledhje e mori fjalën Hua Kuo Feni që
paraqiti raportin e qeverisë, gjatë të cilit foli për sukseset
«e mëdha e të shkëlqyeshme» të zhvillimit të ekonomisë,
të bujqësisë, foli për naftën, për minierat etj. qëkurse ka
ardhur në fuqi ky myteber, si dhe për shkatërrimin që u
kishte shkaktuar atyre Lin Biaoja dhe «katërshja». Ai
përmendi plot shifra që jo vetëm nuk bindin, por nuk
ishin as reale, për arsye se gjendja në Kinë është jashtëzakonisht e vështirë jo vetëm politike, por edhe ekonomike. Nga fjalimi i Hua Kuo Fenit del se gjoja në Kinë jo
vetëm realizohen e tejkalohen planet në të gjitha degët,
por këto u tejkaluan në përmasa të mëdha nga njëzet,
tridhjetë e dyzet për qind. Pastaj Huaja foli edhe për
«katër modernizimet», që, natyrisht, u shpreh se duhet të
realizohen, por theksoi, duke rregulluar ekonominë dhe
kjo fjalë fsheh shumë gjëra brenda. Ky është një blof
i madh.
Kur Kina ka të tilla suksese, përse kërkon vallë
gjithë këto ndihma kaq të mëdha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe vendet perëndimore të
Evropës? Pse nuk i përballon të «katër modernizimet» e
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famshme me forcat e saj? Pse këto «katër modernizime»
u reduktuan në tri dhe përse u la industria e rëndë në
radhë të tretë, kurse bujqësia doli në radhë të parë dhe
industria e lehtë në të dytën? Të gjitha këto çfarë tregojnë? Këto tregojnë vetëm falimentimin e Kinës dhe jo
sukseset e saj.
Por gjëja më e bukur e Hua Kua Fenit është ajo kur
thotë se në Kinë u zhdukën klasat, nuk ekzistojnë antagonizmat klasorë dhe se Kina është një vend paqësor,
është një vend socialist, është një vend i diktaturës së
proletariatit, është një vend ku zbatohet marksizëm-leninizmi-maocedunideja dhe se në udhëheqje e në popull
kudo ekziston uniteti i plotë. Dhe kur i thotë ai këto?
Në një kohë kur jo vetëm kanë ekzistuar të gjallë e me
mjekër kapitalistët, industrialistët dhe kulakët, por aktualisht, me ardhjen e tyre në fuqi, janë rehabilituar të
gjithë këta, nga ishin e nga nuk ishin, dhe u rehabilituan
jo vetëm politikisht por edhe ekonomikisht. Klasave
shfrytëzuese iu kthyen pasuritë me rentat dhe përqindjet
që u ishin mbajtur. Me fjalë të tjera, në Kinë klasa
feudo-borgjeze rierdhi në fuqi dhe pakica, domethënë
«katërshja», nuk qenka një klasë, po qenka një mbeturinë, prandaj as që ia vlen të përmendet, sipas tij, se
ekzistoka një opozitë e fortë në popull kundër kësaj
rryme të egër fashiste-kapitaliste që po ngrihet, pikërisht
nga klasa punëtore kineze, e cila nuk do ta durojë gjatë
këtë situatë.
Kështu Hua Kuo Feni e paraqiti shesh me lule situatën politike brenda Kinës dhe tha se antagonizmat në
këtë vend janë zhdukur, se në popull paska unitet, paska
demokraci!
Për sa u përket marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik zoti Hua Kuo Fen tha se Kina ka kërkuar nga ky
vend që të përmirësohen marrëdhëniet e se ky na qenka
i gatshëm.
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Natyrisht Bashkimi Sovjetik këtë e bën se udhëheqja
e Kinës gjendet në pozita të vështira, pavarësisht pse
përpiqet të japë përshtypjen se brenda saj ekziston uniteti. Në fakt Bashkimi Sovjetik është i gatshëm dhe midis
tij e Kinës do të shkëmbehen delegacione në rang zëvendësministrash të Jashtëm, ndërmjet të cilëve do të zhvillohen bisedime për çështje tregtare, do të flitet edhe
për probleme të tjera e edhe kundër hegjemonizmit. Edhe
ai do të flasë kundër hegjemonizmit dhe këtë e deklaroi
zyrtarisht Gromikoja, i cili tha se Bashkimi Sovjetik është
gati të nënshkruajë bile edhe një traktat me kinezët, që
të demaskojnë bashkërisht hegjemonizmin. Meqenëse Kina nënshkroi një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara te
Amerikës, këtë ajo do ta bëjë edhe me Bashkimin Sovjetik, pse përderisa ka besim te njëri, duhet të ketë besim
edhe te tjetri. Por vështirësia qëndron në atë që në Kinë
nuk ka stabilitet, atje ka divergjenca të mëdha në udhëheqje, të cilat pasqyrohen edhe në popull. Këto kontradikta në udhëheqje e shkaktojnë këtë paqëndrueshmëri
të madhe, e cila nuk ka marrë fund, përkundrazi sa vete
e thellohet. Grupi në fuqi përpiqet se si t'i vërë këmbën
njërit e tjetrit dhe kështu me anën e forcës dhe me anën
e pseudodemokracisë, kërkon të shtypë çfarëdo rezistence.
Eshtë karakteristike, pra, se kjo mbledhje e Asamble-së u bë me një frymë të re «demokratike». Ajo u përdor
për të pranuar në gjirin e saj një shumicë të madhe reaksionarësh, kapitalistësh, guomindanistësh dhe për të miratuar gjoja ligje të reja, komisionin e të cilave e drejton
i famshmi Pen Çen, që kërkonte të minonte dhe i minoi edhe ato pak baza e forma socialiste në Kinë nën flamurin e Mao Ce Dunit dhe në bashkëpunim me Liu Shao
Çinë, Ten Hsiao Pinin dhe Çu En Lain. Dhe në fakt në të
morën pjesë gjithë llumi i reaksionit, gjithë pasanikët.
kulakët, tregtarët e mëdhenj dhe kompradorët, të cilët
ishin goditur «pa të drejtë»! Në këtë mbledhje u vendos
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që as të mos kritikohet kush, as të mos shkruhen dacibao
kundër kurrkujt, por të punohet brenda për «demokraci»,
të luftohet për realizimin e «katër modernizimeve». Me
fjalë të tjera, Kina gjeti pozitat e saj të vërteta, bashkoi
borgjezinë kapitaliste me punëtorët cihe krijoi një shtet të
«diktaturës së proletariatit». Tash të gjithë këta kapitalistë, reaksionarë na qenkan bërë «burra të mirë», kështu
që përse të mos kërkojnë e të mos u jepet atyre e drejta
që të luajnë aktualisht jo vetëm politikën e shtypjes e të
shfrytëzimit të popullit kinez, të dhënies së shumë koncesioneve imperializmit amerikan, por edhe politikën e puqjes me Bashkimin Sovjetik, ashtu siç e kemi parashikuar? Përse të mos zhvillohen me të tregti, marrëdhënie
politike dhe ideologjike? Në qoftë se në marrëdhëniet në
mes tyre, në sipërfaqe, do të duket ndonjë kontradiktë
ideologjike, kjo është një gënjeshtër, mbasi të dyja palët
janë revizioniste; midis tyre ka vetëm një ndryshim: Kina
është e dobët, Bashkimi Sovjetik është i fortë, Kina përpiciet të forcohet duke u kapur me një dorë te Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, me dorën tjetër te Bashkimi Sovjetik. Dhe kinezët «e zgjuar» kujtojnë se amerikanët
dhe sovjetikët janë budallenj dhe nuk i kuptojnë si duhet,
sa duhet e kur duhet manovrat, buzëqeshjet, llomotitjet
ose kërcënimet e tyre. Mirëpo këta dy imperialistë të
fuqishëm e njohin mirë se sa u vlen lëkura dhe sa u peshojnë trutë atyre që qeverisin aktualisht në Kinë.
Sidoqoftë Kina e bën punën e saj «të zgjuar» di
kërkon të luajë në litar, duke dashur të luajë rolin e një
fuqie të madhe që bën presione edhe nga njëra anë, edhe
nga ana tjetër për të marrë koncesione nga njëri ose nga
tjetri, duke u nderur dorën edhe Bashkimit Sovjetik, edhe
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Por asgjë nuk e mbulon kalbëzimin e Kinës, asgjë
nuk e mbulon fatkeqësinë që po ndodh atje.
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PANORAME POLITIKE
Në Vjenë, midis Karterit dhe Brezhnjevit u arrit marrëveshja SALT-2. I pashë në televizor të dy presidentët:
njëri i fryrë, tjetri më i hollë, njëri nga Ukraina, tjetri
nga Karolina. Edhe njëri edhe tjetri, të dy këta esklavazhistë u puthën e u ngalasën si në vajtje, edhe në ardhje.
Nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik po i bëjnë një bujë
të madhe, sikur ky të jetë një eveniment që do të evitojë
luftërat bërthamore. Në fakt kjo është një gënjeshtër e
madhe që bëhet me qëllim, është një ujdi në mes të dy
imperialistëve, të cilët përkohësisht, duke ruajtur të gjithë
arsenalin kolosal atomik, marrin disa masa anësore për
interesat e tyre, për të pakësuar disi shpenzimet në këtë
fushë, sepse që të dy imperializmat, qoftë ai amerikan,
qoftë ai sovjetik, janë në krizë të madhe. Pra, ata tani
duhet t'i bëjnë ballë kësaj krize, ndryshe i pret katastrofa.
Kështu që marrëveshja SALT-2 nuk është gjë tjetër veçse
një pauzë e përkohshme në rrugën e superfuqive për
zhvillimin e mëtejshëm të mjeteve për shfarosjen në
masë. Por kjo pauzë nuk i shlyen në asnjë mënyrë arsenalin e madh atomik dhe armët konvecionale e të sofistikuara që kanë superfuqitë dhe që i zhvillojnë çdo ditë.
Sovjetikët nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje e quajnë një sukses të madh dhe duan të krijojnë përshtypjen në botë e para popujve se regjimi i tyre ka karakter
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socialist, se ata janë kundër luftës, kundër ekspansionit,
kundër shtypjes, kundër grabitjes. Në këtë drejtim, me
dashje pa dashje, ata i ndihmon edhe imperializmi amerikan, për arsye se për këtë pauzë, nga e cila nuk i vjen
asnjë dëm imperializmit amerikan, pretendohet se Karteri
gjoja ka hasur në kundërshtimin e Senatit. Pra, senatorët
gjoja bëjnë zhurmë se kjo marrëveshje është në disfavorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e se presidenti
i tyre po i bëka lëshime Bashkimit Sovjetik. Është për të
qeshur që të tillë senatorë bloferë lënë të kuptohet se
gjoja presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
është aq naiv sa të arrijë t'i bëjë lëshime Bashkimit Sovjetik në armatime, kur çështja e armatimeve dhe e
luftës është çështje e dorës së parë për ta, mbasi dihet
se fuqia e tyre qëndron në armët që përdoren në luftën
kundër popujve, kundër kryengritjeve revolucionare, kundër proletariatit.
Kina, natyrisht, edhe ajo bën lojën e senatorëve amerikanë, gjoja është kundër Karterit, bën një politikë të
tillë që të tregojë se ja, Bashkimi Sovjetik i Brezhnjevit
përfitoi mbi këtë gjë. Por e dimë që politika e Kinës është
një politikë e çoroditur; kinezët herë thonë që marrëveshja SALT-2 ka rëndësi, herë thonë s'ka rëndësi, herë
thonë që nga kjo përfiton Bashkimi Sovjetik, herë tjetër,
në një artikull thonë të kundërtën. Në përgjithësi artikujt
kinezë janë kundër marrëveshjes SALT-2, domethënë janë me ata senatorë që bëjnë zhurmë se gjoja Shtetet e
Bashkuara të Amerikës po i bëjnë lëshime Bashkimit
Sovjetik, kurse në realitet ato nuk i bëjnë atij asnjë lëshim. Mbi këtë marrëveshje foli edhe vetë Hua Kuo Feni
në mbledhjen e Asamblesë Popullore Kombëtare që po i
zhvillon punimet në Pekin.
Nënshkrimi i marrëveshjes SALT-2 nga ana e dy superfuqive nuk u sjell asnjë fitim popujve, nuk e ndalon
aspak luftën botërore, përkundrazi e acaron më tepër.
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Marrëveshja SALT-2 mund t'u pëlqejë amerikanëve dhe
sovjetikëve, por nuk u pëlqen shteteve perëndimore të
«Evropës së Bashkuar» që janë në NATO, për arsye se
nenet e kësaj marrëveshjeje, të cilave u hodha një sy
kalimthi, mbasi kam pasur shumë punë dhe s'munda dot
t'i lexoja me vërejtje, kufizohen vetëm në caktimin e rrezes së veprimit të avionëve të rëndë bombardues, që të
mos kalojnë të 5 mijë km. Pra, as ata amerikanë të mos
kalojnë në Bashkimin Sovjetik, as këta të Bashkimit Sovjetik të mos kalojnë në kontinentin amerikan, kurse në
Francë, në Angli, në Gjermaninë Perëndimore, në Itali ata
mund të kalojnë kur të duan e mund të lëshojnë bomba
kur të duan. Prandaj në shtypin perëndimor vihen re
vërejtje të hapëta dhe të maskuara që shprehin pakënaqësinë e qeverive të këtyre vendeve për përmbajtjen
dhe objektivat e kësaj marrëveshjeje të arritur nga ana e
të dyja superfuqive.
Qeveritë e vendeve perëndimore me siguri janë vënë
në dijeni e janë pyetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë çështje, por këtij veprimi i përshtatet shumë mirë fjala e urtë e popullit tonë që thotë: «Të vura
kadi që të më gjykosh, por të rruajta mjekrën».
Gjatë kësaj kohe kriza në botën kapitaliste vazhdon.
14 milionë punëtorë italianë dje ishin në grevë të përgjithshme. Të tilla greva po bëhen në Francë, në Angli e
kudo gjetkë. Krijimi i parlamentit të përbashkët të «Evropës së Bashkuar» do t'i shtojë akoma më tepër fatkeqësitë
e popujve, kurse, nga ana tjetër, të dhënat tregojnë se
brenda 5 vjetëve fitimet e trusteve të mëdha janë iritur
. unodyfish dhe trefish, në kurriz të masave të gjera p
njëse.
Kina e Ten Hsiao Pinit i dha, sipas shprehjes së tij.
një «mësim të mirë» Vietnamit, i cili edhe ky nga ana e
tij po i jep Kinës një «mësim të mirë», aspak huManitar,
duke dëbuar nga Vietnami me qindra mijë vietnamezë
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me origjinë kineze (shumica ish-tregtarë, të pasuruar gjatë luftës), të cilët bredhin nëpër oqeane me varka të
prishura dhe askush nuk i qas në portet e tyre, as Malajzia, as Indonezia, as Filipinet, as Singapori, as vetë Kina. Po bëhet një bujë e madhe për këta, aq sa edhe Italia
e Andreotit ka pranuar në Itali nja «njëqind»(!) veta nga
këta qindra mijë që mund të jenë ndoshta edhe një milion. Merret me mend se ç'tragjedi është kjo. E një tragjedi e tillë nuk po luhet për herë të parë, ka ndodhur më
përpara me popullin palestinez, i cili u la në mes të rrugëve, vdiq i uritur, i zhveshur në vapën e shkretëtirës, u
vra e u pre dhe tash hallakatet nga të katër anët, në luftë të përditshme me Izraelin, i cili ia ka pushtuar tokat,
kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duartrokasin, se
dhe Egjipti nënshkroi traktatin e paqes me Izraelin. Izraelitët, Moshe Dajani me shokë, që dikur pësuan atë katastrofë të madhe që njohim nga hitlerianët, tash janë
bërë vetë Hitlerë çifutë kundër palestinezëve e kundër
arabëve.
Marrim vesh se Siria me Irakun nënshkruan një marrëveshje për krijimin e një shteti të bashkuar. Kjo është
një gjë e mirë, por në ç'baza është bërë? Natyrisht, në
baza kapitaliste dhe dyshoj se mos jetë si bashkimi i dikurshëm i Egjiptit me Sirinë, i cili u prish akoma pa u
bërë. Bashkimi i Sirisë me Irakun, i këtyre dy popujve me
tradita të njëjta, me kulturë të njëjtë, mund të jetë diçka e mirë në këto situata të vështira që po kalon Lindja
e Mesme. Mund të formohet me të vërtetë një mburojë
kundër synimeve imperialiste amerikane, sovjetike dhe
izraelite. Megjithatë, unë mendoj se ky bashkim me siguri
nuk është bërë në ato baza të shëndosha që të ketë si qëllim themelor mbrojtjen e popujve të këtyre vendeve dhe
të popujve të tjerë arabë, në radhë të parë të palestinezëve nga armiqtë imperialistë, nga lodrat e rrezikshme të
tyre. Këtë e them për arsye se këto dy shtete janë shtete
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borgjeze kapitaliste dhe në mes tyre, pavarësisht se kanë
disa pika të përbashkëta, përsëri ekzistojnë kontradikta;
në qoftë se këto kontradikta e sidomos ato midis dy partive që kanë fuqinë në secilin nga këto vende, lihen në
heshtje për një kohë të gjatë, atëherë mund të dalë diçka
e mirë, por, në rast se këto kontradikta thellohen, dhe të
jemi të ndërgjegjshëm se si sovjetikët ashtu edhe amerikanët do të punojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi për ta
përçarë këtë unitet, atëherë kjo do të jetë «një vërë në
ujë», siç themi ne shqiptarët.
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TE KUPTOHET DREJT RENDESIA
E MARREDHENIEVE KULTURORE ME GREQINE
Pyeta sot Ramizin nëse ka ardhur në aparatin e
Komitetit Qendror ndonjë informacion për veprimtarinë
e ansamblit grek të këngëve e të valleve dhe si i kanë
pritur pjesëtarët e këtij ansambli njerëzit tanë, por ai
m'u përgjigj se asgjë nuk i kanë dhënë deri tani. Ramizi
më tregoi ato që dimë të gjithë nga shtypi, se ansambli
grek ka dhënë shfaqje në Pogradec dhe tash ka arritur
në Elbasan.
I vura në dukje Ramizit që njerëzit tanë, të cilët janë
ngarkuar me këtë punë, nuk duhet të jenë formalë në
pritjen e në shoqërimin e pjesëtarëve të ansamblit grek.
Ne duhet të punojmë që t'i zgjerojmë akoma marrëdhëniet kulturore me grekët. Them kështu se, kur vijnë
kosovarët, në shfaqjet ose në pritjen e tyre merr pjesë
edhe ministrja e Arsimit dhe e Kulturës, kurse me grupet
greke kemi qëndruar deri te nënkryetari ose e shumta
deri te kryetari i komitetit ekzekutiv të rrethit. Sipas mendimit tim, në shfaqjet e ansamblit grek të këngëve e të
valleve mund të marrin pjesë edhe kryetari i Komitetit
për Marrëdhëniet Kulturore me Botën e Jashtme, zëvendësministri i Arsimit e i Kulturës e të tjerë, bile edhe
vetë ministrja duhet t'i presë, se edhe ansamblin tonë

të këngëve e të valleve në Greqi e ka pritur Cacoja 1, prandaj të shikohet me kujdes kjo çështje.
Grupet artistike greke, që kanë ardhur e që do të
vijnë në të ardhmen, veç të tjerave, i thashë Ramizit që
t'i presin edhe disa kuadro minoritarë, që janë deputetë
ose kanë funksione e përgjegjësi të ndryshme në organet
e pushtetit. Ja, për shembull, në qoftë se ky ansambël do
të shkojë nga Veriu, të themi konkretisht në Burrel, ku
kemi kryetar të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit vëllanë
e Spiro Panos, Vaso Panon, ky patjetër duhet t'i presë
ata. Bile Vaso Panoja, mbasi t'u flasë shqip, të bisedojë
me ta edhe greqisht. Dhe, kur grekët ta pyesin çfarë
është dhe të marrin vesh se është minoritar dhe drejtues
i pushtetit në gjithë atë rreth, me siguri do të habiten.
Por edhe sikur ansambli grek të mos vejë në Burrel. por
ta zëmë në Shkodër, atje mund të dërgohet edhe Vaso
Panoja. Kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, që do të presë pjesëtarët e
këtij ansambli në këtë rreth, me rast t'u thotë grekëve se
po u paraqet edhe kryetarin e Komitetit Ekzekutiv të
Këshillit Popullor të Rrethit të Burrelit, t'u bëjë të
ditur se ky është nga Vanista e Dropullit, se flet greqisht etj.
Nga minoriteti ne kemi, gjithashtu, edhe Spiro Lengon, deputet dhe zëvendësministër të Bujqësisë, minoritar
është edhe njëri nga sekretarët e Komitetit të Partisë
të Rrethit të Sarandës, që është deputet në Kuvendin
Popullor; kemi pastaj edhe specialistë të zotë minoritarë.
Edhe këta, sipas rastit, mund të venë bashkë me ata që
do ta shoqërojnë ansamblin grek. E kam fjalën që me
këto ne duhet t'i japim të kuptojë udhëheqjes greke se
ç'kushte i kanë krijuar Partia dhe pushteti popullor minoritetit grek në Shqipëri, i cili rron i lumtur në socia1 Kostandin Cacos, ish-president i Republikës Greke.
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lizëm: shteti socialist, që ka besim te minoriteti, i ka
dhënë prioritet zhvillimit të gjithanshëm të tij.
Qëllimi është që ne t'i zgjerojmë një çikë këto aktivitete me grekët, se vërtet artistike janë, por ato kanë edhe
anën e tyre politike.
Pse ua thashë shokëve të gjitha këto? Se në bazë të
radiogramit që na erdhi nga ambasada jonë në Greqi mësuam se, kur e informuan Karamanlisin për gjendjen e
minoritetit, ai u habit e tha si është e mundur të ekzistojë sot gjendje lufte me këto marrëdhënie që kemi ne
me Shqipërinë! Edhe çështja e kufirit duhet rregulluar,
shtoi ai.
Kjo do të thotë se, po të realizohen ato që kemi menduar ne, ky do të jetë një hap tjetër përpara me rëndësi të madhe në marrëdhëniet tona të fqinjësisë Rë
mirë me Greqinë. Po të rregullohet pastaj edhe çështja
e kufijve, ne mund ta hapim postën e Kakavisë, të rregullohet më së fundi kjo çështje, grekët të vijnë nga kjo
postë, ku kanë edhe ata një . postë dhe pikë tregtie, që
edhe ne kemi tonën, kështu që do të jetë më i lehtë për
të dyja palët zhvillimi i marrëdhënieve të përbashkëta
tregtare.
Duhet pasur kujdes i veçantë në këto çështje, se janë
delikate. Ne nuk humbasim asgjë, po ta organizojmë punën që grupi artistik grek, kur të vejë në Gjirokastër, të
japë shfaqje edhe në Dropullin e Poshtëm ose të Sipërm,
se kemi goxha kooperativa të përparuara ne atje. Ata
mund të çohen, fjala vjen, në Vrisera, ku të shohin çfarë
është bërë atje me kujdesin e Partisë. Pjesëtarëve të
ansamblit grek do t'u tregojnë për të gjitha këto realizime vetë dropullitët. Bile, mbasi nuk besoj të jenë shumë si numër, pjesëtarët e ansamblit le t'i marrin edhe
nëpër shtëpitë e tyre dropullitët, t'i ftojnë të venë të
hanë e të pinë këto ditë që do të jenë atje, pra t'u bëhet
ftesë e të mirëpriten në familjet dropullite, ashtu siç
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veprohet te ne në këto raste. Megjithatë edhe të shumtë
po të jenë, le të shpërndahen nëpër familje, se ato mund
të ndihmohen një çikë nga shteti për shpenzimet që do të
bëjnë për të pritur mysafirët, që të nderohen. Kjo do
të jetë një gjë e madhe; artistët grekë do të shohin deri
në familje jetën e minoritarëve, si shprehen ata për Partinë që u ka krijuar kushte të tilla e do ta tregojnë këtë
realitet kur të kthehen në vendin e tyre. Pastaj vetë
minoriteti grek do të shohë se sa besim kemi ne tek ai.
S'ka dyshim se në sy të artistëve grekë minoritarët do të
bërtasin rroftë Shqipëria, rroftë Partia që na bëri kështu
si jemi sot, rroftë populli vëlla grek, rroftë vëllazërtmi
i popujve shqiptar e grek e të tjera. Pastaj, të veshur me
rrobat më të bukura, ata do të kërcejnë e do të këndojnë së bashku me pjesëtarët e ansamblit grek, gjë që do
të bëjë një efekt të madh në Greqi. Të bëhet, me një
fjalë, një pleksje e këtyre grupeve. Edhe shfaqje të japin
së toku, të hedhin valle e të këndojnë këngë nga më të
ndryshmet, si këngë për Partinë, këngë popullore dropullite, këngë dashurie e këngë të tjera lirike, nga të cilat
minoritarët kanë plot. Kështu do të krijohet një atmosferë e ngrohtë miqësore. Grupet tona, kur vajtën në
Greqi, ngjallën ndjenja të një miqësie me të vërtetë të
sinqertë në popullin grek.
Minoritarët tanë, që janë «ustallarë», do të dinë t'u
japin menjëherë përgjigjen e duhur dhe do t'i përgjigjen
pa ngurruar çdo pyetjeje që mund t'u bëhet nga pjesëtarët e ansamblit grek, në qoftë se artistët„grekë do të
pyesin: Pse te ju nuk ka:kisha?
— Nuk ka, se nuk i duam ne, — do t'u.përgjigjen
njerëzit tanë.
— Po juve jua ka mbyllur Qeveria, — mund t'u
thonë ata.
— Jo, nuk na i ka mbyllur aspak Qeveria, i kemi
mbyl]ur vetë. Pastaj ç'do të përfitojmë ne nga një pop?
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Kush e bëri kështu, kaq të bukur Dropullin dhe jetën
tonë? Kush na i bëri tokat bahçe, kush na e siguroi ujin
dhe dritën, popi? Sigurisht që jo, të gjitha këto na i
siguroi Partia dhe rendi socialist. Pastaj ndonjëri mund
t'u thotë që unë po të dua, mund të falem edhe në shtëpi,
por në shtëpi nuk falem, sepse tani e kam kuptuar kotësinë e kësaj gjëje, prandaj nuk besoj te feja. Ndonjë
plake 80 vjeçe mund t'i ketë mbetur si zakon ky rit fetar.
Vetëm se këto punë duhen organizuar në mënyrë që
të mos krijohet përshtypja se janë të ujdisura.
Edhe në Sarandë mund ta çojmë ansamblin grek, në
ndonjë fshat të këtij rrethi, si në kooperativën e bashkuar
të Finiqit, ku të shkojnë e të grumbullohen njerëz edhe
nga kooperativat e tjera, të kërcejnë e të këndojnë së
bashku. Meqenëse ansamblin do ta shoqërojë ambasadori
grek, duhet të vejë me të edhe ndonjë kryetar dege i
Ministrisë sonë të Punëve të Jashtme, që të shoqërojë
ambasadorin.
Kryesorja është që realiteti ynë, sidomos lidhur me
trajtimin e minoritetit grek, t'i çarmatosë grekët. Në këtë
drejtim shkëmbimi reciprok i këtyre grupeve të kulturës
bën një efekt shumë të madh. Mund të vijë çështja që
ndonjëri prej pjesëmarrësve të hedhë edhe ndonjë fjalë.
Po, mirë, le të thotë edhe ndonjë fjalë, kjo neve s'na
bën dot gjë, se fjalë të tilla njerëzit tanë i dëgjojnë edhe
në radio, edhe në televizor.
Më shumë rëndësi ka kur venë njerëzit tanë andej,
në Greqi, se natyrisht, janë më të shumtë në numër. Prandaj, kur i thashë Ramizit se duhet të përgatitim një
grup të mirë për ta dërguar, ai m'u përgjigj se kanë
menduar për këtë dhe është duke u përgatitur një grup
nga minoriteti që, së shpejti, do të niset për të dhënë
shfaqje në Greqi. Është menduar mirë, ky të jetë .një
grup komplet, me repertor këngësh në gjuhën shqipe, po
këto të jenë me masë, pastaj të ketë pjesë të ndryshme
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në greqisht, këngë që i këndojnë Partisë, socializmit, popullit shqiptar, vëllazërimit midis dy popujve tanë, mund
të ketë, gjithashtu, edhe disa këngë popullore greke, nga
ato që i këndojnë minoritarët tanë. Por, që të realizohet
kjo punë, duhet organizuar mirë çdo gjë e duhen bërë
përgatitje me kujdes, se drejtuesit artistikë nuk kanë kurajë e nuk veprojnë me iniciativën e tyre, në qoftë se
nuk u japim ne drejtimin dhe në qoftë se nuk e kontrollojmë si duhet organizimin e gjithë kësaj pune.
Për ansamblin tonë që do të shkojë në Greqi, Ramizi
na tha se ka biseduar me shokët dhe së shpejti do të
nisen, njerëzit janë udhëzuar si të veprojnë. Me të drejtë
Ramizi kishte porositur që të përgatitet një grup i veçantë nga Gjirokastra komplet me minoritarë, plus këtij
të jetë edhe grupi i ndërmarrjes artistike «Migjeni»,
komplet, siç është, dhe të venë të dy të japin koncerte
bashkë në Greqi, njëri me emrin «Grupi amator i ndërmarrjes artistike «Migjeni»», tjetri «Grupi amator i Dropullit», me qëllim që të dalë mirë në dukje identiteti i
tyre. Repertori i grupit të Dropullit të jetë me këngë e
valle minoritare e greke dhe në gjuhën greke, por të
ketë në repertor edhe këngë e valle shqiptare.
Çështja e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë me
grekët për ne ka rëndësi të madhe. Ne synojmë, dhe kjo
është minimalja, që të izolohet reaksioni grek në kohë
rreziku për ne, kurse maksimalja është që ata të sillen në
mënyrë shumë miqësore si në kohë rreziku, edhe aktualisht. Pastaj duhet pasur parasysh leverdia që kemi ne
nga marrëdhëniet tregtare që po zhvillojmë e do të zhvillojmë me grekët. Për zhvillimin e ekonomisë ne nuk
kemi problem kryesor që të blejmë vetëm makineri gjigante, por kemi nevojë edhe për artikuj e prodhime të
tjera të vogla, të cilat mund t'i marrim nga Greqia.
Tregtia me këtë vend, meqenëse e kemi shumë afër, na
leverdis shumë, sidomos lidhur me transportin, pse na
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kushton më lirë dhe mallrat na vijnë shumë më shpejt.
Pastaj rëndësi kanë edhe shkëmbimet reciproke në
fushën e shkencës e të teknikës. Profesorët dhe shkencëtarët tanë shkojnë në Greqi, edhe të tyret vijnë këtu,
me një fjalë i presim e na presin mirë etj. Por duhet menduar që atje të dërgojmë veç këtyre edhe kuadro të
aftë minoritarë, si për shembull, atë që përmenda, Vaso
Panon, edhe pse nuk është profesor apo shkencëtar, por
kuadër me përgjegjësi në pushtet nga Dropulli. Vasoja
mund të vejë të flasë edhe në Universitetin e Athinës, të
Selanikut, apo të Janinës, ku të tregojë përparimin e bujqësisë në krahinën minoritare të Dropullit dhe ç'ka bërë
Partia në këtë drejtim. Unë vetë jam minoritar, — do
t'u thotë ai, — por drejtoj një nga rrethet më të rëndësishme të Shqipërisë, atje ku janë minierat më të mëdha
të kromit. Kjo nuk mund të mos u bëjë përshtypje,
sidomos kur ai t'u flasë për jetën e lumtur që gëzojnë
minoritarët në sajë të kujdesit të Partisë, e cila rritjen
e mirëqenies të të gjithë popullit e ka në qendër të vëmendjes.
Përveç këtij që përmenda, ne kemi edhe kuadro të
tjerë minoritarë me universitet, që mund t'i dërgojmë
në Greqi. Të gjejmë kështu njerëz të zotë dhe t'i dërgojmë. Pse të mos dërgojmë njerëz të tillë, si poetin Aleks
Çaçi, që di mirë edhe greqishten? Aleksi di me siguri përmendsh edhe vargje të tëra të poetëve grekë, është njphës
i mirë i poezisë shqiptare, kështu që njerëz si ky, që dinë
të flasin me kompetencë, është mirë të dërgohen, aq më
tepër pastaj që është nga Himara. Sidoqoftë, duhet menduar për të bërë një politikë të tillë me grekët.
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Agjencia kineze e lajmeve HSINHUA jep «sihariqin
e madh» se kryetari «i madh» i Koresë dhe i gjithë botës,
Kim Ir Sen, po bën tratativa për bisedime me Uashingtonin.
Kimi «i madh» është një nga udhëheqësit pseudokomunistë, që hiqet si komunist dhe çfarë komunisti, që
ka shpikur një teori të re speciale koreane dhe ia ka
vënë emrin «çuçe». Kjo teori «e ka errësuar» marksizëm-leninizmin, bile edhe maocedunidenë dhe është diçka
speciale jo vetëm për Korenë, por për të gjithë botën.
Pra, qendra botërore e udhëheqjes së komunizmit na u
bë tash Pheniani, me kryetar Kimin «gjenial».
Si po e zhvillon Kimi këtë politikë? Në mënyrë aziatike, domethënë në mënyrë eklektike, në mënyrë oportuniste dhe revizioniste, herë majtas, herë djathtas, herë
nga qendra, herë nga qoshja, herë lidhet me revizionistët
sovjetikë, herë ftohet me ata e lidhet me Kinën. Këto
lidhje kanë të vetmin orientim që të marrë kredi nga
njëri dhe nga tjetri. Por, ai ka marrë aq shumë kredi e
borxhe saqë s'i ndalon dot më, prandaj ka humbur shpresat dhe besimin tek ata që i huajnë Koresë së Kim Ir
Senit, huadhënës këta, që nuk janë tjetër veçse kapitalistë e revizionistë.
Tash ka mbetur pa u shfrytëzuar mali i madh i «thesareve», Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pengesë
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kushton më lirë dhe mallrat na vijnë shumë më shpejt.
Pastaj rëndësi kanë edhe shkëmbimet reciproke në
fushën e shkencës e të teknikës. Profesorët dhe shkencëtarët tanë shkojnë në Greqi, edhe të tyret vijnë këtu,
me një fjalë i presim e na presin mirë etj. Por duhet menduar që atje të dërgojmë veç këtyre edhe kuadro të
aftë minoritarë, si për shembull, atë që përmenda, Vaso
Panon, edhe pse nuk është profesor apo shkencëtar, por
kuadër me përgjegjësi në pushtet nga Dropulli. Vasoja
mund të vejë të flasë edhe në Universitetin e Athinës, të
Selanikut, apo të Janinës, ku të tregojë përparimin e bujqësisë në krahinën minoritare të Dropullit dhe ç'ka bërë
Partia në këtë drejtim. Unë vetë jam minoritar, — do
t'u thotë ai, — por drejtoj një nga rrethet më të rëndësishme të Shqipërisë, atje ku janë minierat më të mëdha
të kromit. Kjo nuk mund të mos u bëjë përshtypje,
sidomos kur ai t'u flasë për jetën e lumtur që gëzojnë
minoritarët në sajë të kujdesit të Partisë, e cila rritjen
e mirëqenies të të gjithë popullit e ka në qendër të vëmendjes.
Përveç këtij që përmenda, ne kemi edhe kuadro të
tjerë minoritarë me universitet, që mund t'i dërgojmë
në Greqi. Të gjejmë kështu njerëz të zotë dhe ei dërgojmë. Pse të mos dërgojmë njerëz të tillë, si poetin Aleks
Çaçi, që di mirë edhe greqishten? Aleksi di me siguri përmendsh edhe vargje të tëra të poetëve grekë, është niohës
i mirë i poezisë shqiptare, kështu që njerëz si ky, që dinë
të flasin me kompetencë, është mirë të dërgohen, aq më
tepër pastaj që është nga Himara. Sidoqoftë, duhet menduar për të bërë një politikë të tillë me grekët.
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«SWARIQI I MADII» I KOHËS
Agjencia kineze e lajmeve HSINHUA jep «sihariqin
e madh» se kryetari «i madh» i Koresë dhe i gjithë botës,
Kim Ir Sen, po bën tratativa për bisedime me Uashingtonin.
Kimi
madh» është një nga udhëheqësit pseudokomunistë, që hiqet si komunist dhe çfarë komunisti, që
ka shpikur një teori të re speciale koreane dhe ia ka
vënë emrin «çuçe». Kjo teori «e ka errësuar» marksizëm-leninizmin, bile edhe maocedunidenë dhe është diçka
speciale jo vetëm për Korenë, por për të gjithë botën.
Pra, qendra botërore e udhëheqjes së komunizmit na u
bë tash Pheniani, me kryetar Kimin «gjenial».
Si po e zhvillon Kimi këtë politikë? Në mënyrë aziatike, domethënë në mënyrë eklektike, në mënyrë oportuniste dhe revizioniste, herë majtas, herë djathtas, herë
nga qendra, herë nga qoshja, herë lidhet me revizionistët
sovjetikë, herë ftohet me ata e lidhet me Kinën. Këto
lidhje kanë të vetmin orientim që të marrë kredi nga
njëri dhe nga tjetri. Por, ai ka marrë aq shumë kredi e
borxhe saqë s'i ndalon dot më, prandaj ka humbur shpresat dhe besimin tek ata që i huajnë Koresë së Kim Ir
Senit, huadhënës këta, që nuk janë tjetër veçse kapitalistë e revizionistë.
Tash ka mbetur pa u shfrytëzuar mali i madh i «thesareve», Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pengesë
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për këtë është Pan Mun Zhoni. Zoti Kim Ir Sen e ka
harruar luftën e egër që i bëri imperializmi amerikan
dhe që Korenë e shpëtoi ndihma e ushtrisë kineze. Tash
ai ka hartuar një politikë «gjeniale», sipas së cilës, pa
luftë, në mënyrë paqësore, Koreja e Jugut do të lidhet
me atë të Veriut dhe të bëhen një, nën udhëheqjen e tij.
Mirëpo ja që ndryshimi në mes të dy Koreve është
i madh dhe, pavarësisht se pikëpamjet politike të të dy
pjesëve të këtij vendi në dukje janë në kundërshtim, në
Korenë e Jugut ka një zhvillim të madh industrial, në
sajë të investimeve të imperializmit amerikan, i cili e ka
këtë pjesë të Koresë si një neokoloni që e shfrytëzon, pse
klika në fuqi e Pak Çen Isë nuk është veçse një kukull e
amerikanëve. Në Jug është krijuar një borgjezi e madhe
kompradore industriale e lidhur ngushtë me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, me Japoninë dhe me vende të
tjera kapitaliste perëndimore.
Kim Ir Seni e ka lënë pas vendin dhe e ka bërë
çiflig të familjes perandorake të tij. Duke filluar që nga
i biri e deri te vëllai, te gruaja, te burri i hallës e të tjerë,
të tërë janë në fuqi si në Rumaninë e Çausheskut. Tashti
duhet kapërcyer kjo situatë e vështirë që është krijuar
në Kore, por Kimin nuk e lë qibra, hunda dhe megalomania e tij. Natyrisht, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as kukulla e tyre e Koresë së Jugut nuk janë aq
budallenj sa të pranojnë ëndrrat e Kim Ir Senit. Megjithatë ka këshilltarë «të zgjuar» dhe miq të amerikanëve,
kryesori i të cilëve është Ten Hsiao Pini dhe gruaja e
Çu En Lait, Ten Çao, që shumë herë venë në Kore, bisedojnë me Kimin dhe, siç duket, përpiqen që jo vetëm ta
lidhin e ta pajtojnë këtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur në njëfarë bashkimi, në njëfarë
rnodus vivendi në mes dy Koreve, por që të bëhet shumë
më mirë transformimi edhe i Koresë së Veriut në një
neokoloni të Shteteve të Bashkuara e, natyrisht, të ndih680
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mohet edhe Kina për këtë akt bamirësie për imperialistët
amerikanë.
Kryetari i delegacionit korean i miqësisë, Jon Jun
Huk, thotë HSINHUA-ja, u deklaroi dje gazetarëve japonezë se marrëdhëniet e ndera midis Koresë dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës nuk mund të rregullohen, në rast
se të dy vendet nuk zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta.
Me fjalë të tjera, qeveria koreane kërkon të futet në
bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe, sipas
gazetës japoneze «Jomiuri Shimbun», Jon Jun Huku deklaroi se i takon Koresë së Veriut dhe asaj të Jugut të
trajtojnë marrëdhëniet e tyre nëpërmjet bisedimeve. Shumë bukur, por ai shtoi që, në rast se ndërlikohet edhe
një palë e tretë, le të urdhërojë, mund të zhvillojmë edhe
bisedime tripalëshe, mundet bile edhe katërpalëshe, sugjeroi ky udhëheqës korean. Me fjalë të tjera, mund të
marrë pjesë edhe Kina, kështu që këta katër kalanderë
ta detyrojnë Korenë e Veriut që të bashkohet në rrugën
kapitaliste me pjesën tjetër të Koresë. Ky Jon Jun Huk
tregoi se Koreja, që disa vjet përpara u ka bërë propozlme amerikanëve, edhe sot u kërkon përsëri Shteteve të
Bashkuara fillimin e këtyre bisedimeve.
Por, për fat të keq të Kim Ir Senit, amerikanët nuk
bëzajnë, se në prapaskenë punojnë që Kim Ir Seni dhe
Koreja e Veriut të vijnë në pozitat e tyre e të Pak Çen
Isë. Këtu qëndron gjithë heshtja e amerikanëve përpara
propozimeve të lakeut dhe të politikanit pa princip, siç
është Kim Ir Seni. Hajde pastaj mos thuaj të vërtetën mbi
këto veprime që po zhvillohen në prapaskenë dhe haptazi,
hajde mos i quaj këto hipokrizi dhe marrëdhënie kapitaliste. Çfarë fjalë të tjera mund të thuash për këtë politikë të këtij udhëheqësi të Koresë, që e ka emrin Kim
Ir Sen, i cili bën një politikë të lëkundshme si kallami
në kënetë, që e lëkund era që fryn sa andej-këtej dhe
më në fund vjen një tajfun e thyen dhe ta shkul nga
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rrënjët. Po çfarë tajfuni duhet të vijë? Duhet të vijë një
tajfun i kuq, po, siç duket, ky tajfun do të jetë arnerikano-kinez.
Natyrisht, sovjetikët do të bëjnë punën e tyre, ata
nuk do të lidhin duart përpara këtyre veprimeve të Kim
Ir Senit. Dinë të bëjnë edhe ata një politikë kapitaliste,
dredhira, kurthe. Ata do ngrenë këto kurthe edhe për
Kinën, edhe për Kim Ir Senin, edhe për të gjithë ata që
dëshirojnë të mos jenë nën sundimin e tyre, por që orvaten të vihen nën sundimin e amerikanëve.
Kapitalizmi i ri sovjetik jo vetëm nuk bie pas nga
kapitalizmi i madh amerikan, por janë të barabartë dhe
të fuqishëm nga ana ekonomike dhe ushtarake, ata janë
po aq të djallëzuar sa njëri, edhe tjetri dhe të pajisur
me një djallëzi antipopullore, me një djallëzi shtypëse,
intrigash, kërcënimesh, shantazhesh e më në fund ekspansioniste. Mjerë ata që luajnë për t'u hedhur litarin
në grykë të tjerëve, se duke vepruar kështu e kanë hedhur këtë litar në grykën e tyre!
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HIPOKRIZIA E UDHEHEQESVE KINEZE
Hipokrizia dhe falsiteti i udhëheqjes aktuale kineze
s'ka kufi. Fjalimi i mbajtur nga Hua Kuo Feni në Asamblenë Kombëtare Popullore të Kinës, për të cilin kam
shkruar në një shënim të veçantë, t'i jep açik, si në pëllëmbë të dorës, karakteristikat e këtyre fashistëve, të
cilët akuzojnë Vietnamin për hegjemoni.
Hua Kuo Feni në fjalimin e tij thotë se Vietnami
dëshiron të dominojë mbi Laosin, mbi Kamboxhian, mbi
Tajlandën dhe mbi vendet e tjera të ASEAN-it, kurse
Kina jo, kjo -do të mbrojë» lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e këtyre vendeve. Ç'hipokrizi e poshtër, në qoftë
se mund të themi kështu për një shtet hegjemon të tërbuar siç është shteti aktual kinez, i cili kërkon që milionat e popullatës së vet lejojë të vërshojnë në të gjitha
këto vende, të hedhë në dorë pasuritë e tyre dhe të shtypë popujt që jetojnë në to!
Përveç kësaj, ai i ka dhënë ultimatum Vietnamit që
të pranojë kushtet e Kinës, përndryshe mund t'i japë
edhe një «mësim të ri», po këtë e mbulon me gjoja dëshirën për bisedime. Një sulm të ri Kina mund ta kryejë
kundër Vietnamit, por rrjedhimet e tij mund të jenë të
hidhura për të.
Hua Kuo Feni po na del si «mbrojtës i madh» i sinqertë i Laosit, i Kamboxhias, i Tajlandës, i Filipineve dhe
i Indonezisë. Ai nuk u dashka këtyre përveçse .‘‹të mirën»
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dhe nuk mungon që, në fjalimin e tij politik, të vërë në
dukje miqësinë e arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhëniet e ngushta që u vendosën me të, shkëmbimet tregtare, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike
etj. Pastaj, që të mbulojë gjithë këtë veprimtari në dëm
të interesave të popullit kinez, ai thotë se gjoja Shtetet
e Bashkuara të Amerikës nuk duhet t'i nxjerrin Kin:e:s
pengesa në këtë rrugë të miqësisë. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i nxjerrin pengesa Kinës që ç'ke
me të. Ato do t'u kërkojnë mjaft gjëra kinezëve, do t'u
vënë kushte të forta që kinezët të përulen përpara tyre,
përpara dollarit.
Që të mos mbetet pas, zoti Hua Kuo Fen nuk harroi
edhe Lindjen e Mesme. E hodhi edhe ai një fjalë gjoja
për mbrojtjen e popujve arabë dhe për sy e faqe dënoi
Izraelin, mikun e mikut të tij. Ai trumbeton për një gjë
të madhe, «nuk do të lidhë marrëdhënie diplomatike me
Izraelin».
Sa herë kemi dëgjuar përralla të tilla, të cilat gënjyen
për një kohë, por pastaj u duk qartë që ato ishin një blof.
Dikur Kina vinte si kusht për lidhje diplomatike me
shtetet kapitaliste të botës çështjen e Tajvanit, por tashmë kjo është harruar. Nuk shkoi shumë kohë nga kjo
deklaratë dhe dredharaku Çu En Lai gjeti format dhe
mënyrat se si ta kalonte me një «urë» çështjen e Tajvanit, të kalonte mbi këtë «urë» e t'u jepte dorën jo vetëm
shteteve të tjera kapitaliste të Evropës, por edhe vetë
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikërisht tok me
Niksonin ata ndërtuan urën e madhe që ky predikoi të
ngrihej që nga San-Franciskoja e deri në Pekin dhe në
fakt kjo urë u ngrit.
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26 QERSHOR 1979*

UNITETIN E VERTETE Tr POPUJVE ARABE
E SABOTOJNE SUPERFUQITE
Marrëveshja e unitetit ose e bashkimit midis Sirisë
edhe Irakut mori fund si flluskë sapuni, pësoi një fiasko.
Në një shkrim të mëparshëm theksoja se këto bashkime
nuk mund të arrihen mbi baza kapitaliste. Partitë e Irakut dhe të Sirisë vetëm emrin «Baas» kanë të përbashkët, kurse ato janë dy parti nacionaliste që përpiqen kush
e kush të dominojë mbi tjetrën. Iraku, natyrisht, nga ky
bashkim donte që Siria të ishte nën drejtimin e tij, kurse
Siria donte që Iraku të vihej nën drejtimin e saj. Pra,
gjoja bashkim, por, në fakt, përpjekje për sundim si nga
Damasku, ashtu edhe nga Bagdadi.
Ky, natyrisht, është një minus i madh për popujt
arabë, të cilët janë popuj luftëtarë e të ndershëm, por
në udhëheqjet e disa prej vendeve të tyre nuk ka njerëz
që t'i mbrojnë interesat e popujve të tyre.
Siria mbështetet te sovjetikët. Këta i japin asaj
armë dhe kredi. Ndihma e Bashkimit Sovjetik nuk është
e sinqertë. Në të vërtetë as nuk e ka mbrojtur dhe as e
mbron Sirinë nga izraelitët. Përkundrazi, armët që sovjetikët i japin Sirisë, janë të vjetra, ndërsa Izraelit i japin
mish për top. Çifutëria e Bashkimit Sovjetik, me dhjetëra mijë në vit, po kthehet në Izrael. Ky lloj emigracioni
shumëzon e fuqizon ushtrinë e Dajanit e të Beginit. Me
këta njerëz krijohen koloni izraelite sioniste në tokat
e pushtuara të popullit heroik palestinez.
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Nga ana tjetër, Bagdadi, siç del nga shtypi i huaj,
po u buzëqesh amerikanëve, gjë që tregon se do të bëhet
një qendër shfrytëzimi nga ana e tyre. Iraku i Al Bakrit
është një vend i pasur me naftë. Këto ditët e fundit,
agjencitë e lajmeve njoftonin se janë zbuluar fusha akoma më të mëdha nafte në këtë vend arab, prandaj imperializmi amerikan që humbi deri diku Iranin, përpiqet
tash të hedhë kthetrat në Bagdad. Ëndrra e Al Bakrit
dhe e partisë «Baas» është të dominojnë Gjirin Persik,
në të cilin të bëjnë ligjin, tash që Irani ndodhet në një
vorbull .‘revolucionare».
Megjithatë, amerikanët nuk kanë hequr dorë nga
Irani dhe agjencitë e lajmeve thonë se edhe qeveria e
Iranit gjoja ka aprovuar që një numër i madh specialistësh amerikanë të naftës të rikthehen në Persi. Të shikojmë se sa e vërtetë do të jetë kjo. Ndërsa sovjetikët
luajtën kartën e Irakut dhe të Sirisë. Për ta është më
mirë që këto vende të jenë të ndara sesa të bashkuara,
për arsye se çështja e Izraelit s'i jep asgjë Bashkimit Sovjetik, pse Izraeli dhe Egjipti u lidhën tash pas qerres
amerikane. Natyrisht, kjo nuk u pëlqeu sovjetikëve, që
përpiqen t'i luftojnë dhe t'i ndajnë këto vende, por është
e zorshme, sepse dëshirojnë njëkohësisht të mbajnë e ta
ruajnë miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Traktati midis Egjiptit dhe Izraelit, që u nënshkrua
në Kemp Dejvid, nuk mund të atakohet aq haptazi nga
sovjetikët. Natyrisht, këta do të luajnë kartën e Sirisë, do
të luajnë kartën e Libisë dhe kartën e vet edhe brenda
në Egjipt, derisa të kenë mundësi, por më mirë ata
dëshirojnë që Siria dhe Iraku të jenë të përçarë dhe nën
influencën e tyre.
Në Irak sovjetikët luajnë me • kartën e kurdëve të
Barzanit ose të ndonjë tjetri, e cila vazhdon të jetë një
atu për ta, për të zbutur ose për të acaruar presionet mbi
Al Bakrin. Një gjë të tillë sovjetikët e bëjnë edhe me
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Iranin, ku kurdët dhe azerbajxhanasit mund të lëvizin
dhe lëvizin sipas udhëzimeve të Moskës. Këto kohët e
fundit, gjatë një fjalimi publik, Ajatollah Khomeini i paralajmëroi sovjetikët që të mos krijojnë turbullira në
Iran, por këto turbullira dhe intrigat atje do të vazhdojnë
si nga sovjetikët me anën e agjenturës së tyre, ashtu edhe
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet CIA-s.
Vetëm një zhvillim i mëtejshëm i revolucionit me
tipare demokratiko-borgjeze mund ta shpëtojë Iranin nga
këto intriga...
Me fjalë të tjera, Lindja e Mesme, pellgu i naftës,
është në zjarr, është një vend me mina, të cilat mund të
shpërthejnë në çdo kohë, të ndezura nga fuqitë imperialiste. E vetmja alternativë e drejtë është zgjimi i vërtetë i popujve arabë të Lindjes së Mesme. Shembulli në
përgjithësi i luftës heroike të popullit palestinez është ai
që duhet të krijojë ndjenjën e unitetit për zhdukjen e barrës së rëndë të intrigave dhe të shtypjeve nga ana e
imperialistëve dhe e kapitalistëve vendës. Një popull pa
atdhe, siç janë palestinezët, i tregon botës se lufta për
çlirim, për tokë, për bukë, për demokraci, lufta e armatosur, ]ufta revolucionare është e vetmja rrugë shpëtimi.
Te kjo luftë është drejtësia, bazohet uniteti.
Mjerisht edhe palestinezët janë të përçarë brenda dhe
përçarja e tyre nxitet nga vetë vëllezërit arabë. Ka palestinezë që nxiten nga sirianët, ka të tjerë që influencohen nga Emiratet e Gjirit, të tjerë nga Arabia Saudite,
nga Iraku e kështu me radhë. Sovjetikët bëjnë sikur e
ndihmojnë Arafatin, i cili vete e vjen në Moskë e kudo, ai
po shkon nga një kryeqytet në një kryeqytet. Por edhe
ai është në kundërshtim me korrentet e ndryshme palestineze që luftojnë kundër Izraelit, kundër Shteteve
të Bashkuara të Amerikës dhe kundër Egjiptit, që u
lidh me Izraelin dhe i la në llucë.
Çështja e naftës mund të marrë zjarr, pse aktualisht
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mungesa e naftës, rritja e çmimeve etj. ka bllokuar shtetet imperialiste dhe kapitaliste, duke u krijuar vështirësi
e shqetësime të njëpasnjëshme dhe duke i vënë në hall
të madh. Prandaj ato po marrin masa drakoniane për
kursime. Por kjo masë u zvogëlon fitimet, të cilat ata
duan t'i realizojnë dhe t'i nxjerrin me çdo kusht në kurriz të punëtorëve e të masave punonjëse, të cilat, në
fund të fundit, të ndodhura në vuajtje e në mjerim, dy
duar për një kokë kanë, prandaj do të vijë koha që të
goditen me kapitalizmin në kalbëzim. Dhe me gjithë
këtë gjendje, çështja e naftës luan një rol të madh. Nafta
është një armë e fuqishme në duart e popujve arabë për
çlirimin e tyre dhe në ndihmë të luftërave nacionalçlirimtare e të revolucionit proletar, por, në të njëjtën kohë,
ajo është edhe një armë mbytëse, në qoftë se qëndron
në duart e imperialistëve dhe të agjentëve të tyre.

E MARTE

26 QERSHOR 1979

KESAJ I THONE RACIZEM E SHOVINIZEM
Ajo që po ngjet me emigracionin masiv nga Vietnami
dhe nga Kamboxhia është një tragjedi e vërtetë.
Kinezët, më parë se të bënin agresionin e tyre ushtarak fashist kundër Vietnamit, të cilin ne e kemi dënuar,
vunë në lëvizje emigracionin e vjetër kinez në Vietnam.
Kjo, natyrisht, do të sillte, siç solli, pasoja të hidhura.
Edhe regjimi i Pol Potit në Kamboxhia, i shtyrë dhe
i përkrahur nga kinezët, u soll në mënyrë kriminale dhe
barbare kundër popullit të tij. Për këtë kam shkruar
edhe herë tjetër dhe nuk dëshiroj ta përsëris.
Vietnamezët nga ana e tyre hiqen sikur janë engjëj,
por edhe ata nuk janë të tillë. Politika e tyre është një
politikë, siç thotë francezi, filandreusel, e turbullt, plot me
pikëpamje revizioniste e shoviniste. Por, përpara shovinizmit kinez, shovinizmi vietnamez është si bija me nënën.
Megjithëkëtë kinezët dhe qeveria e Pol Potit, sa mund
të gjykojmë ne, për të realizuar planet e tyre, provokuan
në kufirin vietnamez. Këta thanë se qenë vietnamezët ata
që provokonin, kurse vietnamezët ankohen se ishin kamboxhianët që provokonin dhe kjo bëhej nga ana e tyre
për çështje territoriale. Pra, të dyja palët akuzojnë njëra-tjetrën për hegjemoni. Ky hegjemonizëm i tyre, siç dihet, është i lidhur me rivendikimet territoriale, Më vonë
1 Frëngjisht — e ngatërruar, konfuze.
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erdhi edhe agresioni kinez kundër Vietnamit. DaIngadalë
problemet, që midis këtyre dy vendeve mund të zgjidheshin në mirëkuptim, u ndërlikuan.
Tash Vietnami ka ndërmarrë një aksion që e quan të
drejtë, por që parimisht dhe faktikisht është i padrejtë
dhe jonjerëzor. Ai po dëbon nga Vietnami me qindra mijë kinezë, që prej kohësh jetonin në Vietnam. Kjo është
një fatkeqësi e madhe për këta njerëz dhe një politikë e
gabuar e Vietnamit. Por këtu kemi të bëjmë me një gabim racial dhe shovinist të Kinës që nxiti kolonën e saj
të pestë të vepronte në Vietnam, dhe vietnamezët kësaj
-kolone të pest• i dhanë një ngjyrë të gabuar antimarksiste, jopërparimtare.
Po ashtu lufta në Kamboxhia ka bërë që me dhjetëra
e me qindra mijë kamboxhianë të mjeruar nga qeveria e
Pol Potit janë hedhur në Tajlandë, e cila ca i mban, të
tjerë i rifut në Kamboxhia, ca i hipën nëpër anije dhe
i lëshon në dete e në oqeane pa bukë, pa oriz, pa ujë e
pa barna mjekësore. Pra, me qindra mijë gra, pleq, kalamaj e burra bredhin në oqeane në mes valëve e furtunave, mbyten ose u afrohen bregdetit të Malajzisë, të
Hong-Kongut, të Indonezisë etj., por asnjë nuk i pranon.
Kjo është një tragjedi e tmerrshme që nuk duhej
të zgjidhej kështu, pse të gjithë të mjeruarit që po i hedhin në oqeane nuk janë të këqij. Në mes tyre ka me
siguri edhe të tillë, të cilët duheshin gjykuar, por të tjerët duheshin ndihmuar, duhej punuar me ta, u duhej
gjendur afër e duhej forcuar organizimi i tyre, të bëhej
pra një politikë e drejtë me ta, qoftë me kinezët që jetojnë në Vietnam, qoftë me kamboxhianët nga qeveria e
re e Kamboxhias dhe jo t'i hedhin nëpër oqeane e t'i
braktisin nëpër Tajlandë. Kjo është si puna e grekëve të
kohës së Caldarisit, këtij shovinisti të megaloidesë që,
përnjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, rreth 25 mijë
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shqiptarë çamë që jetonin në tokat e tyre, i dëboi në
Shqipëri vetëm me këmishën që kishin në trup. Ne i pranuam këta, i strehuam, i veshëm, u dhamë tokë, i edukuam, por nuk morëm masa të tilla shoviniste kundër
minoritetit grek që ishte në Shqipëri. Përkundrazi, atë e
bashkuam dhe bile në shumë raste e ndihmuam ca më
parë se vetë popullin shqiptar për të kaluar vështirësitë
e së kaluarës, për të ecur përpara. Më parë i dhamë minoritetit grek ujin, i dhamë elektrikun, i dhamë tokën,
duke bërë Reformën Agrare, ia bonifikuam atë, i shikuam drejt problemet, prandaj minoritarët u lidhën si
mishi me thoin me vëllezërit e tyre shqiptarë, luftuam
tok kundër fashizmit. Si të bënim ne, njëlloj si Caldarisi,
t'i dëbonim ata duke i hedhur në Greqi?! Ky do të ishte
një krim, një fatkeqësi e madhe për minoritarët dhe për
ne një gabim i pafalshëm. Prandaj këtë që bëjnë vietnamezët, ne e dënojmë.
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vërtitur në një vorbull kaotike dhe, sipas rastit e sipas
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ORGANIZIM I RI KAPITALIST
Me ardhjen në fuqi të revizionistëve Hua Kuo Fen
dhe Ten Hsiao Pin, me bandat e tyre, u rehabilitua i gjithë reaksioni kinez. Edhe Pen Çeni, ish-dora e djathtë e
Liu Shao Çisë dhe e Ten Hsiao Pinit, ish-kryetar i Bashkisë së Pekinit dhe anëtar i Byrosë Politike, jo vetëm që
u rehabilitua, por u vu në krye të komisionit legjislativ
të Asamblesë Kombëtare Popullore. Në mbledhjen e fundit të kësaj asambleje ai paraqiti kodin penal dhe ligjet
e tjera.
Në mes të ligjeve më të rëndësishme ishte edhe ai
për likuidimin e komiteteve revolucionare që kishin krijuar Mao Ce Duni dhe Çu En Lai, gjoja si eksperienca
e Revolucionit Kulturor. Pra, tok me ligjet e tjera, u ven-

dosën edhe ligjet borgjezo-kapitaliste nga një kapitalist
me damkë. Kështu tok me Mao Ce Dunin po rrëzohen
edhe gjithë krijesat e çala dhe po vendosen krijesa që
nuk mund të ecin dot vetëm me një shkop, po duhen patjetër dy paterica.
Pra, tash këto komitete, sipas ligjit të ri, do të
kthehen në qeveri lokale, kurse udhëheqësit e tyre do të
bëhen, sipas rastit, ose drejtues provincash, ose kryetarë
të rajoneve autonome, ose kryetarë bashkie të qyteteve,
të qarqeve, të distrikteve, ose kryetarë të komiteteve administrative të komunave popullore etj. Një lëmsh kryetarësh. Zaten kurdoherë organizimi shtetëror kinez është
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dëshirave të grupit që vinte në fuqi, krijoheshin edhe
organet e pushtetit, ndaheshin edhe provincat, trajtoheshin edhe çështjet e kombësive.
Sipas njoftimeve të HSINHUA-së mocioni për këtë
çështje në asamble shkoi më larg se sa mendohej dhe si
ishte filluar nga ajo, e cila mendonte, siç u njoftua më 17
qershor nga zëvendëskryetari i Asamblesë Kombëtare Popullore Çi Pen Fei, të zhdukte vetëm komitetet revolucionare deri në nivelin e distriktit. Mocioni i fundit që
u pranua, i zhduku komitetet që nga koka e deri në
këmbë, një nga «shpikjet» më të bujshme të Maos, të
Çusë e të Revolucionit Kulturor, dhe kjo gjoja arsyetohet se po i jepet fund në mënyrë të drejtpërdrejtë sulmit kundër burokracisë të ndërmarrë nga «gardistët e
kuq•.
Por, në fakt, ky organizim i ri kapitalist nuk do të

krijojë një organizim të strukturës kapitaliste klasikc, por
një kapitalizëm rrëmujë, kaotik që nuk do ta marrë veten kurrë, ose do t'u shërbejë klikave të ndryshme në
fuqi që të pasurohen në kurriz të popullit, të bëjnë ligjin, të shtypin administrativisht dhe të shfrytëzojnë në
mënyrë barbare popullin kinez.
I famshmi kryetar Hua Kuo Fen e kritikoi ashpër në
asamble, më 18 qershor, organizimin e mëparshëm. Deputetët e tjerë e duartrokitën dhe, sipas deklaratave të
zëvendëskryetarit të asamblesë Çi Pen Fei, në një mbledhje të presidiumit, ai u aprovua plotësisht.

Instancat e reja qeveritare që po krijohen, do të
ngarkohen me organika të mëdha, me burokracitë e nëpunësve të qeverisë, me harxhime të shumta për projekte,
për infrastrukturë, për drejtim dhe do t'i kapërcejnë të
gjitha caqet. Kështu Kina do të bëhet një vend i përparuar në drejtim të vjedhjeve e të grabitjeve, siç është sot
Italia.
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Deputetët u ngritën në asamble e gjoja kritikuan
«rëndë», veçanërisht kuadrot e lartë, të cilët kërkojnë privilegje personale, se ata kanë shtypur gjoja demokracinë
dhe kanë kërkuar që instancat që u caktuan të marrin
masa për rregullimin e gjendjes. Këto «deklarata» të
rëndësishme i bëri Çi Pen Fei dhe i citoi HSINHUA-ja
si direktiva, por këto janë fjalë boshe. Kapitalizmi dhe
kapitalistët e vjetër dhe të rinj do të bëjnë punën e tyre,
me qëllim që të rrjepin masat e gjera të popullit, t'i bëjnë instancat dhe aparatet shtetërore të atilla që t'u shërbejnë interesave personalë vetjakë dhe të klaneve të tyre.
Kritikat që bëhen në sipërfaqe, zërat se gjoja Asambleja
Kombëtare Popullore, e emëruar nga grupi i Hua Kuo Fenit dhe i Ten Hsiao Pinit, po flet e po bërtet për demokraci, për drejtësi, për ndershmëri etj., janë flluska sapuni për t'i hedhur hi syve popullit, janë kinezërira.
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DETYRAT E APARATIT TE KOMITETIT QENDROR
PER PUNEN ME KOSOVEN
Në takimin e sotëm me sekretarët e Komitetit Qendror u diskutua për detyrat që i dalin aparatit të Komitetit
Qendror për punën me Kosovën. Ne, nga Komiteti Qendror, duhet të japim vetëm orientime të përgjithshme se si
duhet punuar, sepse pastaj të gjitha tratativat, masat që
duhen marrë për realizimin dhe për zbatimin e këtyre
orientimeve, organizimi i punës etj. duhet të merren e të
realizohen në rrugë shtetërore. Kjo, për arsye se kemi
një ministri të tërë për problemet e kulturës, aty kemi
një zëvendësministër apostafat, kemi, gjithashtu, edhe
Universitetin e Akademinë e Shkencave etj., si edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pra, nuk do t'i organizojmë
ne këtej, nga Komiteti Qendror, gjithë aktivitetet që synojmë të kryhen në drejtim të Kosovës, megjithëse për to
duhet të jemi medoemos në dijeni.
Kështu punonjësit e aparatit të Komitetit Qendror
që merren me këtë punë duhet të jenë në dijeni dhe në
të njëjtën kohë t'u jepet vija kuadrove kryesorë të institucioneve që përmenda, sidomos në disa drejtime, për të
cilat ata nuk kanë iniciativë. Të udhëzohen jo vetëm kur
nuk kanë iniciativë, por edhe në ato raste kur mund të
tregohen sektarë në këtë ose në atë çështje, për arsye se
mund të mendojnë që, po të veprojnë kështu ose ashtu,
mos gabojnë. Ka raste, fjala vjen, që edhe pse për një
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çështje të caktuar dhe për rrugët e zgjidhjes së saj të
kenë mendime të ndryshme, ata nuk guxojnë ta thonë
fjalën e tyre. Atëherë këtë do t'ua themi e duhet t'ua
themi ne, pse, merret me mend, që nuk e kuptojnë si duhet problemin.
Kështu duhet ta kuptojmë këtë çështje. Pra gjithsecili duhet të marrë përgjegjësinë që i përket për punën që duhet të bëjë, në bazë të orientimeve të Komitetit Qendror të Partisë.
Çfarë mund e duhet të sqarohet mirë në bisedat që
mund të bëhen me kosovarët?
Së pari, duhet ta kemi të qartë ne vetë, që pastaj
të mund t'ua bëjmë të qartë e ta kuptojnë mirë të gjithë
vëllezërit shqiptarë seriozë që jetojnë në Kosovë ose në
viset e tjera shqiptare në Jugosllavi, vijën e Partisë dhe
të shtetit tonë, e cila konsiston në luftën e papajtueshme
që bëjmë e do të bëjmë kundër revizionizmit titist, në
ideologji dhe në politikë, si dhe kundër sistemit fals të
vetadministrimit, që revizionistët jugosllavë kërkojnë ta
kalojnë si një rrugë për «ndërtimin socialist» të vendit
të tyre. T'u bëjmë atyre gjithashtu të qartë që, edhe për
disa probleme me karakter ndërkombëtar, ne jemi në
kundërshtim me qeverinë jugosllave, me titizmin dhe me
ideologjinë e tij. Ata duhet ta kenë të qartë se nga këto
pozita ne nuk lëvizim asnjë grimë.
Së dyti, Qeveria dhe Partia e Punës e Shqipërisë janë të gatshme që, brenda mundësive të vendit tonë (bile
ne bëjmë përpjekje që këto mundësi t'i shtojmë dhe duhet t'i shtojmë), t'i japim ndihmë kulturore dhe arsimore
popullsisë shqiptare në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal
të Zi. Ne jemi, gjithashtu, gati që të biem dakord për
të shkëmbyer grupe artistike e kulturore edhe me republikat e tjera të Jugosllavisë. Natyrisht, me këto republika ne do të jemi një çikë më të rezervuar, por, ashtu
sikurse po bëjmë me grekët, mund të bëjmë këmbime
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reciproke grupesh kulturore, artistike, sportive etj., edhe
me popujt e tjerë të Jugosllavisë.
Së treti, ne kemi marrëdhënie tregtare me Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë, të cilat jo
vetëm nuk i kemi prerë, por, përkundrazi, i kemi shtuar
dhe do t'i shtojmë në bazë të interesave reciprokë. Në
qoftë se kanë mundësi, kosovarët duhet të na ndihmojnë
në këtë drejtim, por, natyrisht, të tilla marrëdhënie ne
do të preferonim më shumë t'i kemi në radhë të parë me
ta, domethënë me krahinën e Kosovës, pastaj me Maqedoninë dhe me Malin e Zi, ku ka shqiptarë. Këtë po përpiqemi, po e bëjmë dhe do ta bëjmë, në qoftë se, natyrisht, e theksoj, do të dëshirojnë edhe ata. Por, në qoftë
se Federata u thotë kosovarëve që deri në këtë shkallë
do t'i zhvilloni marrëdhëniet tregtare me Shqipërinë,
atëherë marrëdhëniet tregtare të mëtejshme ne do t'i
zhvillojmë edhe me Jugosllavinë.
Kosovarëve, udhëheqësve të tyre, u duhet bërë e qartë që të mos kujtojnë se ne mendojmë që vëllezërit e
Kosovës, brenda caqeve që atyre u lejon kushtetuta e
Republikës Federative të Jugosllavisë, nuk kanë luftuar dhe nuk luftojnë për të forcuar pozitat e banorëve të
kombësisë shqiptare që jetojnë në territoret shqiptare
atje. Kosovarët duhet ta kenë të qartë se ne nuk i nënvleftësojmë përpjekjet e tyre, pse njohim që edhe ata
kanë bërë çmos, fjala vjen, që të unifikohet gjuha jonë.
Ne shohim me kënaqësi që shkollat në gjuhën shqipe në
Kosovë kanë marrë një përparim më të madh në krahasim me përpara, konstatojmë, veç këtyre, që edhe numri
i studentëve shqiptarë në Universitetin e Prishtinës vjen
duke u rritur nga viti në vit. Ne i shohim dhe i kuptojmë, gjithashtu, edhe përpjekjet e tyre për zhvillimin
ekonomik të Kosovës dhe të krahinave të tjera shqiptare
në Jugosllavi. Por, ashtu sikurse e thonë vetë ata, ashtu
sikurse e pohon edhe shtypi i Federatës, në fushën ekono697

mike krahinën e Kosovës e kanë lënë prapa në krahasim me republikat e tjera. Ne i kuptojmë vështirësitë që
kanë kosovarët, vëmë re përpjekjet e tyre në këtë drejtim dhe këto i çmojmë. Duke vepruar kështu ne i inkurajojmë ata për të luftuar edhe për zhvillimin e tyre
ekonomik.
Kosovarëve u duhet bërë e qartë edhe se kur ka
qenë nevoja që ne të demaskojmë me emër drejtpërdrejt
disa persona të veçantë, pse në ato kohë duhej bërë një
gjë e tillë, këtë e kemi bërë. Aktualisht nuk zëmë në gojë për keq emra udhëheqësish shqiptarë të Kosovës dhe
mendojmë se, në kushtet e krijuara, çdo shqiptar atje,
nga më i vogli e deri te më i madhi, në një mënyrë apo
në një mënyrë tjetër, jep kontributin e vet për forcimin
e pozitave të popullsisë shqiptare, si në krahinën e Kosovës, ashtu edhe në krahinat e tjera në jug dhe në perëndim të Kosovës, dua të them në trojet shqiptare në
Maqedoni dhe në Mal të Zi. Sa e qysh punon secili nga
këta udhëheqës, nuk jemi ne që mund t'i gjykojmë e do
t'i gjykojmë, se këta do t'i gjykojnë vetë ata. Populli
Kosovës e di më mirë se kushdo dhe është në gjendje të
thotë nëse iksi apo ipsiloni punon mirë apo punon keq
dhe si punon për konsolidimin e fitoreve që janë arritur
nga ana e popullsisë me kombësi shqiptare në Jugosllavi
e për t'i shtuar akoma më shumë këto fitore. Pra, në
këtë drejtim janë ata që do t'i gjykojnë. Mund t'i gjykojnë sot, mund t'i gjykojnë nesër, po mund t'i gjykojnë
edhe pasnesër, dua të them në një kohë të mëtejshme, se
ata i njohin të gjithë, njohin kushtet në të cilat punon
secili, sa jep sot në këto drejtime kushdo nga drejtuesit
e tyre dhe sa ka mundësi të japë. Dëshira jonë ka qenë
dhe është që çdo shqiptar, në Kosovë dhe në krahinat
e tjera shqiptare, të japë sa më shumë që të jetë e mundur, por nuk jemi ne që kemi në dorë të ndryshojmë
kushtet në të cilat ndodhen ata dhe krahina e tyre.
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Ne, shqiptarët e Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë dhe udhëheqja e Partisë së Punës, nuk mendojmë në hava, çdo gjë e gjykojmë duke pasur në konsideratë situatat në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare,
në Jugosllavi. Vetëm themi edhe se, dhe për këtë kosovarët duhet të jenë plotësisht të bindur dhe të qartë, nuk
është as Titoja, as ideologjia e tij, titizmi, që ua ka dhënë
ato të drejta për të cilat flitet, por është situata që ata
vetë kanë krijuar me përpjekje të vazhdueshme atje
brenda, lufta që kanë bërë e po bëjnë për kompaktësimin
e popullsisë shqiptare. Këto kanë qenë e janë faktorët
bazë që t'u jepeshin disa të drejta, të cilat duhet t'i shtojnë e t'i gëzojnë të gjitha. Federata, me Titon në krye,
që kërkon të hiqet sikur ua ka dhënë ajo këto, ka qenë
e detyruar dhe duhet medoemos t'ua jepte sepse janë minimale. Ata le ta kuptojnë si të duan këtë që po ju
themi, por ne, si vëllezër të një gjaku, kështu e kuptojmë këtë çështje dhe dëshirojmë që edhe kosovarët kështu ta kuptojnë.
Ne kuptojmë, dhe kemi bindjen që edhe kosovarët e
kuptojnë, që Shqipëria socialiste është, gjithashtu, një
faktor i jashtëm ndihme shumë i madh për ta, një faktor
i jashtëm ndihme shumë i madh në të gjitha ato drejtime
që thamë përpara, si dhe në çështjet e mëdha ndërkombëtare. Shqipëria socialiste ka mendimin e vet dhe zëri
i saj dëgjohet në arenën ndërkombëtare, prandaj, kur flitet nga ana e saj për shqiptarët që jetojnë në trojet e
veta në Jugosllavi, që arrijnë deri në dy milionë frymë,
atëherë nuk ka se si të mos ketë njerëz kudo në botë që
të thonë se është e ligjshme që këta dy milionë të kenë
e të gëzojnë të gjitha të drejtat që u takojnë.
Ne mendojmë që kosovarët nuk duhet të kërkojnë ta
shuajmë luftën tonë politike dhe ideologjike kundër Ju.gosllavisë, kundër titizmit, kundër vetë Titos etj., pse
.kështu nuk u bëhet mirë atyre. Në qoftë se ne nuk do
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ta kishim bërë këtë që po bëjmë, vetë Shqipëria, pa lëre
Kosova, do të kishte humbur. Prandaj këtë luftë ata
duhet ta kuptojnë drejt. Në qoftë se nuk e kuptojnë,
është punë për ta, por ne, siç e kemi thënë vazhdimisht
dhe përsëri e theksojmë, nuk lëvizim asnjë fije nga vija
jonë.
Aktualisht vëmë re se jugosllavët janë të predispozuar të bëjnë tregti me vendin tonë, të zhvillojnë me ne
marrëdhënie tregtare e në fusha të tjera. Edhe ne, gjithashtu, jemi të interesuar për marrëdhënie të kësaj natyre
me ta, sigurisht në ato drejtime që na leverdisin. Ja,
ne do të ndërtojmë tash hekurudhën Shkodër-kufi dhe
kjo është një gjë e mirë. Po kështu po zhvillojmë disa
aktivitete të tjera në fushën e kulturës, siç është botimi i ndonjë libri vjershash të ndonjë poeti jugosllav e të
tjera e të tjera, që vlejnë për t'u treguar atyre se ne po
punojmë në këtë drejtim.
Me pak fjalë, elementëve kosovarë, me të cilët na
krijohet mundësia të marrim kontakt, u duhet thënë që
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, Partia e
Punës dhe Qeveria Shqiptare nuk janë të prira për të
ndërmarrë veprime aventureske në drejtim të tyre, por
ato punojnë vazhdimisht që kosovarët t'i konsolidojnë
gjithnjë e më shumë pozitat e tyre në Federatë. Çdo
shqiptar në Kosovë etj., siç na e do zemra, e besojmë se
edhe ata e duan një gjë të tillë, duhet të punojë në këto
drejtime. Ne nuk themi se ata nuk punojnë dhe i kuptojmë mirë kushtet në të cilat jetojnë e luftojnë.
Kosovarët lypset të kuptojnë, gjithashtu, se marrëdhëniet që duhet të zhvillojmë ne me Jugosllavinë brenda
ligjeve të Federatës dhe ligjeve tona dhe në interesin reciprok, do të influencojnë së tepërmi edhe në popullsinë
e Kosovës dhe të krahinave shqiptare në Maqedoni e në
Mal të Zi, ku jetojnë shqiptarë. Kudo atje do të ngrihet
entuziazmi për qenien e tyre si shqiptarë dhe dashuria
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e simpatia për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Këtë të gjithë duhet ta kuptojnë drejt dhe kësaj
nuk kemi ç'i bëjmë. Në qoftë se atje dalka ndonjë dhe
bërtet: «Rroftë Enver Hoxha» dhe «poshtë Titoja», është
puna e tyre që t'i rregullojnë të tillë njerëz të ekzaltuar,
se as neve nuk na pëlqejnë këto manifestime, mbasi prishin punë, krijojnë vështirësi edhe për ta, por edhe për
Shqipërinë, se mund të mendohet nga krerët titistë që
këto i nxitim ne.
Ne nuk interesohemi si punojnë shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, si janë të organizuar,
nëse janë apo nuk janë të organizuar. Kjo është puna e
tyre, por shohim që ata punojnë për konsolidimin e pozitave të krahinës së Kosovës dhe të gjithë popullsisë
shqiptare në Jugosllavi në bazë të ligjeve të Federatës
dhe kemi mendimin se këtë punë nuk e bëjnë keq. Në
qoftë se dalin andej-këtej njerëz ose grupe të veçanta
që veprojnë, kjo punë nuk na përket neve, ne nuk përzihemi në këto çështje, ashtu sikurse nuk jemi përzier deri
tash. Në qoftë se ata mendojnë që këto gjëra e këto punë
janë të dëmshme për ta, duhet të dinë një gjë që Shqipëria ka radio, ka televizion, ka shtyp, ajo boton libra
e revista të ndryshme etj., bën me një fjalë një propagandë të gjerë në botën e jashtme, prandaj gjithë kjo
punë nuk mund të mos ketë jehonë, që natyrisht përhapet
edhe në Kosovë, ku krijon e ndez një zjarr të madh patriotik, bën, pra, efektin e vet edhe në masën e popullsisë shqiptare që jeton në Jugosllavi dhe kjo është një
ndihmë për ta. Në qoftë se atje ka njerëz që e teprojnë
në këto situata që po kalojmë, për këtë s'na vjen mirë,
por njerëzve të tillë ne nuk kemi ç'u bëjmë.
Ja, një vijë të këtillë duhet të mbajmë ne në ato
raste që përmenda, por, kur na krijohen mundësi, t'ua
themi këto edhe udhëheqësve, krerëve shqiptarë në Kosovë e gjetkë në Jugosllavi, që as këta të mos rrinë inak701

tivë, por të ngrihen, të bëjnë debate e ta kundërshtojnë,
fjala vjen, serbin, sekretarin e komitetit krahinor të Kosovës etj., kur këta cenojnë të drejtat që ka fituar kombësia shqiptare atje. Këtyre njerëzve, kur vjen rasti, shokët
tanë, pasi t'i japin dorën, t'u thonë që ne vërejmë me
kënaqësi që në Kosovë ka shkolla, ka universitet, që publiku kosovar i do vallet e vendit të vet, i do këngët
popullore kosovare e shqiptare. Po kujt t'i themi, Fadil
Hoxhës që është anëtar i presidencës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë? — mund të thotë ndonjë.
— Po, mundet edhe Fadil Hoxhës, se është më mirë të
jetë në krye të Kosovës një shqiptar sesa ndonjë serb. Në
realitet Fadili me siguri që është njeri besnik i Titos,
ndryshe ky nuk e mban atje, por Titoja ka synimet e tij.
Ai e ka vënë në atë vend me përgjegjësi Fadilin për të
mbrojtur disa interesa të tij, për të konsoliduar pozitat
e tij. Titoja, si nacionalist kroat, është shumë i interesuar
që shqiptarët e Kosovës dhe të krahinave të tjera shqiptare në Jugosllavi t'i ketë si një kundërbalancim ndaj
serbëve, sepse kanë qenë kurdoherë këta që i kanë shtypur e i kanë gjakosur më shumë shqiptarët. Duke e ditur
këtë, atëherë' si antiserb dhe antirus që është, ai mendon
që popullata shqiptare në Jugosllavi është jo vetëm një
masë kompakte, por sot kjo ka nga pas edhe Republikën
Popullore Socialiste të Shqipërisë, që përbëjnë një forcë
të konsiderueshme. Këtu, në Jugosllavi, llogarit ai, janë
dy milionë shqiptarë, më shumë se dy milionë e gjysmë
të tjerë jetojnë në Shqipëri, bëjnë kështu gjithsej katër
milionë e gjysmë njerëz. E ç'është Maqedonia vetëm me
800 mijë veta përpara këtyre 4-5 milionë shqiptarëve? Po
Mali i Zi, me 500 mijë veta? I kupton Titoja këto gjëra,
nuk është budalla, nuk mund ta injorojë ai këtë forcë
të madhe të shqiptarëve, prandaj mban këto qëndrime
ndaj tyre dhe ky qëndrim që mundohet të mbajë me
shqiptarët, Titon e ngre.
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Shqiptarët, duke mbrojtur vetadministrimin, i thonë
Titos: Vetadministrim ne kemi në Kosovë, por të tëra
pasuritë e saj po na i marrin serbët. Ne jemi dakord që
t'I japim Maqedonisë ose Serbisë nga prodhimet tona,
por edhe ato duhet të na paguajnë paratë, se ne kemi
nevojë të bëjmë investime për zhvillimin ekonomik të
krahinës. Dhe është fakt që tash po bëhen investime në
Kosovë. Po kush investon atje, Shqipëria? Jo, atje investojnë kush mund, siç bëhet në gjithë Jugosllavinë, edhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Sovjetik, prandaj nuk ndërron asgjë në këtë drejtim.
Pra, shokët tanë që shkoinë në Kosovë, në Maqedoni
e në Mal të Zi dhe kanë rast të takohen me këta njerëz,
duhet ta kenë të qartë vijën e Partisë për këtë çështje.
Nga ana e Komitetit Qendror të Partisë, siç thashë, ne
vijën duhet ta japim, pse masat organizative për zbatimin e saj në drejtimet që dëshirojmë, duhet t'i marrin
organet e ngarkuara shtetërore me kuadrot përgjegjës
përkatës. Ato, kur vjen çështja të zbatohet kjo ose ajo
marrëveshje që kemi nënshkruar, nuk mjafton të na
thonë vetëm se kanë caktuar të vejë atje filani e fisteku,
por duhet të na vënë në dijeni për programin e punës,
se çfarë kanë menduar të bëjë gjatë kohës që do të qëndrojë atje, ta zëmë, një ansambël këngësh e vallesh.
Natyrisht në raste të këtilla, kur shkojnë ansamble
këngësh e vallesh, duhet të kemi parasysh që në programe të vihen pjesë të atilla që edukojnë shqiptarët e
atjeshëm me ndjenja dashurie për vendin tonë, që flasin
për tukuritë e tij, të mbahen parasysh nga ana jonë edhe
kërkesat e publikut kosovar etj.
Në programet tona të flitet si për figurat e shquara
të Kosovës, ashtu edhe të të gjithë Shqipërisë, si për
Bajram Currin, për Isa Boletinin, për Hasan Prishtinën.
Njerëzit tanë që venë atje, duhet të këndojnë për ta, ashtu sikundër duhet t'u këndohet partizanëve, heronjve të
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rënë, si Qemal Stafës e të tjerëve, deri tek ata shqiptarë
që kanë luftuar e kanë rënë edhe për çlirimin e Jugosilavisë. Por kjo punë duhet të bëhet me pjekuri dhe në
masën e duhur dhe jo, oburra, të teprohet e të veprohet
në mënyrë shoviniste dhe nacionaliste. E kam fjalën që
ata që do të ngarkohen t'i përgatitin programet, duhet të
jenë të kujdesshëm edhe nga kjo anë. Në asnjë mënyrë
të mos bien njerëzit tanë në pozita shoviniste.
Pastaj duhet të kuptohen objektivisht nga njerëzit
tanë kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët atje. Drejt thotë
Hysniu që autori kosovar i një pjese teatrale, në kushtet
e gjendjes së Kosovës, nuk mund të flasë për veprimtarinë e Sulejman Vokshit ndryshe, veçse me doreza, sepse
nuk e lejojnë ta shfaqë. Ai është i ndërgjegjshëm që, po
të ishte në Shqipëri, pjesa duhej të formulohej hapur, por
autoritetet titiste nuk e lejojnë ta shprehë si duhet realitetin historik. Prandaj ka raste që, nga ana e autorëve
kosovarë, shkruhet edhe me nënkuptime dhe njerëzit që
i shohin të tilla pjesë ose kur i lexojnë, i marrin me
mend arsyet dhe synimet e autorëve që duan të përfitojnë nga kjo situatë. Ata bile kuptojnë edhe synimet
e vjershave «hermetike» të poetëve kosovarë, «hermetizëm» që Fadil Paçrami kërkonte ta zbatonte në poezinë
tonë. Vjershat e kosovarëve ashtu janë, hermetike, po
të tilla krijime në këtë situatë atje janë të nevojshme. Në
veprat e autorëve kosovarë nuk kemi të bëjmë me
elementë të ndonjë rryme dekadente, pse arsyet e kësaj
forme të shprehuri në krijimtarinë e tyre, atyre ua imponon revizionizmi titist.
Hysniu sugjeron drejt që për punën me Kosovën e
kosovarët të flitet jo vetëm me kuadrot drejtues të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të Ministrisë së Arsimit e
të Kulturës, me ata të Universitetit të Tiranës dhe të
Akademisë së Shkencave, por edhe me drejtuesit e Radiotelevizionit shqiptar. Të gjithë, kur kanë për të dër-

guar njerëz a grupe në Kosovë, duhet të vijnë në Komitetin Qendror për të na vënë në dijeni për programin që
kanë përgatitur, për leksionet që do të mbajnë etj. Në
këtë rast të diskutohet me ta në bazë të orientimeve të
dhëna dhe të udhëzohen se si të veprojnë.
Pra, nuk do të merret Komiteti Qendror me anën
teknike dhe shtetërore të zbatimit të planeve. Përgjegjësinë për këtë duhet ta mbajnë ata që janë ngarkuar, por
të gjitha marrëveshjet kulturore e të tjera që bëhen me
Kosovën, nga cilido organ përkatës, para se të realizohen
në rrugën shtetërore, përgjegjësit e tyre duhet të vijnë në
Komitetin Qendror të Partisë, që të konsultohen, me qëIlim që t'u përmbahen orientimeve të Partisë.
Aparati i Komitetit Qendror duhet të kontrollojë
zbatimin e këtyre orientimeve, me qëllim që këto të
vihen në jetë dhe grupi që do të shkojë atje, të realizojë
ato qëllime politike që i kemi vënë vetes. Pra, instruktimi duhet bërë nga ana e aparatit të Komitetit Qendror
të Partisë. Natyrisht, edhe Ministria e Punëve të Jashtme
nuk duhet të lajë duart, të mendojë se me këtë punë merret Komiteti Qendror. Nuk duhet lejuar që njerëzit që
venë në Kosovë, të shkojnë si derri në thes. Zëvendësministri i Arsimit e i Kulturës, apo ai i Punëve të Jashtme
etj. nuk është e mjaftueshme t'u thonë njerëzve vetëm
të silleni me kujdes dhe asgjë tjetër më tutje. Drejtuesit
e dikastereve këtë punë duhet ta bëjnë para se njerëzit e
caktuar të nisen si grup, kurse në aparatin e Komitetit
Qendror do të thërriten e do të bisedohet vetëm me përgjegjësit e tyre. Këtu, pra, duhet të vijnë kuadrot kryesorë që do të caktohen në krye të grupeve që do të dërgohen, para se të nisen për në Kosovë, për të parë programet, për të diskutuar e për të korrigjuar me ta ndonjë
gjë jo të rregullt në to, për t'i ndihmuar etj.
Veç kësaj, njerëzve që do të dërgohen atje, t'u vihet në dukje që të ruhen nga provokacionet, duhet t'u
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bëhet e qartë që kosovarët vërtet janë vëllezërit tanë, por
nuk duhet harruar se atje ata janë nën zgjedhën e Jugosllavisë. Këtë ata duhet ta kuptojnë mirë.
Shoqëruesit tanë të grupeve shqiptare, që vijnë te ne
nga Jugosllavia, luajnë një rol shumë të madh në afrimin
e tyre në drejtim të pozitave tona, por ndonjëherë ndodh
që duke mos qenë të qartë, këta rrinë të druajtur gjatë
ditëve të qëndrimit me ta, disa nga ata nuk dinë as se si
të flasin e ç'të thonë, megjithëse i shoqërojnë vazhdimisht.
Jo, kështu nuk bën! Këta, në radhë të parë, duhet të
jenë njerëz politikë, prandaj kosovarëve apo shqiptarëve
të tjerë që vijnë nga Jugosllavia te ne, të mos ua bëjnë
muhabetin në mënyrë të ngrirë, po të tregojnë ndaj tyre
një sens të gjerë politik, me të cilin duhet të pajisen njerëzit tanë. Ai që i shoqëron këta shqiptarë duhet ta di j ë
mirë vijën e Partisë, të njohë mirë edhe parimet tona e
që përmenda edhe më lart dhe të reflektojë me kokë, që
t'u tregojë jo vetëm kosovarëve, se i kemi vëllezër, por
edhe grekëve që ne jemi miq, që jemi gjitonë dhe dëshirojmë të rrojmë me ta në miqësi. Prandaj është e domosdoshme që këta njerëz të instruktohen, të përgatiten mirë
që të jenë në gjendje ta zbatojnë me të vërtetë drejt,
ashtu si duhet, politikën e Partisë me kosovarët dhe me
shqiptarët e tjerë që vijnë nga Jugosllavia në vendin tonë.
Shokëve sekretarë u tregova me këtë rast se anëtarëve të trupës artistike greke të këngëve e të valleve që ka
ardhur në Shqipëri u ka bërë një përshtypje të madhe
takimi në Shkodër me Vaso Panon. Ky, kur bisedoi me
ta, u kishte folur grekëve se nga ishte e çfarë detyre
kryente e se kishte shkuar në Shkodër për të takuar vullnetarët e rrethit ku punon, të cilët po ndihmojnë për
ndërtimin e shtëpive të banorëve të dëmtuar nga tërmeti.
Pastaj u foli për ndërtimet që bëhen në vendin tonë,
për Dropullin, për jetën e re te ne dhe për çështje të
tjera interesante dhe artistët grekë me të vërtetë qenë
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habitur. Pas kësaj bisede ata vajtën punuan në objektet
e dëmtuara nga tërmeti në Shkodër. Mirëpo për këtë takim e për këtë punë me rëndësi nuk është shkruar në
mënyrë të veçantë në shtyp, pse gazetarët dhe kuadrot
tanë nuk u japin rëndësinë që kanë këtyre gjërave. Këtë
konkluzion unë e nxjerr, se edhe për artistët e trupës së
teatrit popullor të Gjakovës, që vizituan zonat e dëmtuara, asgjë nuk shkruan gazetat, nuk u dha gjë fare as si
lajm i thjeshtë. Kjo do të thotë se nuk u punon mirë koka
njerëzve të shtypit. Po pse ndodh kjo? Se janë sektarë,
shikojnë çështjet me frikë dhe me syrin se mos gabojnë. Artistët grekë, megjithëse kanë ardhur në Shqipëri
për të dhënë shfaqje, punuan edhe me të dëmtuarit nga
tërmeti dhe me vullnetarët që kanë shkuar atje nga rrethet e ndryshme të vendit tonë. Bile në Bahçallëk ata
punuan, pasi kishin dhënë shfaqje e qenë duartrokitur nga
populli. Po të jepej e të transmetohej ky lajm, në Greqi
do të bënte bujë, se këto janë shfaqje të miqësisë midis
dy popujve tanë, shqiptar dhe grek. Një lajm i tillë edhe
vorioepirotëve ua mbyll gojën. Pra, korrespondentët e gazetave tona duhej të kishin shkruar që pjesëtarët e ansamblit artistik grek të këngëve e të valleve bënë në Shkodër
një bisedë të ngrohtë edhe me kryetarin e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Burrelit, Vaso
Panon, i cili në gjuhën greke u foli atyre për zhvillimin
e vendit tonë, për problemet e rrethit etj. Pse të shkruajnë vetëm që artistët grekë u poqën me kryetarin apo me
sekretarin e Komitetit Ekzekutiv të Shkodrës? Mirë, edhe
kryetari i pushtetit në këtë rreth është kuadër me përgjegjësi, por, kur të huajt si këta takohen edhe me një
njeri tjetër, në gazetë nuk shkruhet fare për këta të tjerë.
Për këtë rast gazetarët tanë nuk e kanë kuptuar fare
përse kishte shkuar Vaso Panoja nga Burreli në Shkodër,
ata nuk ia bënë këtë pyetje vetes.
Një mungesë e tillë nga ana e kuadrove tanë të shtypit e të propagandës nuk është e rregullt.
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E DIEL
1 KORRIK 1979

PLANI POLITIKO-IDEOLOGJIK I NJE REVIZIONISTI
ITALIAN MBI EUROKOMUNIZMIN
Në gazetën e përditshme të madhe të borgjezisë franceze «Lë Mond» lexova një recension ose një shkrim kritik, që i bëhej një libri të ri me titull «Eurokomunizmi»,
i shkruar nga Pietro Ingrao, deputet revizionist dhe deri
pak kohë më përpara ish-kryetar i dhomës së parlamentit
italian.
Këtë libër e porosita, sepse më duhet ta lexoj e të
njihem in exstenso me pikëpamjet e këtij revizionisti
italian pas librit për të njëjtin problem që botoi revizionisti spanjoll Karriljo. Dua në fakt të shoh si e trajton ky
këtë çështje, çfarë drejtimesh të reja i jep kësaj rryme
etj., pse do të më duhen për librin kritik që kam shkruar
për eurokomunizmin, të cilit jam duke i dhënë dorën e
fundit.
Me sa më doli nga leximi i artikullit kritik të «Lë
Mondit» mbi librin e Pietro Ingraos, ky problemin e
eurokomunizmit e shtron në një front të gjerë, domethënë
largohet nga përcaktimet që borgjezia evropiane i ka
bërë kësaj ideologjie revizioniste. Megjithëkëtë ai s'është
veçse një variant i ideologjisë kapitaliste (eurorevizionizmit) të Berlinguerit, të Karriljos dhe të Marshesë, partitë revizioniste të të cilëve e trumbetuan si një shpikje
të re, që i përshtatej momentit aktual të komunizmit.
Eurokomunizmi, pra, është një «teori» e re që hedh . pOshtë
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luftën e klasave, që gjoja shkëputet nga pikëpamjet «komuniste» të partisë revizioniste sovjetike, që e quan Karl
Marksin të vjetruar, hedh poshtë tezat e Leninit mbi
revolucionin dhe për çdo parti të veçantë e për partitë e
Evropës Perëndimore së bashku paraqet një tezë të re,
tezën e vajtjes në socializëm jo vetëm me reforma, por
duke futur në to edhe policinë, edhe ushtrinë, armët e
diktaturës borgjeze kapitaliste.
Për këtë, unë kam folur shumë herë, por, siç del nga
ky artikull i «Lë Mondit», Ingraoja, që siç duket ka eksperiencë të pasur rreth politikës së «shkëlqyer» të partisë
revizioniste italiane të aleancave, kompromisit historik dhe
të reformave strukturore, na del si një teoricien me pikëpamje më të zgjeruara evropiane. Thelbi i teorisë së
Ingraos, siç po e kuptoj unë, hëpërhë, më qartë këtë do
ta marr vesh kur të lexoj librin e tij, është se eurokomunizmi duhet shikuar si një front i gjerë i së majtës
evropiane, domethënë si një front i gjerë i përbashkët i
partive revizioniste, socialdemokrate, republikane e shumë parti të tjera socialiste e neokolonialiste etj. Për të
nuk ka rëndësi nëse këto parti janë apo nuk janë në fuqi.
Sipas zotit Ingrao teza për të hedhur poshtë teorinë e Marksit, të Engelsit, të Leninit e të Stalinit qëndron
kurdoherë, ndërsa «socializmi» e «komunizmi» për të do
të vijnë nga uniteti me partitë e borgjezisë, me emra të
ndryshëm, por me ideologji të njëjta, ca disi të kripura, ca
bajate, që të gjitha të manipuluara në prapaskenë nga
kapitali i madh monopolist-imperialist, domethënë nga
faza aktuale e shoqërisë kapitaliste ku sundojnë trustet
dhe monopolet.
Siç duket, zoti Ingrao, nga eksperienca «e madhe»
dhe «e frytshme» e skandaleve politike të Italisë dhe nga
lojërat parlamentare të djathta, të majta, «centro sinistra», «centro sinistra destra» deri te «destra nacionale» e
demokristiane, «monokolore e multikolore», na del në një
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«bikolor» për gjithë Evropën: kolori i majtë dhe kolori i
djathtë. Kolori i djathtë, sipas Ingraos, është kolori kapitalist, monopolist, ndërsa kolori i majtë është opozita e së
parës. Pra, përballë një bashkimi të së majtës, domethënë
të partive kryesore të së majtës, që nuk u arrit dot as
në Francë midis partisë së Marshesë dhe asaj të Miteranit,
në Itali midis partisë së Berlinguerit dhe partisë socialiste të Kraksit e kompani, në Spanjë midis partisë së
Karriljos dhe ku di unë çfarë partie tjetër, Ingraoja
propozon një zgjidhje të re të freskët, por të ndenjur dhe
të qelbur, që as nuk mund të arrihet kurrë.
Është e vërtetë që ekziston një internacionale socialiste e partive socialiste të Evropës dhe të botës, ekziston
gjithashtu, njëfarë lidhjeje e partive demokristiane, në
krye të së cilës deri dje ishte njëfarë Rumori, italian, i
akuzuar se kishte ngrënë ryshfete nga «Lokhidi» amerikan. Tash zoti Ingrao, nën shembullin e këtyre, na polli
një vezë jo të bardhë e jo të kuqe, por të kuqe të shpëlarë, ose ngjyrë portokalli, që të bashkojë të gjithë të
majtët në një front të vetëm, Pra, fronti i Ingraos mund
të quhet fronti revizionisto-socialisto-socialdemokrat, front
i përbashkët me djallin e me të birin.
Italianët janë shumë pjellorë në krijimin e teorive
të djathta dhe hiqen edhe si revolucionarë, por në realitet nuk janë veçse fanfaronë, të frikshëm, njerëz të Ilafeve. Borgjezia kapitaliste të tilla partive dhe të tilla
teorive nuk ua ka frikën fare. Ajo mund të rrojë me
shekuj me njerëz të tillë që gënjejnë klasën punëtore
ditën dhe natën, që sa mundin e lënë pa punë, e lënë nën
kërbaçin e borgjezisë dhe të ushtrisë së kapitalit të madh
që e ka zhytur vendin e tyre dhe vendet e tjera kapitaliste në një krizë të tmerrshme, e cila ka rënë në supet
e punonjësve, ndërsa fitimet e monopoleve dhe të shoqërive shumëkombëshe nuk janë ulur aspak.
Pra, mendja pjellore e Pietro Ingraos i jep publikut
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një silazh të ri, dhe këtë herë nga zyrat e «Botege Oskure» 1, i propozon ex cathedra opinionit evropian një plan
të ri politiko-ideologjik. Ky plan nënkupton aleanca jo
vetëm me revizionistët që nuk janë në fuqi, siç po ngjet
me ata italianë, francezë, spanjollë, belgjianë, ata të
Evropës veriore, por edhe me revizionistët që janë në
fuqi, siç janë sovjetikët, revizionistët e Evropës lindore,
socialdemokracia gjermane, «lejbër parti» e Anglisë, për
të mos u zgjatur akoma më tutje.
Të gjithë e dimë që kjo është një sfumaturë dhe, megjithëse e tillë, ajo mund të shërbejë për një kohë për të
torolitur naivët, për të larguar vëmendjen nga disfatat
që po pësojnë në përpjekjet pa rezultat për të marrë pjesë në qeveri dhe për t'u thënë punëtorëve që i konsiderojnë si lopë: mbllaçitni këtë kartë që po ju shkruan
tash së fundi njëfarë Pietro Ingrao.
Mundet që gabimet e Dinuçit dhe të Risalitit ta kenë burimin në këtë teori që përgatiste Ingraoja ose që e
kishte botuar edhe më parë, por që unë e njoha me pak
vonesë, tashti kur më ra në dorë recensioni i «Lë Mondit».

1 Selia e KQ të partisë revizioniste italiane në Romë.
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POGRADEC, E DIEL
8 KORRIK 1979

TITISTET KANE FRIKE NGA E VERTETA
Le të shkruajnë titistët artikuj si kundërpërgjigje të
artikullit tonë të revistës «Ylli», ku flitej për gjendjen
reale ekonomike në Kosovël, Maqedoni dhe veçanërisht
në gjirin e popullatës shqiptare. Nuk është e vërtetë se
kjo gjendje ekonomike e varfër dhe e mjeruar nuk ekziston atje dhe se flasim kot ne shqiptarët, siç pretendon
gazeta «Rilindja», e cila mendoj se artikullin e saj të përgjigjes e shkruan nga zori. «Borba» e Beogradit shkruan
se ne gjoja qenkemi nacionalistë, shovinistë, irredentistë.
Jo, realiteti tregon dhe vetë jugosllavët shkruajnë e thonë
se Kosova dhe vendet e banuara nga shqiptarët në Maqedoni e në Mal të Zi janë lënë prapa nga ana ekonomike dhe pasuritë e mëdha natyrore që ekzistojnë në Kosovë nuk shfrytëzohen, bile edhe në bazën e vetadministrimit gjoja socialist jugosllav, por rrëmbehen nga serbët,
nga kroatët, nga sllovenët dhe nga të tjerët.
Pra, në Kosovë, ku banojnë shqiptarë në shumicën
dërrmuese, deri 80 për qind, jo vetëm që nuk bëhen investime për zhvillimin e këtij vendi të begatshëm, por
lëndët e para të pasura, si qymyri dhe polimetalet, dërgohen në fabrikat që janë ngritur e ngrihen në Serbi, në
1 «Revista «NIN» e Beogradit fsheh të vërtetën mbi gjendjen e popullsisë shqiptare në Jugosllavi». Botuar në revistën
«Ylli», prill 1979.
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Kroaci, në Slloveni, në Bosnjë e Hercegovinë dhe nuk
ngrihen në Kosovë. Kur këtë realitet e vënë në dukje
vetë titistët jugosllavë, përse s'paskemi të drejtë ne që
të shkruajmë një artikull, ku të paraqesim fakte reale?
Natyrisht, edhe shtypi ynë e ka këtë të drejtë, ashtu siç
e ka çdo gazetë tjetër, por edhe si shtet ne kemi të drejtë të mbrojmë vëllezërit tanë shqiptarë në Jugosllavi, të
cilëve duhet t'u jepen të gjitha të drejtat, që janë sanksionuar me ligj në kushtetutën e Republikës Socialiste
Federative të Jugosllavisë. Në këto vende duhet të bëhen
investime në ato forma e në ato drejtime siç janë bërë e
bëhen edhe në republikat e tjera, pavarësisht se këto
investime ne e dimë që janë për skllavërim. Por Kosova
mbetet përsëri në skllavërim të dyfishtë, mbasi lëndët e
para që ka ajo, merren nga serbët, kroatët e të tjerë dhe
ato të pakta investime atje bëhen për dy qëllime: së
pari, për ta shfrytëzuar këtë krahinë, dhe së dyti, për të
shpartalluar unitetin e popullsisë shqiptare në Kosovë e
për ta vënë atë në luftë me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Armiqtë e vendit tonë, qofshin të mëdhenj apo të
vegjël, qofshin të largët apo fqinj, kur u do qejfi mund
ta sulmojnë e të shpifin kundër Shqipërisë, por nuk u
pëlqen e nuk duan, bile hidhen përpjetë kur Shqipëria,
me fakte konkrete, demaskon politikën e tyre hegjemoniste, kapitaliste, tradhtare. Kjo ngjet, sidomos, me jugosllavët, të cilët na bëjnë gjithë ato të këqija, për të mos
folur për historinë e hidhur të së kaluarës. Ata hidhen përpjetë kur shtypi ynë, që e ka për detyrë të demaskojë tradhtinë e revizionizmit titist, vë në dukje
gjendjen reale të brendshme të kësaj republike federative të sllavëve të jugut. Ndryshe nga të tjerët, këta
janë shumë «sensibël» dhe sensibiliteti i tyre vjen për
arsye të megalomanisë, në radhë të parë, për arsye se
demaskohet tradhtia e tyre ndaj marksizëm-leninizmit,
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të cilin ata e përdorin vetëm për të mbuluar veprimet
e tyre prej renegatësh, dhe së dyti, se në Jugosllavi
rron, siç dihet, një popullsi shqiptare prej afro 2 milionë e gjysmë, përveç atyre që janë në mërgim dhe që
janë dëbuar në Turqi.
Siç e theksova, shtypi jugosllav, veçanërisht gazeta
«Rilindja» e Kosovës, që del në gjuhën shqipe, e detyruar nga Beogradi dhe nën drejtimin e gazetës «Borba»,
shkruan një artikull të ndyrë kundër artikullit të revistës sonë «Ylli». Mirë, është punë e saj të kundërpërgjigjet, por të akuzohemi ne për atë që nuk jemi, kësaj i
thonë të flasësh si të të dojë qejfi. Kjo është një ndyrësi
dhe njëkohësisht tregon frikë nga e vërteta që përhap
shtypi ynë.
Çfarë shkruhej në artikullin e revistës sonë
më tepër se ç'po shkruajnë vetë gazetat qendrore të Jugosllavisë? Kam përpara gazetën «Politika» të Beogradit, të datës 26 qershor 1979, në të cilën është botuar
një artikull i nënshkruar nga Toma Miliç, me titullin
-Përse Kosova nuk zhvillohet shpejt?». Në fillim të artikullit ky thotë: «Krahas të gjitha rezultateve nuk
zvogëlohen ndryshimet në zhvillimin midis krahines
dhe mesatares së vendit. Investimet e mëdha akoma nuk
po i japin rezultatet e para. Mjetet e përgjithshme njëvjeçare për zhvillim janë më të vogla nga borxhet që
duhet të shlyhen». Kjo është koka e artikullit dhe në
këtë jepet qartë shpjegimi për lënien pas të Kosovës
në çështjen ekonomike, pa folur për çështjet e tjera.
Shumë fjalë thuhen atje, se gjoja skupshtina jugosllave do ta marrë përsëri në studim politikën e zhviIlimit «të shpejtë» të Kosovës dhe, natyrisht, do të vlerësohen shkaqet pse Kosova ka mbetur prapa dhe.
ç'mund të bëhet për zhvillimin e mëtejshëm «midis Kosovës e mesatares së republikës».
Kjo gazetë është e detyruar të pohojë se prodhimi
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shoqëror për frymë i popullsisë së Kosovës aktualisht
«është shumë më i ulët sesa para 10 vjetësh», se «është
në rënie vëllimi i investimeve, ekonomia ka borxhe të
mëdha; po rritet më shpejt papunësia sesa vendosja në
punë», «po bie prodhimi» etj. Pra, gazeta del me konkluzionin se të këqijat vijnë për arsye të mbishtimit të
popullsisë, shtimit të emigracionit e sipas saj spastrohet
Kosova, kurse unë shtoj që spastrohet Kosova, por nga
popullata shqiptare, e cila shkon në të katër anët e botës për të fituar një krodhë bukë.
Artikulli vazhdon duke thënë se «As vënia në shfrytëzim e shumë objekteve të pesëvjeçarit të kaluar si dhe
gjatë këtij plani nuk e ka ndryshuar gjendjen». Pse?
Fajin e paska Instituti krahinor i planifikimit, që e drejton njëfarë Ismet Gucia. Kjo më kujton historinë e hidhur të viteve të para të Çlirimit, para prishjes së
marrëdhënieve me Jugosllavinë, më 1948, kur ne hartuam një plan dyvjeçar modest, të thjeshtë dhe brenda
mundësive tona. Natyrisht, i kishim kërkuar Jugosllavisë
një kredi të vogël për realizimin e këtij plani, kurse Titoja në vend të kredisë na dërgoi njëfarë Savo Zllatiçi,
i cili hiqej si ekonomist, por as merrte vesh fare nga
ekonornia. Gjoja në marrëveshje me njerëzit tanë, ai
erdhi e më tha se plani ynë nuk qenkej real, se qenkej
një plan i madh! Ne, natyrisht, i kundërshtuam përpjekjet e tyre, që bëheshin për ta mbajtur Shqipërinë në
varfëri, për t'ia marrë lëndët e para dhe për ta gliabëruar vendin tonë në sistemin e Federatës Jugosllave.
Për këtë gjë ne kemi edhe një dokument ku Boris Kidriçi në atë kohë, më duket kryetar i Komisionit të Planit të Jugosllavisë, Republikën Popullore të Shqipërisë
e kishte futur në radhën e republikave të Jugosllavisë
dhe e quante si republikë të shtatë.
Pra, edhe në Kosovë orientimi i ekonomisë, natyrisht, ka qenë i gabuar, dhe fajin na e paska ky shqip715

tari, siç thuhet. Faktet tregojnë që Kosova është zona
më e varfër e vendit, megjithatë, sipas tyre, janë ndërtuar me qindra objekte të reja, rrugë moderne, këto natyrisht janë bërë për turizmin e për të kaluar në Maqedoni, janë ngritur shkolla, të vogla patjetër, spitale
mikroskopike dhe hotele për turistët. Këto janë objektet
që kanë ndërtuar në Kosovë. Artikullshkruesi pohon se
në vitin 1948 jetonte në fshat 85 për qind e popullsisë,
kurse në fillim të këtij plani me afat të mesëm ai shkruan se në fshat jeton më pak se 50 për qind e popullsisë, pa thënë fare se ku ka shkuar pjesa tjetër, 30 për qind.
Por këtë po e them unë: një pjesë shumë e vogël merret me punë nëpër qytetet e Kosovës, pse atje nuk ka
punë për të gjithë, kështu që shumica, disa qindra mijëra, janë dëbuar në Turqi dhe kanë emigruar jashtë
Jugosllavisë.
Po si e tregojnë ata ndryshimin e zhvillimit të krahinës me mesataren e Jugosllavisë dhe cilat janë, sipas
artikullshkruesit, shkaqet që në Kosovë «prodhimi shoqëror është tri herë më i vogël»? Sipas tij, këto vijnë nga
pasoja e «mosstabilitetit ekonomik në botë dhe në vend,
i cili në Kosovë merr forma të ndërlikuara (kurse në
republikat e tjera gjoja nuk merr — shënimi im), sepse
ekonomia e Kosovës është më e re dhe joakumulative».
Është e kuptueshme që është joakumulative, sepse këtu
nuk janë bërë aspak investime, siç janë bërë në krahinat
e tjera të Jugosllavisë, ku të huajt kanë investuar miliarda dhe janë ndërtuar impiante moderne, që shfrytëzojnë në mënyrë të veçantë lëndët e para të Kosovës.
«Investimet në Kosovë, thotë gazeta «Politika» janë
në rënie. Për çdo frymë ato janë vetëm 50 për qind në
krahasim me investimet për frymë në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë» dhe këtu nuk e ka fajin
qendra, natyrisht, del nga artikulli, sepse ajo ka parashikuar që zhvillimi i përgjithshëm të merrte patjetër një
716

hov të madh, por ja që këtë hov të madh nuk e mori,
për arsye se u la pas dore dhe me gjithë pasuritë e
mëdha që ka Kosova me lëndë të para, si energjinë, metalurgjinë e zezë dhe me ngjyra, prodhimin e qymyrit
dhe mineralet joferroze. Të gjitha këto ekzistojnë në
Kosovë në cilësi dhe në sasi, po ku shkojnë? Shkojnë
në republikat e tjera, sidomos në Serbi, nën drejtimin
e së cilës ka qenë Kosova, shkojnë edhe në Maqedoni.
Artikulli thotë se gjoja në degët bazë të industrisë
janë bërë investime, por «për çudi» akoma nuk japin
rezultatet e duhura, dhe të ardhurat nuk kanë ndryshuar marrëdhëniet në tregun e forcës punëtore (!). Dhe kështu në artikull arrihet në konkluzionin që numri i të
papunëve rritet më shpejt sesa numri i qytetarëve që
vendosen në punë.
«Në pesë muajt e parë të këtij viti, vazhdon artikulli, prodhimi industrial në Kosovë është më i ulët nga
ai i vitit të kaluar, po rriten humbjet në veprimtarinë
ekonomike të organizatave-bazë të punës së shoqërizuar».
Këtu qëndron e gjithë çështja. Kjo punë e shoqërizuar,
«sistemi i ri socialist specifik» jugosllav vepron në të
kundërtën në krahinën e Kosovës, domethënë vepron
ligji i grabitjes së pasurive nëntokësore dhe mbitokësore
të Kosovës nga republikat e tjera dhe këto merren me
çmime, natyrisht, të lira. Në Kosovë, në fakt, nuk bëhet asnjë investim.
Kosova është shumë e pasur, thuhet në artikull —
ajo ka «50 për qind të të gjitha rezervave të qymyrit të
Jugosllavisë, 56 për qind të mineraleve të plumbit, zinkut, manganezit, nikelit, kromit» dhe arrin në rezultatin
se •ndërtimi i objekteve për shfrytëzimin e këtyre mineraleve kushton shumë, kërkon kohë të gjatë, angazhohen me punë pak punëtorë dhe i jep rezultatet e vërteta
vetëm pas shumë vjetësh». Prandaj konkluzioni logjik i
këtij artikulli është që të nxirren këto minerale, por të
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mos bëhen atje investime në këto degë, këto lëndë të
para t'i merren Kosovës e të dërgohen për përpunim në
republikat e tjera të Jugosllavisë!
Gjithashtu artikulli vazhdon se «gjithnjë e më shumë ndodh që bankat i paraqesin llogaritë e tyre për kreditë para se të fillojë prodhimi i vërtetë dhe krijimi i të
ardhurave, ndërsa borxhi i ekonomisë gjithnjë e më shumë e kufizon zhvillimin e mëtejshëm, mjetet e përgjithshme për zhvillimin e Kosovës në vit, pothuajse janë
më të pakta se detyrimet e krijuara. Kjo është një barrë
e rëndë, gjysma e këtyre detyrimeve transmetohen nga
viti në vit». Si konkluzion ai thotë se «orientimi i deritashëm në objektet e mëdha dhe struktura e ekonomisë
do të kenë pasoja negative edhe në planin e ardhshëm
pesëvjeçar, por disa procese duhet të ndërpriten».
A mund të paraqitet më qartë se kaq situata në
krahinën e Kosovës? Vetë ky artikull i «Politikës» dhe
shumë gazeta të tjera jugosllave shkruajnë shumë e shumë më tepër nga sa shkroi një artikull i revistës sonë
«Ylli», ku vihej në dukje pikërisht që Kosova, ku jetojnë miliona shqiptarë, është lënë në mjerim. Një gjë
të tillë ne e kemi për detyrë dhe nuk na lejohet të mos
e vëmë në dukje dhe të mos shprehim indinjatën tonë
se përse nuk merren masa, siç janë marrë në të gjitha
republikat e tjera, përse bëhet ky diskriminim, kur nga
ana tjetër titistët na mburren se Jugosllavia është një
vend socialist, ku titizmi të gjithë popujt i konsideron
njësoj.
Përderisa Kosovës, sikurse e pohon vetë shtypi jugosIlav, i bëhet një trajtim i tillë, veçanërisht shqiptarëve, ne, Shqipëria socialiste, kemi të drejtë dhe e kemi
për detyrë, pa qenë as shovinistë, as nacionalistë, as
irredentistë, t'i vëmë në dukje në shtypin tonë këto padrejtësi që u bëhen vëllezërve tanë të Kosovës. Kjo
është një rrugë e drejtë, e lejueshme, e domosdoshme
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dhe Jugosllavia duhet të marrë masa jo sipas konkluzionit që nxjerr artikulli i «Politikës», por masa të tjera
të forta për të ngritur nivelin ekonomik të Kosovës, në
bazë të kushtetutës. Ndryshe në Kosovë do të ngjasin
turbullira dhe këto nuk jemi ne që i shkaktojmë, por
vetë sistemi shovinist, antimarksist, antishqiptar i titistëve.
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POGRADEC, E DIEL
8 KORRIK 1979

AMERIKANET JANE FUTUR PREJ KOHËSH NE KINE
Kina e Hua Kuo Fenit po futet edhe më thellë në
kthetrat e imperializmit amerikan. Siç dihet dhe siç po
duket, amerikanët janë futur prej kohësh në Kinë nëpërmjet tregtisë dhe kredive që i japin këtij vendi.
Marrëdhëniet tregtare të Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1977 arrinin një vëllim shkëmbimesh prej 171 milionë dollarësh, kurse më 1978 kjo
shifër arriti në një miliard e njëqind milionë dollarë. E
kam theksuar edhe herë të tjera, se, përveç qëllimeve me
interes thjesht tregtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dëshirojnë, natyrisht, të akaparojnë tregun kinez dhe të
zënë në të pozita të majme, më të mëdha se ato të japonezëve dhe të kapitalistëve të vendeve të Evropës Perëndimore. Për këtë arsye Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan më 7 korrik se në Pekin u arrit marrëveshja
për shkëmbime tregtare midis të dy vendeve. Ambasadori amerikan në Pekin, Leonard Hudkok, dhe i famshmi
•Mikojan». i Kinës, Li Çiani, firmuan marrëveshjen e
përbashkët, e cila përmban klauzolën që i njeh Kinës të
drejtën e kombit më të favorizuar në shkëmbimet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra, duket qartë që Kina po ia hap dyert kapitalit
amerikan, shtetëror dhe privat, po u hap rrugën kredive
dhe investimeve në shkallë të gjerë. Një veprimtari e ti11ë, natyrisht, do të nxitë jo vetëm konkurrencën, por
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edhe kontradikta në mes imperializmit amerikan, Japonisë dhe shteteve të Evropës Perëndimore, e në radhë të
parë qeverisë së Bonit, e cila tok me Japoninë e financojnë dollarin amerikan.
Udhëheqja kineze, me dallavere e dinakëri, përpiqet
të përfitojë nga këto kontradikta, por të përfitojë në disfavorin e të tjerëve që grinden për tregjet e saj dhe në
favorin e vet. Këto shtete, pra, grinden në mes tyre dhe
i japin kredi Kinës, me qëllim që të zënë vend më mirë
atje, të akaparojnë tregun e saj dhe të krijojnë të ardhura të mëdha për veten e tyre në kurriz të popullit
kinez. Është e qartë se dhënia e këtyre kredive ka siguruar në Kinë një pozicion pak a shumë stabël për zhvillimin e interesave të kapitalizmit botëror. Pra, Kina i është
futur asaj rruge që po ndjek prej kohësh Jugosllavia.
Ja, për shembull, një sërë bankash të Evropës Perëndimore, në një mbledhje të përbashkët që bënë, i akorduan Jugosllavisë një kredi prej 35 milionë dollarësh. Këtu s'është çështja te shuma e 35 milionë dollarëve, se
titizmi është kredhur në borxhe akoma më të mëdha. Vetëm deficiti tregtar, siç ka njoftuar agjencia jugosllave e
lajmeve Tanjug, arrin në 2 miliardë e gjysmë dollarë.
Këto janë kamata që duhet të paguajë Jugosllavia, kështu
që merret me mend sa janë kreditë, dhënësit e të cilave
kanë zënë të gjitha kyçet e ekonomisë jugosIlave. Bankat në fjalë, kur shpallën se këtij shteti myfliz i dhanë
edhe 35 milionë dollarë të tjerë, këtë e arsyetonin me pikëpamjen se në Jugosllavi janë krijuar të gjitha kushtet
për investimet e kapitaleve të huaja. Me fjalë të tjera,
Jugosllavia tash është shndërruar në një vend gjysmëkolonial, ku sundojnë kapitalet e huaja, ku grabit borgjezia
e re titiste, ngrihen çmimet, taksat, pagesat e shërbimeve,
nëpër republikat mbretëron kaosi, nxitet nacionalizmi i
tërbuar serb e kroat. Të gjitha këto bëjnë që Jugosllavia,
për kapitalistët e ndryshëm, të jetë në të njëjtën kohë
46 - 5
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si një objekt lakmie, grindjeje, shfrytëzimi, por edhe frike, sepse ndihmat që i japin perëndimorët Jugosllavisë
titiste mbajnë në vetvete edhe frikën e depërtimit në
shkallë të gjerë të «ariut polar». Në fakt, siç thonë agjencitë e lajmeve, edhe ai i akordon, gjithashtu, Titos kredi
të shumta si për materiale ushtarake, ashtu edhe për
investime ekonornike. Natyrisht për këto kredi Bashkimi
Sovjetik kërkon prej saj favore të tilla si rritjen e numrit të anijeve sovjetike të ankoruara në portet jugosIlave gjoja për t'u riparuar, por në fakt për të zënë vend
në bazat ushtarake, dhe vendosjen e përhershme të korridoreve ajrore nga aeroplanët sovjetikë në drejtimet që
ata kanë nevojë.
Pretendohet se Titoja nuk i paska pranuar këto kushte. Kjo s'është e vërtetë, sepse, mendoj unë, ai është një
matrapaz i atillë që anon nga të gjitha drejtimet, është
një shantazhier që nuk ka shok në botë. Mirëpo krali
i Beogradit tash u plak dhe shërbimet që u bën padronëve të tij nuk janë më me vlerë. Edhe e ashtuquajtura
botë e paangazhuar, që gjoja e drejtonte ky farë «burrë
shteti i madh» ka filluar të krimbet, megjithëse e krimbur
ka qenë, por tash, për këtë «botë të paangazhuar» kanë
dalë pretendentë të tjerë të fuqishëm si Bashkimi Sovjetik dhe Kina. Pra, pas Jugosllavisë, Bashkimi Sovjetik dhe Kina, tok me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
kanë hyrë në rivalitete për «botën e paangazhuar», për
këtë modus vivendi që kanë krijuar për të gënjyer popujt e botës që të mos ngrihen kundër shtypësve dhe
shfrytëzuesve të tyre të jashtëm e të brendshëm.
Tash, ashtu si Jugosllavia edhe Kina e Hua Kuo Fenit po u hap portat investimeve të kapitaleve amerikane
dhe merr statusin e kombit më të favorizuar në tregti.
Në Kinë do të lëvojnë hulahupi, drogat etj. mënyra
të jetesës amerikane. Do ta shohim atë puritanizmin kinez se si do të zhvishet lakuriq e do të dalë në shesh një
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liberalizëm i turpshëm. Do të shohim se si ai moral gjoja
i lartë, që predikonte Çu En Lai, tash do të kthehet në
një prostitucion të vërtetë dhe vendi i tij do të bëhet
vendi i drogave e i opiumit si në kohët e perandorëve të
vjetër.
Kinezët i kanë vënë të gjitha shpresat e tyre te kapitalet e imperialistëve të ndryshëm, por aq sa e ndihmuan
JugosIlavinë për t'u stabilizuar këto kapitale të shfrytkzuesve, aq do ta stabilizojnë situatën edhe në Kinë, e
cila me siguri do të shkojë vazhdimisht duke u acaruar.
Kontradiktat midis grupit të Hua Kuo Fenit dhe të Ten
Hsiao Pinit po thellohen, sido që ata përpiqen të paraqiten sikur gjoja janë në harmoni. Por në asnjë mënyrë
nuk ekziston harmonia, ata kërkojnë t'i vënë këmbën
njëri-tjetrit dhe ta rrëzojnë. Pra, vazhdon taktika e Mao
Ce Dunit.
Të gjitha fraksionet vazhdimisht kanë dalë me flamurin e Mao Ce Dunit. Edhe aktualisht vazhdohet me
flamurin e tij, por me një flamur të çjerrë. Hua Kuo Feni
u përpoq të adoptonte taktikën centriste të Mao Ce Dunit, por e braktisi atë dhe Teni është larg që ta zbatojë.
Pavarësisht se duket sikur në Kinë ekzistojnë dy rryma
të forta në kundërshtim me njëra-tjetrën, mendoj se
ekzistojnë edhe disa rryma të tjera, të cilat nuk janë aq
të fuqishme sa këto dy kryesoret, që janë në pushtet, por
edhe ato manifestohen nëpërmjet dacibaove. Kështu ka
dacibao ku shkruhet edhe kundër Hua Kuo Fenit, edhe
kundër Ten Hsiao Pinit, edhe pro amerikanëve, edhe pro
të ashtuquajturës katërshe.
Me pak fjalë, ajo që po ngjet në Kinë është një mësim i madh për Partinë tonë dhe për të gjitha partitë
marksiste-leniniste të botës. Çështja kryesore është që
marksistë-leninistët duhet t'i qëndrojnë besnikë teorisë
sonë të madhe dhe të luftojnë pa mëshirë, pa hezituar asnjë minutë, përpara çdo fuqie, kundër shmangieve nga
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vija dhe kërcënimeve të armiqve të marksizëm-leninizmit.
Partitë tona marksiste-leniniste, ne komunistët, kudo
që jemi në botë, duhet të ndjekim mësimet e Leninit si
në çdo drejtim edhe në taktikën e luftës kundër revizionizmit dhe oportunizmit të çdo lloji. Lenini ishte i
qartë, i ashpër, i drejtë, i palëkundur kundër armiqve,
revizionistëve e oportunistëve të të gjitha ngjyrave. Lenini qe ai që dinte të bënte një politikë marksiste të
drejtë e të vendosur, dinte të bënte kompromise atëherë
kur duheshin bërë kompromise që ai i shihte të arsyeshme se ishin në favor të revolucionit dhe aspak në dëm
të tij. Pra, ai dinte kur duhej vepruar në këtë drejtim e
s'kishte frikë, se ishte, siç e ka cilësuar Stalini, një
ponjë mali që s'di ç'është frika në luftë...» 1 kundër armiqve të marksizëm-leninizmit, armiqve të revolucionit.
Ne, komunistët shqiptarë, jemi udhëhequr e jemi frymëzuar kurdoherë nga mësimet dhe guximi revolucionar
Leninit të madh në luftën kundër deviatorëve e renegatëve të marksizëm-leninizmit, në luftë kundër kapitalizmit botëror dhe imperializmit.
Borgjezia e kapitalizmi, revizionistët dhe tradhtarët
përdorin shumë taktika e shumë dredhi kundër Partisë së
Punës të Shqipërisë. Disa heshtin duke lënë të kuptohet
se nuk i marrin në konsideratë e i nënvleftësojnë -rn'endimet, pikëpamjet dhe veprimet e Partisë sonë. Disa i
shtrembërojnë, disa të tjerë vënë në dukje ato gjëra që u
interesojnë, duke i copëtuar e duke i cunguar pikëpamjet tona, për të mos e dhënë të plotë mendimin ë Partisë sonë, sepse u dhemb, e, siç thotë populli ynë, •<atje
ku dhemb dhëmbi vete gjuha». Por, me gjithë këto taktika që përdorin ata për të mos lejuar jehonën e qëndrimeve konsekuente, fjala e Partisë sonë çan si ajo lara
1 J. V. Stalin. Veprat, vëll. 6, f. 55.
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që mbin, rritet, bën fruta dhe ushqen njerëzit. Prandaj
Partia jonë përpiqet që fjala e saj të jetë fjalë e drejtë.
e peshuar mirë, e dëshiruar nga popujt. Partia jonë përpiqet që fjala e saj të shërbejë për të sqaruar mendjet
e njerëzve, për të ngjallur besim në fitore, për t'i bërë
ata të guximshëm, që të thonë të vërtetën dhe të luftojnë
për triumfin e saj. Ky ka qenë, është dhe do të mbetet
kurdoherë qëllimi i madh i Partisë sonë, i cili realizohet
vetëm duke e mbajtur të pastër teorinë tonë marksiste-leniniste, duke e futur thellë në mendjen e në shpirtin e
njerëzve tanë dhe, sa të jetë e mundur, ajo të rrezatojë
edhe në vendet e tjera, edhe në popujt e tjerë. Armiqtë
neve na vënë lloj-lloj epitetesh për të fshehur të vërtetën,
të drejtën, që mbrojmë ne, prandaj edhe ne aq më tepër
duhet ta ngremë zërin që kjo e vërtetë dhe kjo e drejtë të
ushtojnë anembanë. Një Parti e vogël, një popull i vogël
dhe një shtet i vogël si yni kanë po aq të drejtë ta thonë fjalën e vet e të veprojnë në arenën ndërkombëtare
ashtu siç veprojnë edhe shtetet e mëdha. Këtë të drejtë
s'presim të na e japë kush, por e kemi siguruar me forcat
tona, me fjalën tonë, me luftën dhe me veprimet tona.
Kundërshtarët tanë nuk duan që ne të bëjmë kështu siç
po bëjmë në fakt, por më kot e kanë se ne s'na tremb
kurrkush në këtë rrugë të drejtë realiste, të domosdoshme, që ndjek Partia jonë me konsekuencë.
Fuqitë e mëdha imperialiste kurdoherë janë përpjekur dhe përpiqen të bëjnë ligjin, që ligjet e tyre të padrejta e të egra të dominojnë në gjithë shtetet e botës,
por n.e jemi nga ato shtete, megjithëse nga më të voglat,
që nuk mund të na detyrojnë e të na përulin kurrë ligjet
e tyre. Ne i luftojmë dhe do t'i luftojmë ato në çdo moment e do të fitojmë, për arsye se nuk i detyrohemi për
asgjë kurrkujt. Çdo gjë populli ynë dhe Partia jonë e kanë fituar me djersën dhe me gjakun e derdhur në luftë
kundër atyre që sot përsëri kërkojnë t'u imponojnë popujve ligjet e tyre.
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Natyrisht shtetet kapitaliste e revizioniste disponojnë mjete të fuqishme financiare, propagandistike e ushtarake dhe kanë mundësi që intrigat e tyre të përhapen
në të katër anët e botës. Dhe është fakt se këto intriga
s'kanë qenë pa efekt, bile shumë herë efekti i tyre ka
qenë i madh, aq sa kanë degjeneruar në luftëra të përgjakshme lokale ose botërore. Megjithëkëtë, Partia jonë
dhe komunistët në botë asnjëherë nuk duhet të tremben,
as të pushojnë luftën e tyre kundër këtyre fuqive të errësirës, të tmerrit, të terrorit dhe të shtypjes, sepse me ne
janë popujt. Këtu qëndron forca jonë dhe fjala jonë këtu
zë vend.

POGRADEC, E MARTË
10 KORRIK 1979

«MINJTE» U BENE ZOTER TE KINES
Neokolonializmi po vendoset në Kinë si rezultat i politikës tradhtare të klikës fashiste që ka ardhur në fuqi,
me Hua Kuo Fenin, Ten Hsiao Pinin e të tjerë në krye.
Borgjezia kapitaliste kineze, e vjetër dhe e re, kjo
e fundit e formuar gjatë regjimit të Mao Ce Dunit, e
realizoi për të dytën herë ëndrrën e vet. Po përsëritet
edhe një herë në Kinë periudha e paraluftës së Parë Botërore, e njohur për depërtimin në masë të koncesioneve
të huaja në këtë vend, veçse këtë herë, natyrisht, këto
koncesione kanë marrë trajta, forma dhe maska të ndryshme. Megjithatë përmbajtja është e njëjtë për të dyja
periudhat: zhveshja e Kinës nga pasuritë e saj prej imperializmit e kapitalizmit botëror dhe futja e popullit kinez nën zgjedhën e të huajve, rropatja e tij në punë për
fitime kolosale në interes të kapitalistëve të huaj dhe të
borgjezisë që sundon në vend.
Me sa duket u poqën situatat dhe kapitalistët e ndry-

shëm, që nga ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
deri te zonja Markos, gruaja e diktatorit të Filipineve,
gjetën vend bosh në «vaporin» e madh kinez për të ndërtuar «foletë» e tyre të ngrohta. Zonja Markos e filloi veprimtarinë e saj me nënshkrimin, dje a pardje, të një
marrëveshjeje për të ndërtuar në Kinë disa hotele turistike, kurse të tjerët, amerikanët, japonezët, kapitalistët
e Evropës Perëndimore dhe kapitalistë nga të gjitha anët
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e botës, natyrisht, do të zënë copa të mëdha në kuvertën
e këtij vapori.
Ten Hsiao Pini nuk shkoi kot në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, nuk i mbajti kot ato fjalime, nuk i rehabilitoi kot gjithë kapitalistët e vjetër që Revolucioni Kulturor i kishte hedhur në shportën e plehrave. Tash këta
tregtarë kompradorë që kanë rimarrë fuqinë në Kinë dhe
po rifitojnë pasuritë e së kaluarës, kanë hyrë drejtpërdrejt në marrëdhënie politike, ekonomike, mundet edhe
ushtarake me imperializmin amerikan, me atë japonez
dhe me kapitalistët e tjerë, nipërit e stërnipërit e Kaizerëve dhe të Napoleonëve të tretë.
HSINHUA-ja dhe agjencitë e organet e ndryshme të
shtypit botëror njoftojnë me gëzim të madh se më 8 ko-

rrik në Kinë hyri në fuqi ligji i famshëm që mbron investimet e huaja, aprovuar nga Asambleja Popullore Kombëtare e Kinës, e cila është e mbushur me reaksionarë.
Ky është një gëzim i madh për reaksionin kinez dhe për
imperialisto-kapitalistët. Tash, hëpërhë, revizionistët kinezë e kanë lënë mënjanë socialimperializmin sovjetik,
por do të vijë dita që do t'ia nderin dorën edhe atij si
Titoja, sepse një ligj i tillë më përpara se në Kinë është
aprovuar në Jugosllavi, domethënë shoqëritë e përbashkëta ose ndërmarrjet e përbashkëta po krijohen në Kinë
njëlloj si në Jugosllavi. Kështu këto dy vende u bënë dy
motra pseudosocialiste, binjake të një ulkonje të madhe,
që është kapitalizmi botëror, me atë amerikan në krye.
Hua Kuo Feni dhe emisarët e tij të shumtë, sikurse
kam shënuar edhe herë të tjera në Ditarin tim, shkuan
në Jugosllavi me qëllime të caktuara. Ata mësuan nga
udhëheqja jugosllave se çfarë «të mirash» sjell shitja
e atdheut me dollarë, me sterlina e të tjera monedha të
huaja. Këto monedha të huaja kanë rëndësi të madhe për
grupin kapitalist të vendit që i merr, sepse pasurohen,
bëhen balozë, siç thonë në Gjirokastër, dhe krijojnë në
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vendin e tyre një fushë të gjerë shfrytëzimi të pasurive
dhe të popullit për të huajt. Por vjen edhe falimentimi
pas, pse, siç dihet, dardha e ka bishtin prapa. Bishtin e
këSaj dardhe po e shohim tash në Jugosllavi e do ta shohim pas ca kohësh edhe në Kinë. Këtu mund të jetë e
afërt koha për ta parë një gjë të tillë, në drejtimin që
korrupsioni do të marrë masa të papara ndonjëherë dhe
Kina, e madhe nga popullsia e nga territori, mund të
kthehet dhe do të kthehet në një vend shumë të rrezikshëm për paqen botërore. Ky vend, i cili do të degjenerojë në një vend militarist në aleanca me militaristët
japonezë, me imperialistët amerikanë dhe me kapitalistët
ndërkombëtarë, do të kërkojë të sundojë botën me luftëra grabitqare, në të cilat do të derdhet gjaku i popujve.
Prandaj lufta jonë kundër tyre duhet të jetë e pareshtur dhe të mos tutemi aspak se mund të na quajnë
mendjemëdhenj kur ne sulmojmë këto veprime të përbindshme që do ta hedhin botën në një humnerë të tmerrshme. Lakenjtë e kapitalizmit e trumbetojnë triumfin e
tyre, por ky triumf nuk do të jetë i përjetshëm. Ai do të
zhduket tok me kalbëzimin, demaskimin dhe shkatërrimin e imperializmit botëror e të shoqërisë kapitaliste nga
lufta e mbarë popujve të botës.
• Sipas agjencive të ndryshme të lajmeve, ligji që u
aprovua nga Asambleja Popullore Kombëtare e Kinës
është jashtëzakonisht liberal, nenet e tij i kapërcejnë edhe
ato të ligjeve të skupshtinës jugosllave. Ky ligj, pra, lejon
që të vërsulen mbi Kinë afaristët e huaj nga të katër
anët e botës për të investuar në këtë vend, ku krahu i
punës është me kosto të ulët. 900 milionë njerëz do të
djersijnë paskëtaj për një grusht oriz, për t'i sjellë kapitalizmit të huaj dhe borgjezisë kapitaliste të vendit fitime përrallore. Natyrisht, propaganda false kineze do ta
mbulojë këtë me zhurmën e madhe që do të bëjë, sikur
këto investime i sjellin të mira popullit, gjë që është një
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gënjeshtër e madhe, sepse ata që investojnë në Kinë shtypin e i shfrytëzojnë në palcë edhe popujt e vendeve të
tyre ku sundojnë uria, inflacioni dhe ku ka miliona të papunë. Pra, kapitalistët e huaj amerikanë, japonezë dhe

ata të Evropës Perëndimore hedhin në rrugë me miliona
punëtorë të vendeve të tyre dhe i sjellin kapitalet në Kinë, ku punëtori kinez mund të blihet dhe të punojë për ta
për një krodhë bukë.
shtë e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
do të jenë në krye të kësaj kusërie, të kësaj «feste të madhe» për ta. Ligji që u promulgua në Kinë e që u botua
dy-tri ditë më parë, u vendos në atë kohë kur u nënshkrua marrëveshja në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Li Çiani dhe ambasadori amerikan në Pekin. Pra, marrëdhëniet tregtare dhe investimet
e ardhshme e ato që janë bërë qysh më parë nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës tash u siguruan me ligj të posaçëm nga Asambleja Popullore Kombëtare e Kinës, e
cila emrin e ka popullore, por në fakt është asambleja e
kapitalistëve.
Sipas agjencive të lajmeve, shumë nga shoqëritë e
përbashkëta po pritnin me padurim të aprovohej ky ligj
me rëndësi e të fillojë menjëherë puna për nxjerrjen
e naftës, ndërtimin e hoteleve, shitjen e patentave, ndërtimin e fabrikave të armëve, shitjen e aeroplanëve etj.
Pra, këto shoqëri të përbashkëta, të cilat në Kinë do të
bëjnë investime, pritnin të eliminohej pengesa financiare
për sigurimin e investimeve dhe përfitimeve të tyre. Kjo
gjë, pra, ua garanton kapitalistëve investimet, u garanton njëkohësisht heqjen e taksave mbi të ardhurat për
2-3 vjetët e parë të nxjerrjes së fitimeve. Sipas këtij
gji kapitalistët mund t'i marrin fitimet në devizë, mundet dhe t'i riinvestojnë në ato drejtime që dëshirojnë
ata, në objekte të tjera, natyrisht, edhe me pëlqimin e
trustit të madh kinez që është formuar. Mbi këtë ligj avo730

katët e kapitalistëve dhe të korporatave do të gjejnë interpretime e do të bëjnë formulime të shumta për të mbrojtur investimet e të ardhurat e tyre. Sidoqoftë, ky ligj që

tashti përcakton fitimin neto që merr investitori i huaj,
fondet që ai merr në kohën kur përfundon marrëveshja
për ndërmarrjen e përbashkët dhe fondet e tjera që mund
të nxirren jashtë. Ligji përcakton që investitori nuk
mund të marrë pjesë në këtë shoqëri të përbashkët
me më pak se 25 për qind të shumës së veprës, por
jo më shumë se nga 40 për qind, ashtu siç e kanë
edhe jugosllavët. Në realitet, me ekonominë kineze do të

ndodhë ashtu si me Jugosllavinë, Kina do të zhytet në
borxhe të mëdha që nuk do të lahen kurrë, në taksa të
rënda, kurse fitimet do të shkojnë në xhepin e kapitalistëve që do të riinvestojnë në Kinë. Kjo rrugë brenda një
kohe pak a shumë të shkurtër do të shërbejë për kolonizimin e tërë ekonomisë së vendit, për influencimin
politik e ideologjik kapitalist në Kinë dhe për degjenerimin e shoqërisë kineze në një shoqëri perëndimore të
korruptuar.
Agjencia HSINHUA njofton se në Kinë është ngritur
një korporatë e madhe që do të koordinojë marrëveshjet
e do të bëjë allishverishe me leverdi me shoqëritë e huaja e se është krijuar edhe një komision kontrolli që «do
të miratojë» ose gjoja do të hedhë poshtë propozimet
në këto ndërmarrje të përbashkëta. Trusti ndërkombëtar
i Kinës, ish-korporata e investimeve, do të koordinojë pra

përdorimin e investimeve dhe të teknologjisë së huaj në
Kinë. Dhe këtë trust do ta drejtojë ish-industrialisti i
madh e i njohur kinez, Çen Jin Çen.
Çen Jin Çeni, në një intervistë që dha më datën 8
korrik, përshëndeti krijimin e ndërmarrjeve të përbashkëta. Ky Çen Jin Çeni, ose qen bir qeni, sot deputet
dhe zëvendëskryetar i Federatës Pankineze të Industrialistëve dhe Afaristëve, në intervistën që i dha agjencisë
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HSINHUA, e ngriti në qiell ligjin e ndërmarrjeve të përbashkëta me investime të huaja, i cili na qenka në të
mirën e popullit kinez dhe Kina, siç pretendon ai, do të
ketë -favore të mëdha» prej tij!
Si e arsyeton këtë ligj Çen Jin Çeni? «Ky ligj mishëron,
— tha ai, — parimin e barazisë e të leverdisë reciproke në bashkëpunimin ekonomik dhe në shkëmbimet teknike midis Kinës dhe vendeve të tjera. Unë mendoj se ai
u është përgjigjur disa prej pyetjeve të rëndësishme që
kanë bërë miqtë tanë jashtë, në qartiet afariste».
Çen Jin Çeni ka shkuar edhe në Republikën Federale
të Gjermanisë, në Francë, në Zvicër, në Hong-Kong dhe
në këto vende presidentët e shoqërive të përbashkëta kapitaliste që kërkojnë t'i pijnë gjakun popullit kinez, ishin
të shqetësuar nëse kishte siguri për investimet që do të
bënin e për kërkesat e Kinës ndaj tyre. Tash, me këtë
intervistë që dha, Çen Jin Çeni i siguroi ata se ligji është
i patundur dhe ata do të mbrohen me çdo kusht nga ai.
Pra, ligji mbron kapitalet e huaja në Kinë, interesat e
tyre, në rast se do të investohen, dhe i siguron se fitimet mund të dërgohen jashtë vendit. Pastaj Çeni, duke
komentuar ligjin, foli rreth të drejtave të investuesve
të huaj lidhur me drejtimin e ndërmarrjeve. Presidenti
i këtyre ndërmarrjeve do të jetë kinez, por «partnerët
e huaj, — tha ai, — mund të jenë zëvendëspresidentë në
këshillat e drejtorëve dhe ata mund të jenë drejtorë të
përgjithshëm apo zëvendësdrejtorë të përgjithshëm». «Këshilli i drejtorëve dhe i anëtarëve, i caktuar nga investuesit e huaj dhe nga kinezët, — shtoi ai, — do të diskutojë dhe do të miratojë rezolutat mbi punën e madhe të
ndërmarrjes, duke përfshirë planet e saj të zgjerimit,
programet e prodhimit dhe të tregtisë, buxhetin, shpërndarjen e fitimeve, caktimin e drejtorit të përgjithshëm,
kryellogaritarit dhe posteve të tjera të rëndësishme».
Në qytetin tim, në Gjirokastër, tregohet një histori
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e tillë: Na ishte njëfarë Qaqe, budalla, të cilin tërë mëhalla donte ta martonte. Bënë ç'bënë e i gjetën një nuse.
«Regjisori» i kësaj «mblesërie» i përgatiti të gjitha ç'duheshin, derisa erdhi dita e dasmës. Qaqja, i veshur si dhëndër, duke mbajtur në dorë një tufë me lule, nusja me
vello dhe të ftuarit me lugë në brez u nisën për në kishë.
Gjatë rrugës, Qaqja thoshte herë pas here ndonjë fjalë,
«regjisori» i dasmës sa herë që dhëndri hapte gojën,
përgjigjej: «Qaqe, ti vetëm mbaj tufën». Dhe kështu mbeti shprehja «tufa e Qaqes».
Kështu po ndodh edhe me drejtorët kinezë në këto
ndërmarrje të përbashkëta me kapitalistët e huaj që kanë
investuar miliarda në Kinë. Edhe ata si Qaqja janë.
Ashtu si Qaqja që duhej të mbante vetëm «tufën», kurse
çdo gjë tjetër do të bëhej nga të tjerët, kinezët duhet të
mbajnë vetëm «tufën», se të tjerat i kanë në dorë e i rregullojnë kapitalistët dhe imperialistët e huaj. Këta janë

«minjtë» që kanë sulmuar vaporin kinez dhe po vendosin strofkat e tyre, për të gërryer themelet e popullit punëtor, paqedashës dhe të talentuar të Kinës, popull të cilin klika në fuqi po e bën skllav të të huajve. Pikërisht
ata të huaj, që dikur Maoja me filozofinë e tij «të mençur» të «timonierit të madh» i quante minj që bridhnin
nëpër rrugë e që pretendonte se bota thërriste «vriteni
miun, vriteni miun», sot po sundojnë në Kinë. Ata janë
futur nëpër hambarë dhe po hanë grurin dhe orizin e kinezëve të varfër. «Minjtë• tash janë bërë zotër të Kinës.
Hajde pastaj kuptoje ndryshe.
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matike normale midis të dy vendeve. Atëherë nuk u fol
asgjë për marrëveshjet në fushën ushtarake.
Sipas gazetarit Ralf Uander, marrëveshja lë jashtë
pikën e zakonshme që kufizon përdorimin e akseleratorëve
për qëllime paqësore. Deri tash në botë ka tre aksele-
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ratorë bërthamorë. Ata shërbejnë për rritjen relative të
energjisë së ulët në energji të lartë dhe bëjnë që të studiohen grimcat atomike.
Sipas njoftimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe Zvicra kanë akseleratorët më të mëdhenj në botë, i
treti vjen Bashkimi Sovjetik dhe tash e katërta do të
bëhet Kina e Ten Hsiao Pinit.
Kur Mao Ce Duni ktheu -«timonin» drejt bashkimit
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të maskuar strategjinë e tij tradhtare, hodhi tezën se Shtetet e Bashkuara
të Amerikës po dobësohen, janë në rënie ekonomike,
politike, ushtarake e çfarë nuk tha tjetër, kurse Bashkimi
Sovjetik është në ngritje. Ne, natyrisht, e kundërshtuam
këtë tezë të Mao Ce Dunit dhe mbrojtëm tezën se Shtetet
e Bashkuara të Amerikës janë shumë më të fuqishme nga
Bashkimi Sovjetik dhe se të dy janë njëlloj, armiq të egër
të njerëzimit.
Tash kuptohet pse Mao Ce Duni i lëshonte këto mendime «xhevahire». Ato kishin për qëllim të fshihnin aleancën kino-amerikane dhe t'i linin botës të kuptonte se
gjoja Kina ishte bërë një moderatore midis Bashkimit
Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mao Ce
Duni mendonte që të luante rolin e moderatorit edhe në.
arenën ndërkombëtare, në mes dy superfuqive të fuqishme të armatosura deri në dhëmbë, ashtu siç luante relin e moderatorit midis fraksioneve dhe grupeve që luftonin dhe jetonin në partinë e në shtetin e tij, nën flamurin e tij.
Megalomania e «timonierit të madh» kishte arritur
në atë shkallë, sa të mendonte se kjo politikë centriste,

KINA PO BEHET NJE VEND MILITARIST,
LUFTENXITES
Kohë më parë në Ditarin tim kam shënuar se amerikanët i kanë pasë dhënë Kinës, edhe pa pasur marrëdhënie diplomatike, ordinatorë të fuqishëm elektronikë për
drejtimin e radarëve, për zbulim nafte dhe për shumë
veprime të tjera. Natyrisht këto ishin dhënë në fshehtësinë më të madhe, por ne i morëm vesh.
Tash deklarohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

do ta ndihmojnë Kinën edhe për ndërtimin e një akseleratori të fuqishëm bërthamor. Këtë lajm e dha nga Uashingtoni Ralf Uander, gazetar pranë Shtëpisë së Bardhë.
Ai thotë se marrëveshja është nënshkruar në janar të
këtij viti në Uashington, në Shtëpinë e Bardhë, nga sekretari i energjisë, Xhejms Shlezinger, dhe zëvendëskrye-.
tari i Këshillit të Shtetit të Kinës, Fan Ji. Më duket se
Xhejms Shlezingeri ka vizituar Kinën kur ishte gjallë
Mao Ce Duni. Ai u interesua atje për bujqësinë, të cilën
e gjeti përtokë, prandaj u rekomandoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta ndihmonin Kinën në këtë drejtim. Fan Ji aktualisht është bërë edhe kryetar i Akademisë së Shkencave të Kinës. Pra, siç po duket, kjo
marrëveshje është përfunduar përpara takimit të presidentit Karter me Ten Hsiao Pinin dhe njoftimit të
tyre në televizion për përsëritjen e marrëdhënieve diplo-
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eklektike do t'i shërbente si brenda edhe jashtë, dhe Kina do të përfitonte nga të gjitha anët. Mirëpo një politikë
e tillë nuk e nxori Kinën nga llumi, por e futi atë edhe
më thellë në të.
Tash fashistët kinezë që janë në fuqi përpiqen të
bëjnë lojëra politike, ata bëjnë sikur nuk i japin bujë
armatimit dhe modernizimit të ushtrisë, «katër modernizimet» gati janë bërë tre, por në fakt janë gjithnjë katër.
Në krye, sipas tyre, qëndron bujqësia, por në fakt, fondet
më të mëdha në buxhet i shkojnë ushtrisë. Këto fonde,
natyrisht formohen nga kreditë që i japin Kinës Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe vendet e tjera kapitaliste kundrejt grabitjes së pasurive të nëntokës e të
mbitokës së saj. Por udhëheqësit kinezë nuk e humbasin
parimin e Mao Ce Dunit dhe bëjnë sikur do të harmonizojnë marrëdhëniet edhe me Bashkimin Sovjetik.
Prandaj në këto situata të turbullta brenda në Kinë,
në grindjet e mosmarrëveshjet në mes fraksioneve që luftojnë me njëri-tjetrin për pushtet, shohim që politika
pragmatiste dhe centriste e Mao Ce Dunit të ngrejë përsëri
veshët si brenda në Kinë, ashtu edhe në lidhje me Bashkimin Sovjetik. Me fjalë të tjera, Kina pak nga pak po
rifillon pajtimin me Bashkimin Sovjetik, derisa të arrijë,
mundet brenda 4-5 vjetëve, t'i normalizojë krejtësisht marrëdhëniet me të dhe të marrë ndihma për modernizimin
e saj edhe nga Bashkimi Sovjetik.
Natyrisht Bashkimi Sovjetik dhe udhëheqja fashisto-revizioniste që sundon në këtë vend nuk janë nga ata që
hanë bar. Ata e kuptojnë lodrën e Kinës, prandaj do të
manovrojnë në mënyrë të tillë që Kina të mos forcohet,
të mos bëjë ligjin në botë, të mos vendosë hegjemoninë
e të mos luajë rolin e mbajtësit të balancës midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Ata
do ta ndihmojnë Kinën, por për ta dobësuar, e në fund
për ta copëtuar. Dhe këtë do ta bëjnë duke krijuar atje,
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nëpërmjet këtyre lidhjeve, situata akoma më të turbullta,
kontradikta akoma më të thella. Bashkimi Sovjetik, i ciii
me siguri duhet të ketë në Kinë njerëzit e vet, do të përpiqet ta forcojë krahun në favorin e tij dhe në disfavorin
e fashistëve kinezë e të imperializmit amerikan. Prandaj
Kina i ngjet një anijeje në mes të oqeanit Pacifik ku valët e furishme e çojnë sa andej-këtej dhe s'e lënë të ndjekë kursin e saj -të drejtë» që ka caktuar «timonieri i
madh», kurs të cilin do ta zbatonte Çu En Lai, por që
edhe ky ia la amanet, që ta kryente me sukses, atij që
caktoi zëvendës, Ten Hsiao Pinit. Rruga aktuale e Kinës
jo vetëm kalon nëpërmjet zigzagesh të mëdha, por këto
zigzage në mes valëve të oqeanit të tërbuar, mund ta përmbysin fare anijen dhe gjithë grupin e tradhtarëve që
e drejtojnë.
Ne dëshirojmë që populli kinez dhe marksistë-leninistët e vërtetë në Kinë ta shohin këtë situatë të tmerrshme ku po e çon udhëheqja aktuale dhe maocedunideja,
ta kthejnë strategjinë e tyre dhe ta udhëheqin vendin në
bazë të teorisë së pagabueshme të marksizëm-leninizmit.
Në studimin shumëvjeçar që kam bërë për situatat
që po zhvillohen në Kinë, për njerëzit që e drejtojnë atë,
për pikëpamjet, mendimet dhe veprimet e tyre, shumë
herë kam pyetur veten: përse ngjasin të tilla gjëra kaq
të çorientuara e të pakuptueshme? A ka në këtë mes diçka që shkaktohet nga opinione politike të ndryshme, të
formuara, të moskuptuara si duhet, të moszbatuara si
duhet, apo është fjala për një karakteristikë të veçantë të
karakterit kinez në përgjithësi? Kam arritur në konkluzionin se të dyja këto kanë pjesën e vet. Kinezi, këtu e
kam fjalën gjithnjë për udhëheqësit kinezë, është i predispozuar të kërkojë që mendimet, konceptet e tij për jetën, për filozofinë e saj, për zhvillimin e njerëzimit të
mbisundojnë.
47 - 5
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Kur gjykon për politikën e Kinës si shtet e si parti,
konstaton se ajo kurdoherë është karakterizuar nga kompromise. Pra, mund të arrijmë në konkluzionin që kom

doherë për kinezët kanë pasur qëllim fitimin e dukshëm,
konkret, imediat të shtetit të tyre, të politikës së tyre në
marrëdhëniet me të tjerët. Është kjo punë, ky botëkup-

promiset janë në karakterin e sunduesve kinezë. Ata nuk
mund të rrojnë, të veprojnë e të vërtiten pa menduar për
kompromise. Kjo shpjegon paqëndrueshmërinë e revizionistëve kinezë në mendime dhe të qeshurit karakteristik

tim, kjo mënyrë e të jetuarit me kompromise që e bënte politikën e Mao Ce Dunit një politikë të lëkundshme,
eklektike, dhe «timonierin e madh» e bënte të ndërronte vazhdimisht strategji dhe taktika, të cilat merrnin
karakter marrëzie.
Ata kërkonin kompromise me ne dhe njëkohësisht
edhe me Hrushovin. Për këtë gjë ne ishim në kundërshtim me ta, pse e shikonim që ky kompromis ishte i kalbur, pa shpresa e jo në rrugë marksiste-leniniste, kurse
për Mao Ce Dunin dhe për Çu En Lain ky kompromis
ishte i nevojshëm për Kinën, pse ajo mendonte që të përfitonte prej tij, domethënë Bashkimin Sovjetik revizionist
ta vinte nën drejtimin e Perandorisë së Mesit, pra të
vendoste hegjemoninë e Kinës në botë, duke u forcuar
ekonomikisht e ushtarakisht nën flamurin e marksizëm-leninizmit.
Erdhi koha që ne u prishëm me Hrushovin për arsyet
që dihen. Udhëheqësit borgjezo-revizionistë kinezë menduan se erdhi koha të vepronin si ai tregtari i tyre i madh
që hedh të gjithë pasuritë e tij në balancë dhe ecën me
mendimin ose të fitojë, ose të humbasë. Edhe në qoftë se
pëson disfatë, ai shpresën nuk e humbet, pse karakteri i
tij është i atillë që me kompromise të reja të dalë përsëri mbi ujë. Kështu, kur u prishën me Hrushovin, ata
natyrisht u afruan me ne. Nga rrjedhimi i ngjarjeve, nga
kalimi i kohës u kuptua fare mirë se në të vërtetë afrimi
i tyre me ne kishte qëllim tjetër. Ai synonte që të krijonte kohën e nevojshme për të marrë frymë nga disfata
që pësuan në kompromisin me Hrushovin, për të fituar
«simpatinë» e vendeve e të partive të vogla dhe pastaj .

që e shoqëron mendimin ose veprimin e tyre, një e qeshur prej finoku, të atij që nuk mendon ose, më mirë të
themi, që nuk vepron ashtu siç thotë, por mendon ndryshe dhe jep përshtypjen sikur është dakord, megjithëse
nuk është dakord me mendimin e bashkëbiseduesit.
Duke jetuar me kompromise, natyrisht, karakteri i
udhëheqjes politike kineze nuk është një karakter i fortë, i qëndrueshëm dhe si pasojë edhe sinqeriteti në mendimet e në veprimet e saj nuk mund të jetë mbisundues,
përkundrazi, mbisundues në këto raste mund të jetë hileja. Pra, për sa i kam njohur, mua kurdoherë më është
krijuar përshtypja se në veprimet e në mendimet e krerëve kinezë, në «sinqeritetin» e tyre, ka diçka hileqare.
Në fakt po t'i analizojmë, siç edhe i kemi analizuar, marrëdhëniet e Kinës me ne nuk kanë qenë asnjëherë të
sinqerta dhe të qëndrueshme nga ana e tyre, pavarësisht
se ata hiqeshin të tillë. Miqësitë e tyre nuk kishin baza dhe për këtë ne arsyen e gjenim në atë se ata nuk ishin
marksistë-leninistë. Në fakt, ata nuk ishin marksistë-leninistë dhe marksizëm-leninizmi i tyre ishte si një cipë
e lehtë, që e zbardhte dielli, i përzier shumë me filozcfinë konfuciane kineze, me mentalitetin aziatik dhe me
shpirtin e tyre prej kompromisaxhiu e hileqari. Njeriu që
bën kompromise e që nuk i kupton ato në rrugën marksiste-leniniste, ka për qëllim të gënjejë e jo të gjejë rrugën e përshtatshme që të çojë vendin e vet ose një punë
të tij në një rrugë të drejtë dhe të ndershme, duke demaskuar me kohë lojën e kundërshtarit. Kompromiset kur738

përtifluanjkomsteër, adhm
imperializmin amerikan.
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Pra, në politikën e Kinës nuk ka asgjë parimore.
Edhe kompromisi me imperializmin amerikan ka në vetvete hilenë e madhe që Kina të fuqizohet. Por fuqizimi
në rrugën kapitaliste përmban edhe bankrutën, edhe disfatën që shkaktohen nga megalomania, nga përpjekjet e
kundërshtarit që kërkon të përfitojë, duke e nxitur këtë
katastrofë si dhe kontradiktat që krijohen midis imperialistëve e fuqive imperialiste dhe luftës së popujve. Në
gjithë këtë zhvillim, çdo përfaqësues të sunduesve kinezë
në fuqi karakteri kinez duket se e bën të mbivlerësojë
veten në veprimet dhe në mendimet e tij, në gjykimet
dhe në pozitat politike që Kina mban në çdo kompromis
dhe të valojë ideja e shtetit të madh. Kinezi idenë e shtetit të madh e ka në shpirt jo vetëm për arsye të gjerësisë së territorit e të popullsisë së madhe të këtij territori,
por edhe të karakterit patriarkal kinez e pankinez. Në
këtë botëkuptim, pavarësisht nga gabimet në politikë,
qëndron ideja «e madhe» politike e flamurit të Mao Ce
Dunit dhe e autoritetit të tij. Ky person, i ardhur në fuqi
duke luftuar të tjerët dhe duke u pompuar, u bë personi
numër një i Kinës, që sundonte njëlloj si perandorët e
dikurshëm, por i modernizuar. Bërthama e këtij dominimi ishte kurdoherë parimi i kryetarit të shtetit mbi gjithë shtetin. Gjithçka bëhej siç thoshte Maoja, gjithçka
zhvillohej nën flamurin e tij. Si në një familje patriarkale, ku sundon kryetari i saj, të gjithë mund të kenë kundërshtim midis njëri-tjetrit, por duhet «t'i binden» urdhrit të kryetarit të familjes.
Kështu mund të shpjegojmë edhe ekzistencën në Kinë të shumë vijave, të shumë shkollave, të shumë luleve,
të cilat Mao Ce Duni i shikonte dhe i lejonte të zhvilloheshin në të ashtuquajturën Parti Komuniste të Kinës,
parti që s'kishte asgjë marksiste-leniniste. Për Mao Ce
Dunin, pra, kur thoshte se në Kinë brenda çdo shtatë
vjetëve do të ketë revolucion e kundërrevolucion, kom740

promiset ishin diçka e natyrshme, pse ideja e kompromiseve ekzistonte dhe ushqehej në vetë karakterin e qarqeve sunduese kineze. Kjo, me fjalë të tjera, do të thoshte se kompromiset edhe mund të dështonin, një pjesë e
tyre dështojnë, pjesa tjetër humbasin dhe pas shtatë vjetëve gjithçka mbaron me kompromise të reja, i humburi
vjen në krye, kurse i fituari vete në fund, e kështu me
radhë. S'ka si shpjegohet ndryshe. Këto gjëra mundet dhe
ngjasin në Kinë.
Pra ka qenë e do të jetë e natyrshme që në Kinë të
mos konsolidohen situata të shëndosha, por të triumfojë
kundërrevolucioni. Vetëm me revolucion atje mund të
ndërtohet socializmi. Këto pikëpamje të karakterit kinez, të

ushqyera dhe nga feja budiste, mund të zhduken vetëm
duke i kalitur njerëzit me teorinë tonë ngadhënjimtare,
me luftë në fushën ideologjike e politike. Mirëpo në rast
se nuk luftohet në rrugën marksiste-leniniste për të
riparuar gjendjen shumë të rrezikshme që është krijuar
në Kinë, pikëpamje të tilla politike, ideologjike, organizative dhe ushtarake, që po zhvillohen atje, mund të kenë
rrjedhime të mëdha shkatërrimtare për Kinën dhe për
botën.
Kompromiset aktuale me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe me kapitalizmin botëror të klikës së Hua
Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit, të borgjezisë së madhe
të vjetër e të re kapitaliste që sundon aktualisht në Kinë,
që, siç e shpjegova më lart, e kanë burimin në politikën
pragmatiste të Mao Ce Dunit, do të nxitin akoma më
shumë idenë «e forcës së madhe» të Kinës, të frymës së
Perandorisë së Mesit, idenë e sundimit të saj në botë.
Sundimtarët kinezë, në mentalitetet e tyre, kanë bindje se janë në gjendje të gënjejnë Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, Bashkimin Sovjetik dhe kapitalizmin botëror, e sidomos popujt, të cilët i nënvleftësojnë kryekëput, dhe se me luftë do të sundojnë botën. Ky koncept,
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domethënë koncepti i sundimit të botës, është rezultat
i këtij kompromisi të ri, që ia ka mbushur mendjen Kinës së Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit se do të
bëhet superfuqi. Për të arritur këtu, Kina mbështetet në
këto kompromise, në kreditë e shumta që do t'i japin
amerikanët, japonezët, kapitalistët e mëdhenj të Evropës
Perëndimore me Gjermaninë në krye. Ajo mbështetet,
gjithashtu, edhe në «familjen e madhe» të të emigruarve
kinezë në të gjitha vendet e botës, por veçanërisht në
Azinë Juglindore, ku ka jo vetëm uri dhe njerëzit si pasuri të tyre kanë vetëm muskujt e duarve dhe të krahëve, pra njerëz që shesin si lëndë të parë trupin e tyre,
por ka edhe qindra e qindra milionerë e miliarderë në
Hong-Kong, Makao, Singapor, Malajzi, Filipine e kudo.
Në Sholon të Sajgonit në kohën e Thieut, ka pasur milionerë e miliarderë që kishin jo vetëm të holla në dollarë e në flori si dhe pasuri kolosale të tundshme e të
patundshme, por kishin po atë shpirt, po atë mentalitet
të kinezit të kontinentit; për ta e gjithë bota duhet të
jetë nën sundimin e Kinës. Ata mendojnë se qenia e, tyre
si milionerë e miliarderë i lejon që të sundojnë mbi dhjetëra mijë njerëz dhe t'u thithin atyre gjakun e djersën.
Kështu mendojnë të veprojnë ata edhe për ta bërë një
fuqi të madhe botërore «atdheun» e tyre, «familjen» e
madhe, Kinën, sidomos, aktualisht, që ka marrë rrugën
e vërtetë të zhvillimit kapitalist. Dhe Kina kontinentale

i përdor emigrantët në dy drejtime, si kolonë të pestë
për të propaganduar idenë e Kinës së madhe, si dhe për
ta ndihmuar materialisht në realizimin e të «katër modernizimeye», me fondet e veta e me ato të qeverive, te të
cilat ata «kanë një zë në kapitull», siç thonë francezët.
Pra, këta milionerë në vende të ndryshme kanë një
ushtri të tërë skllevërish kinezë, të cilët marrin urdhra
prej të parëve, urdhra këta që puqen me urdhrat e Pekinit dhe kështu kthehen në një kolonë të pestë në ven742

det ku jetojnë për «madhështinë• e atdheut të tyre kapitalist. Ata, milionerët e miliarderët, luajnë, gjithashtu,
kumar dhe nuk kanë se ç'humbasin nga një gjë e tillë,
sepse pasuritë e tyre i kanë të siguruara, shkaktojnë bankruta në dëm të të tjerëve, ndërsa kulive, që ditë e natë
mbajnë mbi supet e tyre mallra e që duhet të transportohen me trena e kamionë, u thonë se duke u bërë në
vendet ku dërsijnë kolonë e pestë e Kinës, mund të krijojnë një jetë më të mirë! Dhe dihet se kjo mundësi
është një ëndërr për kinezët e varfër. Për t'ia arritur asaj
ata besojnë në gjithçka.
Gjeneralët fashistë indonezianë, ku ka emigrantë milionerë kinezë e që kanë lidhje me milionerët e shumë
vendeve kapitaliste të Azisë Juglindore, në kohën kur
likuiduan partinë komuniste të Aiditit, morën masa të
rrepta kundër kinezëve, por përsëri ata ekzistojnë atje
dhe kjo e ka bërë Indonezinë që akoma të mos ketë e të
mos lidhë marrëdhënie diplomatike me Kinën.
Malajzia, Tajlanda, Birmania, Singapori, Filipinet e
vende të tjera, ku rrojnë dhe punojnë me miliona emigrantë kinezë, ia kanë frikën Kinës dhe kësaj kolone të
pestë. Prandaj ata përpiqen si e si të shmangin rrjedhimet që mund të shkaktojë ky tigër i egër jo prej karte,
kundër pasurive të tyre, që klikat në fuqi i kanë vënë
në sajë të punës, të gjakut dhe të djersës së popujve të
vendeve të veta. Një gjë të tillë e vërtetojnë edhe ngjarjet në Vietnam dhe qëndrimet që ky vend mban kundër
kinezëve që jetojnë atje.
Sipas statistikave, në Vietnam jetojnë afro një milion
kinezë. Nga këta, të paktë janë ata që kanë luftuar tok
me vietnamezët e që janë të ndershëm; të tjerët, shumica, milionerët dhe të korruptuarit, të shiturit, prostitutat,
që ndodheshin në Vietnamin e Jugut, luftuan kundër
Vietkongut nën drejtimin e imperialistëve amerikanë. Përpara kërcënimit të invazionit kinez, të politikës shoviniste
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e hegjemoniste kineze, fakt është se Vietnami, që gjendet
në një situatë shumë të mjeruar, për arsye të luftërave
të mëdha e të vazhdueshme 40-50-vjeçare kundër imperialistëve, duhej të përballonte edhe kërcënimet e kinezëve. Natyrisht këto kërcënime ishin iminente në kufijtë veriorë të vendit, por ato dukeshin edhe në kufirin me Laosin e në atë me Kamboxhian. Në Kamboxhia, nëpërmjet
klikës së Pol Potit e të Jeng Sarit, udhëheqja socialimperialiste kineze përpiqej të fuste në suazën e vet Kamboxhian dhe Laosin, ashtu siç e kishte futur Tibetin dhe ta
rrethonte Vietnamin nga Veriu, nga Perëndimi dhe nga
Lindja e pastaj ta gjunjëzonte. Në fakt hajde gjeje se
kush e provokoi i pari luftën në mes Kamboxhias dhe
Vietnamit. Por logjike është, dhe për këtë s'ka asnjë dyshim, se një klikë kriminale siç ishte ajo e Pol Potit dhe
e Jeng Sarit, që bëri gjithë ato krime kundër popullit të
vet, me urdhër të Pekinit, do të sulmonte edhe kufijtë e
Vietnamit. Unë u besoj kërkesave të bëra nga vietnamezët
mbi bisedimet për rregullimin e çështjes së kufijve me
Kamboxhian, por, kur u dukën qartë qëllimet e vërteta
të kamboxhianëve dhe prapa tyre dhe të kinezëve, atëherë vietnamezët ndërhynë me forcat e tyre uslitarake.
Ndërhyrja, natyrisht, nuk ishte e drejtë, por rrethanat e
detyronin Vietnamin që të ndërmerrte një veprim të këtillë, për t'i shpëtuar rrethimit të hekurt kinez dhe të
ruante lirinë, pavarësinë e sovranitetin në një mjerim të
papërshkruar e në një kohë kur Kina duhej ta ndihmonte
për të kaluar vështirësitë e mëdha ekonomike dhe politike në të cilat ndodhej Vietnami. Natyrisht, Kina këtë jo
vetëm s'e bëri, por, nëse mund ta themi kështu, u përpoq
ta bënte me mënyra të tjera, duke e sulmuar me armë e
nën pretekstin për t'i dhënë një «mësirn» Vietnamit, sepse
ky gjoja përpiqej për të vendosur hegjemoninë e tij në
Azinë Juglindore! Kina e akuzonte Vietnamin edhe për
traktatin që nënshkroi me Bashkimin Sovjetik.
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Natyrisht, ne e kundërshtojmë traktatin që Vietnami
nënshkroi me Bashkimin Sovjetik, por duhet pasur parasysh se edhe vietnamezët luajnë kartat e kompromisit. Sa
janë të drejta këto kompromise të tyre? Unë mund të
them se ato u përngjasin, deri në njëfarë shkalle, kompromiseve të vazhdueshme kineze. Me sa duket, këto çështje kanë qenë e janë karakteristika të sunduesve feudalë e borgjezë, në Lindjen e Largme e në Azinë Juglindore.
Me gjithë këtë kompromis që Vietnami bëri me Bash-kimin Sovjetik dhe pavarësisht se u fut në KNER,
Bashkimi Sovjetik dhe anëtarët e tjerë të KNER-it nuk e
ndihmojnë sa duhet dhe si duhet Vietnamin që të dalë
nga situata e vështirë ekonomike dhe politike në të cilën
ndodhet. Deri në njëfarë shkalle, Bashkimi Sovjetik do të
realizojë premtimet që i ka bërë Vietnamit për t'u mbrojtur nga Kina, por tash tendenca e socialimperializmit sovjetik është për zbutjen me Kinën, me qëllim që të përfitojë sa më shumë, të zërë tregje për vete e, në të njëjtën
kohë, të dobësojë aleancën kino-amerikane.
Mundet që gabohem në këto mendime, rreth revizionistëve kinezë, sidomos për karakterin hipokrit, për kompromiset në gjak, për idetë e shtetit të madh, të sundimit
të individit dhe të shtetit kinez, por ngjarjet, ndodhitë,
kontaktet, studimet që kam bërë më shtyjnë të besoj dhe
të konkludoj në drejtimet që parashtrova më lart.
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POGRADEC, E PREMTE
13 KORRIK 1979

PASOJA TË POLITIKES SE SHTETIT TE MADH
SHOVINIST
Kina është dakord me politikën dhe ideologjinë e revizionistëve sovjetikë deri në njëfarë shkalle, kurse vietnamezët, edhe duke qenë dakord, dëshirojnë në përgjithësi që të ruajnë pavarësinë e tyre.
Pasi bëri gjestin aventuresk fashist kundër Vietnamit, duke e sulmuar atë ushtarakisht, dhe pësoi disfatë,
pasi «katër modernizimet» e Ten Hsiao Pinit nuk po ecin,
pasi propaganda kineze nxiti pa rezultat imperializmin
amerikan dhe vendet kapitaliste perëndimore të armiqësoheshin deri në luftë me Bashkimin Sovjetik dhe deri
në prerjen e kredive që i jepen atij dhe dhënien e këtyre
kredive të panumërta Kinës për të realizuar «katër modernizimet-, Kina ka filluar të mendohet seriozisht për
këto disfata të thella e të turpshme dhe po mendon të
bëjë plane të reja. Këto plane të reja konsistojnë në f
Ilimin e bisedimeve me sovjetikët. Kina është e detyruar
si nga pozita e saj e brendshme e dëshpëruar, ashtu edhe
nga ajo e jashtme, që ta zbutë politikën kundrejt Bashkimit Sovjetik. Dhe jo vetëm kaq, por të lërë mënjanë
pretendimet tokësore, të lërë mënjanë pretendimet se
është në gjendje të reklamojë dhe të marrë tokat që gjoja
i përkasin e që janë brenda Bashkimit Sovjetik. Por tash,
pas goditjes që mori gjatë agresionit kundër Vietnamit,
Kina po merr me mend se ç'grusht mund të hajë nga
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forca e madhe ushtarake sovjetike, së cilës ia kanë frikën
edhe imperializmi amerikan, edhe fuqitë perëndimore të
NATOS-s, që nuk janë më pak të armatosura se Bashkimi
Sovjetik. Prandaj fillimi i bisedimeve me Bashkimin
Sovjetik do të çojë, natyrisht gradualisht, në «miqësi» në
mes këtyre dy vendeve, si nëpërmjet zhvillimit të marrëdhënieve tregtare, ashtu edhe nëpërmjet marrjes së kredive nga Bashkimi Sovjetik.
Revizionistët kinezë janë njerëz të paturpshëm. Sot
ata mbajnë një qëndrim, nesër e ndryshojnë atë dhe nuk
u prishet puna pse marrin kredi edhe nga amerikanët,
edhe nga japonezët, edhe nga sovjetikët. Nuk shqetësohen
ata që të bëjnë konoesione për ngjarjet në Kamboxhia.
Pikë nevralgjike sot është konflikti midis Kinës dhe
Vietnamit, konflikt ky që nuk do të shuhet. As Bashkimi
Sovjetik, as Traktati Sovjeto-Vietnamez nuk mund ta zgjidhin atë. Vietnami e nënshkroi traktatin me Bashkimin
Sovjetik pikërisht në momentin kur kërcënohej nga Kina.
Ky traktat ekziston kurdoherë, por Vietnami ka nevojë
edhe për ndihmë ekonomike për të ndërtuar vendin, pse
gjendja atje është jashtëzakonisht e vështirë. Kjo gjendje u keqësua akoma më shumë për arsye të luftës me
Kinën dhe të luftës në Kamboxhia kundër ushtrisë së
Pol Potit. Tash ka filluar emigracioni në masë i vietnamezëve, domethënë i kinezëve që banonin në Vietnam.
Ky emigracion, natyrisht, e diskrediton Vietnamin, por
ky i fundit, me masat që ka marrë në mbrojtje të vendit,
dëshiron të likuidojë një kolonë të pestë të rrezikshme
e në të njëjtën kohë edhe shumë qindra mijë gojë që kërkojnë të hanë dhe që nuk mund t'i ushqejë.
Afrimi kino-sovjetik e tremb Vietnamin, pse ky vend
ka pësuar e ka vuajtur shumë nga presionet që i janë
bërë gjatë luftës, si nga kinezët, ashtu edhe nga sovjetikët.
Vietnami i di më mirë këto gjëra. Ne i kemi imagjinuar
dhe kemi shprehur mendimet tona lidhur me to pa pasur
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fakte e argumente, por të bazuar vetëm në njoftimet e
agjencive të ndryshme të lajmeve.
Vietnami mendon se afrimi kino-sovjetik bëhet në
disfavorin e tij, prandaj, meqë Le Zuani ka një muaj që
nuk duket në skenë, flitet se ka vajtur në Moskë.
Kjo mund të jetë e vërtetë, pse Le Zuani ka qenë dhe
është njeriu i sovjetikëve, ashtu siç janë edhe Fam Van
Dongu dhe Xhiapi, veçse këta dy të fundit janë më nacionalistë. Supozojmë, pra, se, meqë i ruhen një kompromisi kino-sovjetik në kurrizin e tyre, ata e kanë dërguar Le Zuanin në Moskë që të kontrollojë afrimin kino-sovjetik dhe të thotë pikëpamjet e Vietnamit për këtë
afrim, me fjalë të tjera të shmangë rrezikun e mundshëm,
shumë të mundshëm, që sovjetikët t'i presin një pjesë të
madhe të ndihmave të premtuara Vietnamit. Në fakt sovjetikët s'kanë turp për këto gjëra, ata ua presin kreditë,
naftën, gazin partnerëve të tyre evropianë, prandaj s'u
bëhet vonë që t'ua presin edhe vietnamezëve.
Aktualisht sovjetikët mendojnë që ta zbutin me Kinën dhe të lehtësojnë krahun e tyre lindor, kurse Kina,
nga ana e saj, ka nevojë për teknologjinë moderne sovjetike, për shkak se industria e saj e sotme, që është
një industri e vjetruar, është ndërtuar në sajë të kredive
dhe të teknologjisë sovjetike. Pra, për t'u mëkëmbur ose
për ta modernizuar deri në njëfarë shkalle këtë industri,
kinezëve u intereson që të marrin nga sovjetikët patenta
më të reja e që, siç thonë kinezët, i përshtaten
llimit të ekonomisë së tyre. Në të vërtetë dy rrugë u

mbeten kinezëve: ose të bëjnë sforco të mëdha që ta modernizojnë me forcat e tyre industrinë e vjetër, gjë që
kërkon dhjetëra e dhjetëra vjet, ose të marrin një industri krejt moderne nga amerikanët dhe nga vendet e tjera
kapitaliste perëndimore. Kjo nuk pati sukses, jo se ata
nuk do të marrin teknologji të re nga imperialistët perëndimorë, por sepse kanë nevojë të marrin edhe kredi e
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teknologji «për të rregulluar», e «për të përmirësuar»
industrinë e sotme. Këtë gjë tash e trumbetojnë si një
korrigjim të vijës së një viti më parë, kur Ten Hsiao
Pini kishte ngritur buritë mbi «katër modernizimet».
Në këtë situatë gjendja e Vietnamit është shumë e
vështirë dhe kjo duhet njohur nga të gjithë popujt e botës. Ne, nga ana jonë, e njohim, pavarësisht nga gabimet
e tyre gjatë gjithë këtyre dhjetëra vjetëve, pavarësisht
nga pikëpamjet dhe nga politika e tyre koniunkturale dhe
e gabuar, themi se gjendja politike dhe ekonomike e Vietnamit është e mjeruar, për arsye të luftës së gjatë që
zhvilluan vietnamezët kundër japonezëve, kundër francezëve, pastaj kundër amerikanëve, dhe tash kundër presioneve kineze, për arsye të luftës me kamboxhianët e
Pol Potit, të ndërhyrjes në këtë vend. Të gjitha këto e
kanë varfëruar akoma më tepër Vietnamin, i cili ka gjetur një rrugë, natyrisht, të gabuar, të kërkimit të kredive
nga të huajt, nga kapitalistët, por këta, siç e kanë zakon
nën pretekste të ndryshme, refuzojnë dhënien e kredive
të premtuara. Për këtë veprim përdoret veçanërisht çështja e refugjatëve vietnamezo-kinezë, të cilët bredhin deteve e oqeaneve dhe nuk gjejnë dot ku të strehohen, asnjëri s'i merr, asnjë shtet nuk i pranon, për arsye se
vetë shtetet e pellgut të Azisë Juglindore dhe të ASEAN-it
ekonomikisht janë në gjendje të mjeruar. Përveç kësaj,
në këto shtete ka miliona emigrantë kinezë, prandaj të
pranojnë edhe qindra mijëra të tjerë, do të thotë të
shtojnë brenda vendit të tyre rrezikun e pushtimit kinez.
Kinës nuk i bëhet vonë të lëshojë miliona njerëz jo vetëm në peHgun e Paqësorit dhe të Azisë Juglindore, por
edhe në Evropë, edhe në Amerikë, edhe në Australi e
kudo gjetiu.
Dihet se Kina u ka bërë thirrje gjithë emigrantëve
të vet jashtë vendit (Tajvanit po e po), kudo që janë, e
kudo që jetojnë, të luftojnë për «Kinën e madhe socia-
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liste». Me fjalë të tjera, të gjithë kinezët, ku janë e ku
nuk janë, të bëhen një kolonë e pestë për të. Prandaj të
gjitha këto sjellin pasoja të hidhura. Një veprimtari e një
qëndrim i këtillë janë refleks i politikës së shtetit të
madh shovinist të imperializmit kinez që kërkon të zaptojë vende dhe popuj ku mundet dhe sa mundet e me
çfarëdo mënyre; janë refleks i politikës imperialiste të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që dëshirojnë të ruajnë e të forcojnë hegjemoninë e vet në botë, të forcojnë
fuqinë e tyre ushtarake dhe ekonomike; janë refleks i
politikës së socialimperializmit sovjetik, i cili, nën maskën
e leninizmit dhe të socializmit, kërkon të depërtojë kudo,
të pushtojë e të krijojë qeveri dhe klika në shërbim të
tij për të vendosur hegjemoninë e vet, për të krijuar qendrat e tij tregtare me qëllime politike, për thithjen e
pasurive të popujve e të shteteve të tyre e, më në fund,
ato. janë refleks i politikës të të gjithë kapitalizmit ndërkombëtar që lufton për sundim dhe për shfrytëzim të
njerëzve, të popujve dhe të shteteve të botës.
Është e domosdoshme, pra, që popujt ta shohin qartë
se ku po i çon politika hegjemoniste e këtyre superfuqive
dhe e lakenjve të tyre, të kuptojnë dhe të dallojnë intrigat që luhen në kurrizin e popujve dhe t'i luftojnë këto,
natyrisht, me vështirësi e sakrifica të panumërta, me
disfata, por edhe me fitore. Fitorja nuk do të vijë përrijëherë, por duke u hedhur në luftë. Në luftë përgatiten
njerëzit përparimtarë e bijtë e ndershëm të popujve të
tyre në vende të ndryshme, që nuk duhet të mashtrohen
nga fjalët e bukura të reaksiOnit të jashtëm dhe të brendshëm, por duhet të frymëzohen nga ndjenjat e pastra dhe
nga aspiratat e popujve të tyre të mjeruar, të shtypur.
Kuptohet se pa bërë sakrifica, pa prishur rehatinë, askush
nuk mund të bëhet e të quhet përparimtar dhe demokrat,
nuk mund të bëhet e të quhet revolucionar. Duhen përvetësuar e zhvilluar virtytet e mira të popullit dhe me
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këto virtyte të ecet pa frikë në luftë për shpëtimin e
popullit. Një njeri i tillë është përparimtar e mund të
quhet edhe demokrat.
Demokracia ala imperialiste, ala kineze e ala sovjetike është një demokraci false. Ato janë fjalë boshe, janë
slogane që krijojnë iluzione sikur diçka bëhet, sikur diçka
krijohet, diçka u jepet popujve, por në realitet faktet
historike, si në të kaluarën ashtu edhe sot në këto situata
të turbullta, vërtetojnë atë çka thashë më parë.
Gjendja po nuk u pa me sy kritik, nën prizmin e interesave të vërtetë të popullit (dhe ne, marksistë-leninistët, e shikojmë atë vetëm nën prizmin e teorisë sonë
marksiste-leniniste), nuk mund të shërohen plagët shoqërore të një vendi, nuk mund të fitohet pavarësia, liria
e sovraniteti i vërtetë i tij. Njerëz të tillë përparimtarë
e demokratë duhet të bëhen të ndërgjegjshëm se me
mendime të vërteta revolucionare, të zbatuara në jetë e
në mënyrë konkrete, do të kenë mbështetjen e miliona
njerëzve të varfër të papunë, që i ka mbuluar sëmundja
fizike dhe shpirtërore, që i grin uria dhe mjerimi. Prandaj ata nuk duhet ta ndiejnë veten si kapedanë pa ushtarë. Përkundrazi, në qoftë se mendojnë drejt, ushtria e
tyre është një ushtri e madhe dhe e fortë që mund të
fitojë beteja pas betejash për çlirimin nga prangat e kapitalit botëror dhe nga demagogjia kapitalisto-revizioniste.
As që duhet të mashtrohen populli dhe elementët e
vërtetë revolucionarë e komunistë në Kore nga politika
e poshtër revizioniste, oportuniste, djathtiste e Kim Ir
Senit, e këtij megalomani aq të madh dhe e pushtetit të
tij personal e familjar. Ai tash mund të shkojë në Kinë
për të marrë kredi, natyrisht nga një vend që kërkon
vetë kredi nga të tjerët, për të ujdisur llafet e për të rënë
në ujdi Koreja e Veriut me Korenë e Jugut, që të puthen
Kim Ir Seni me Pak Çen Inë, e të mund të marrë prej
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brikash të reja. Kim Ir Seni mendon që të marrë të tilla
edhe nga Kina dhe kjo natyrisht diçka do t'i japë. Kimi,
që është futur në borxhe, nga kjo diçkaja nuk do të mbetet i kënaqur, por i kënaqur ai do të mbetet nga pompoziteti i pritjes që do t'i bëhet po të shkojë në Kinë dhe
kinezët e dinë fort mirë se pritja pompoze nuk është
veçse një lustër që i pëlqen shumë këtij megalomani të
sëmurë.

POGRADEC, E DIEL
15 KORRIK 1979

MANOVRA DIPLOMATIKE MASHTRUESE
GJERMANO-ANGLEZE NDAJ VENDIT TONE
Ambasadori ynë në Vjenë na lajmëron se e kishte
takuar i ngarkuari me punë i Bonit dhe i kishte thënë se
ambasadori i Bonit në Vjenë i kërkonte ndjesë që nuk
mundi dot të takohej me të, për arsye se i doli një punë dhe do të shkonte në Bon. Diplomatët e Republikës Federale të Gjermanisë vijnë rrotull dhe përpiqen të na
gënjejnë lidhur me reparacionet e Luftës së Dytë Botërore, pra të hollat që ata duhet të na paguajnë për dëmet
e mëdha që na shkaktuan gjermanët hitlerianë gjatë
luftës.
Në një darkë, një ministër i Republikës Demokratike
Gjermane, në sy të ambasadorit tonë, i tha ambasadorit të
Republikës Federale të Gjermanisë se ne i paguam shtrenjtë, me miliarda, reparacionet tona të luftës, prandaj
edhe ju duhet t'ua paguani shqiptarëve. Çështja është se
gjermanët perëndimorë nuk dëshirojnë të na i paguajnë
neve të gjitha reparacionet, aq sa na takojnë, por të na japin ndonjë këst të vogël dhe këtë vetëm si dëmshpërblim për të vrarët në luftë dhe jo për dëmet materiale,
të cilat, thonë ata, t'i lëmë për t'i parë kur të nënshkruhet traktati i paqes, domethënë për në kalendat greke.
Ata e kanë gjithë hallin që më përpara të lidhin marrëdhënie diplomatike me ne, pastaj të diskutOjnë për këtë
çështje. Kurse ne nuk e pranojmë një kusht të tillë, por
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duam që më parë të bisedojmë dhe ata të vendosin të na
paguajnë dëmshpërblimet, qoftë edhe pjesërisht, pastaj
shohim e bëjmë për lidhjet diplomatike.
E njëjta gjë ndodh edhe me anglezët, për sa i përket
arit që na kanë grabitur. Për këtë çështje kam shkruar
edhe më parë në Ditarin tim. Kështu njerëz të nxitur
ose ndërmjetës, si me thënë, që venë e takojnë ambasadorët tanë, qoftë atë në Beograd, apo atë në Vjenë, thonë se qeveria angleze dhe qeveria franceze, si pjesëtare
të kornisionit tripalësh, ku bëjnë pjesë edhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, nuk kanë asnjë kundërshtim për
t'ia dorëzuar arin Shqipërisë. Edhe Italia që kishte disa
pretendime, thonë ata, i ka lënë mënjanë (Italia s'ka përse të ketë asnjë pretendim, përkundrazi, kemi ne pretendime të mëdha ndaj saj, sepse ajo na ka nxjerrë problemin që na paska paguar diçka ose më mirë me thënë hiç
fare, një gjë të vogël, simbolike), pra, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që kundërshtojnë për dorëzimin
e arit. Përse e kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dorëzimin e arit? Çfarë mund të kenë ato për
të kërkuar nga ne? S'kanë asgjë. Asnjë pasuri amerikane
nuk ekziston në Shqipëri, që t'i japë shkas qeverisë amerikane të pretendojë se ne duhet t'ia kthejmë. Edhe një
palo ambasadë të saj që ka qenë në Tiranë, ne, kur u
çlirua vendi, nuk e konfiskuam dhe kur vendosëm marrëdhëniet diplomatike me Italinë, kjo e kërkoi këtë ambasadë për vete dhe ne ramë dakord.
Por mua më duket se është qeveria angleze ajo që
nuk dëshiron ta dorëzojë tërë arin, sepse turpërohet botërisht, për arsye se, po të na e japë, atëherë bie poshtë
kërkesa e saj ndaj nesh për t'i paguar dëmshpërblim për
anijet dhe 35 marinarët që iu hodhën në erë, se gjoja ne
kishim vënë minat në kanalin e Korfuzit. Pra, edhe Anglia, sigurisht, dëshiron të na vërë kushte, sipas të cilave
më parë të lidhim marrëdhënie diplomatike me të, do754

methënë ajo të ngrejë ambasadën në Tiranë me agjenturën e saj, pastaj të bisedojmë për çështjen e arit. Por
asnjë nga këto kushte nuk pranojmë ne.
Për sa u përket reparacioneve, ne duhet të bisedojmë
me qeverinë e Bonit, t'i marrim asaj një pjesë të tyre
dhe pjesën tjetër ta lëmë për më vonë. Për sa u përket
lidhjeve diplomatike këto tash për tash nuk i bëjmë as
rne Gjermaninë, as me Anglinë dhe kjo është e qartë,
edhe ata e dinë këtë pse ne ua kemi thënë dhe një mëngjes duhet t'i demaskojmë qoftë njërin, qoftë tjetrin, duke
botuar edhe dokumente që kemi, për të treguar edhe
shkeljet që kanë bërë ata.

755

POGRADEC, E DIEL
15 KORRIK 1979

prapësirat e tjera të fshehta politike, ekonomike e ushtarake në Evropë e sidomos në kontinentet e tjera, ku
janë lëshuar të gjithë për të korrur ndonjë fitim në kurriz të njëri-tjetrit, e sidomos në kurriz të popujve të
tjerë, të pasurive dhe të djersës së tyre.

MBI NENSHKRIMIN E TRAKTATIT SALT-2
Siç dihet, në Vjenë u nënshkrua traktati SALT-2.
Tash ai duhet ratifikuar si në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, ashtu edhe në Bashkimin Sovjetik. Nënshkrimin e këtij traktati sovjetikët e trumbetojnë si një sukses
të rëndësishëm, ndërsa në Senatin Amerikan Karterit gjoja po i bëhen shantazhe, sepse u paska bërë lëshime so-

vjetikëve në dëm të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara
të Amerikës. Kuptohet se këto janë shantazhe që i bën
partia kundërshtare e Karterit në fushatën e përgatitjeve
për t'i shkaktuar atij humbje në zgjedhjet e ardhshme
presidenciale. Propaganda sovjetike, nga ana e saj, bën
një zhurmë shurdhuese dhe kërcënon senatin dhe vetë
Shtetet e Bashkuara se, në qoftë se nuk e ratifikojnë traktatin, atëherë do të vazhdojë gara e armatimeve atomike.
Unë mendoj se ky traktat, që nuk ka aprovimin e
partnerëve evropianë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse është në disfavor të tyre, mund të ratifikohet
nga të dyja palët, për arsye se është në favor si të Shteteve të Bashkuara, ashtu edhe të Bashkimit Sovjetik.
Flitet se është në erë edhe pakësimi i forcave sovjetike në Evropën Qendrore si kundërpeshë e pakësimit të
forcave amerikane në vendet evropiane të NATO-s. Por
«nga të thënat në të bërë, është një hendek i tërë-. E
gjithë puna është që të krijohet një suspence diplomatike për të mashtruar popujt dhe për të fituar kohë në
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KINA KA HAPUR Tr DYJA PORTAT
PER KAPITALET E HUAJA
Më 13 korrik ministri i Tregtisë së Jashtme, Li Çian,
dha shpjegime zyrtare dhe të hollësishme mbi marrëveshjet tregtare me shtetet kapitaliste. Në esencë ai tha se
tashti «Kina do të marrë hua kryesisht teknike dhe pajisje, të cilat janë mjaft të domosdoshme për nxjerrjen e
naftës, të qymyrit dhe të metaleve me ngjyra, për ndërtimin e hidrocentraleve, për zhvillimin e industrisë së
lehtë dhe të tekstileve, të transportit e të komunikacionit».
«Harroi», natyrisht, të fliste për bujqësinë, për plehrat
kimike. Ai, sidomos, «harroi» të fliste për modernizimin e
ushtrisë, duke e pajisur me teknikë dhe me armatime
moderne që do t'i marrin nga shtetet kapitaliste.
Këto shpjegime ministri i Tregtisë së Jashtme, Li
Çian, ia dha korrespondentit të HSINHUA-së. Të tilla veprime të Kinës, sipas tij, «do ta rregullojnë ekonominë
popullore», e cila, deri tash, sipas grupit të Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit, ishte shkatërruar nga «katërshja» dhe Lin Biaoja. Kurse tashti do të vijnë <<t'ua
rregullojnë» të huajt dhe Li Çiani pikërisht një gjë të
tillë do të thotë kur shprehet tekstualisht: «Për të arritur
suksese në punën për marrjen e huave dhe për të shpejtuar ritmet e ndërtimit, ne do të marrim edhe eksperiencën e kapitalit të huaj». Vetëm kjo kishte mbetur pa marrë
dhe kjo tash do të jetë gjithçka për Kinën kapitaliste.
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Dihet që kinezët janë dinakë dhe të pabesë. Li Çiani,
që i përfaqëson shumë mirë këto karakteristika tipike të
udhëheqjes së shkuar e të tanishme kineze, i del punës
përpara dhe thotë se ata që janë lidhur qysh më parë me
Kinën dhe kanë nënshkruar kontrata me të, nuk duhet të
shqetësohen se mos këto kontrata likuidohen (siç bënë,
natyrisht, me Shqipërinë), por këto kontrata do të «zbatohen» (ashtu siç u zbatuan me Shqipërinë) pikë pas pike
në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë në mes Kinës
dhe këtyre vendeve. Prandaj, sipas tij, s'kanë pse shqetësohen miqtë e Kinës. Disa ndryshime, megjithatë, —
thotë ai, — do të bëhen, por do të kihet parasysh që
këto ndryshime do të zgjidhen në mënyrë racionale gjatë
«bisedimeve dypalëshe», në bazë të <<miqësisë». (ashtu
siç u zgjidhën edhe kontratat e tregtisë dhe të kredive
që ekzistonin në mes Kinës dhe Shqipërisë). Pra, të
gjitha këto janë shqetësime.
Li Çiani tha se qeveria kineze ka vendosur «të zhvillojë lidhje ekonomike me vendet e tjera, të marrë prej
tyre eksperiencë teknike, të marrë pajisje të domosdoshme moderne, të tërheqë dhe të shfrytëzojë kapitalin e
huaj, që të zgjerojë eksportin» etj. ,Pra, Kina i hapi të
dyja portat për kapitalet e huaja dhe e ligjëroi këtë hyrje
të tyre si dhe shfrytëzimin e pasurisë së Kinës nga ata.
tillë, — thotë Li Çiani, — është vendimi i rëndësishëm politik, i marrë për një afat të gjatë në vendin
tonë». «Këtij vendimi politik, Kina, — pohon Li Çiani, —
do t'i përmbahet».
Ministri i Tregtisë së Jashtme të Kinës thotë se ata
kanë vendosur që ta çojnë «vëllimin e përgjithshëm të
importit dhe të eksportit të Kinës deri në 44 miliarM
juanë, domethënë 24 për qind më shumë se vitin e kaluar». Kuptohet se ç'shumë kolosale paraqesin në këtë
eksport-import kreditë e mëdha që merr Kina brenda
një viti. Natyrisht, ai nuk mungon të thotë se, për marr759

jen e teknikës e të pajisjeve moderne, kinezët duhet t'i
hedhin hapat të matur, të rregullt, të marrin parasysh
shkallën e rëndësisë së afateve që kërkohen.
Li Çiani përsëri vuri në dukje, gjithashtu, se «Kina
duhet të zgjerojë aktivisht eksportin dhe të rregullojë me
të gjitha mënyrat aftësinë e vet të pagesave», pse ne, —
deklaroi ai, — «do të vazhdojmë të përmirësojmë punën
e bazave të specialistëve dhe të ndërmarrjeve për prodhimin e produkteve për eksport». Natyrisht, eksporti duhet të plotësojë kërkesat në sasi, në cilësi, në ambalazh
e në të gjitha çështjet, pa të cilat kapitali i huaj nuk i
merr ato çka ti prodhon, kështu që të mbeten në derë.
A do t'ia arrijë Kina kësaj? Edhe mund t'ia arrijë,
por do t'i duhet një kohë shumë e gjatë, kur ajo do të
futet thellë e më thellë në borxhe tek imperializmi amerikan dhe te vendet e tjera kapitaliste.
Në Kinë, natyrisht, ka deficite të mëdha në furnizi.min me ushqime dhe me veshje për popullatën e qyteteve
e të fshatrave, megjithatë Li Çiani jo vetëm nuk shqetësohet, por afirmon se duhet ta përmirësojnë shumë e
më shumë eksportin e mallrave ushqimore dhe të tekstileve jashtë, sepse këto sjellin të ardhura. Natyrisht, sjellin të ardhura, por këto do të shërbejnë për të larë
borxhet që nuk do të mbarojnë kurrë së lari, kurse populli do të mbetet me barkun bosh e lakuriq. Ministri
Li Çian tha se «tregtia e kompensuar me vendet e tjera,
bashkëpunimi në fushën e prodhimit, ripunimi i materialeve sipas kampioneve të dërguara dhe përgatitja e
mallrave që kërkohen nga porositësit e huaj, kryerja e
operacioneve të përshtatshme, të gjitha këto u përgjigjen
interesave të të dyja palëve pjesëmarrëse». Kjo është e
vërtetë se përndryshe as nuk i lan dot kreditë, as merr
më kredi.
Më në fund Li Çiani thotë se «Ligji i Republikës
Popullore të Kinës mbi shfrytëzimin e ndërmarrjeve të
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krijuara në bazë të investimeve të përbashkëta kapitale,
kineze dhe të huaja, i aprovuar në sesionin e dytë të
Asamblesë Popullore Kombëtare të Kinës të legjislaturës së pestë, është një garanci juridike për ndërmarrjet
e krijuara në bazë të investimeve të përbashkëta kapitaliste kineze dhe të huaja». Tani Li Çiani ia këndoi De profundis-in lirisë, sovranitetit dhe pavarësisë së Kinës. Impe-

rializmi amerikan, japonez dhe kapitalizmi botëror ia ngulën mirë kthetrat e tyre, të lyera me gjakun e popujve,
Kinës dhe popullit të saj punëtor, i cili do të rropatet për
interesat e Morganëve, Rokfelerëve, Fordëve, Anjelëve e
të tjerëve si këta.
Eksperiencë «të bukur» i dha Titoja Hua Kuo Fenit!
«Çoje Kinën në rrugën ku e çova unë Jugosllavinë dhe
kështu do të marrësh me të dyja duart, nga të duash», i
tha mareshali «i madh» i Jugosllavisë mareshalit «të
madh» të Kinës, Hua Kuo Fenit.
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Ç'I LIDH MAO CE DUNIN, NIKSONIN DHE SHAHUN
E IRANIT
Më në fund edhe Kina e botoi Kuranin dhe dy kopjet e para të këtij libri fetar iu dërguan në Pakistan,
gjeneralit Zia ul Hak, nga një delegacion i .posaçëm i
shoqatës islamike kineze. Agjencia HSINHUA e njoftoi
këtë «dhuratë» me bujë, duke i dhënë botës të kuptojë
se çdo gjë ka ndryshuar në Kinë, se feja është bërë një
mbështetje e regjimit dhe nuk është më një opium për
popujt, siç ka thënë Marksi, pra edhe diplomacia e regjimit aktual ka ndryshuar 180 gradë.
Pekini e lejoi botimin e këtij libri për të treguar politikën e tij «elastike» edhe për sa i përket fesë. Autoriteteve të Sinkiangut, që është një provincë myslimane
nga ku ka dalë «i famshmi» Sajfudin, u kanë dhënë
leje që ta botojnë këtë libër dhe jo vetëm kaq, por të
kërkojnë e t'i gjejnë rrënjë të thella historisë islamike
në Kinë. Natyrisht pas Kuranit do të vijë dita dhe mbi të
gjitha do të shtypen librat e Budës dhe të budizmit, të
brahmanizmit, pastaj do të veprohet kështu edhe me
librat e sionizmit e kështu me radhë. Dhe Kina po kthehet tamam në Perandorinë e dikurshme të Mesit, ku feja
qëndron në mes si mbështetje e regjimit kapitalist që
është vendosur atje.
Një gjë e tillë i gëzon myslimanët e Libisë, sidomos
Kadafin. Atje, në një mbledhje fetare të organizuar,
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Kina dërgoi përfaqësuesin e saj mysliman për t'u hedhur
hi syve arabëve se gjoja është me ta, me Muhamet Mustafanë dhe jo me Budë budallanë.
Çdo gjë na kanë parë dhe do të na shohin sytë.
Pamë se kur batakçiu Nikson u dëbua nga presidenca e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës atë e priti në Pekin
me madhështi Mao Ce Duni. Dhe tash që shahut të
Persisë i dhanë drunë.;. nga Irani, Niksoni, ky batakçi,
vajti në Meksikë dhe i bëri një vizitë mikut të tij, që
është njëkohësisht edhe miku i Hua Kuo Fenit. «Më
thuaj me kë rri, të të them cili je», thotë populli ynë.
Mao Ce Duni i kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e njollosën Niksonin, këtë president «të madh»,
i cili hodhi urën që lidh vendin e tij me Kinën. Edhe
Niksoni e kritikoi Uashingtonin që nuk i mbron miqtë e
vet si shahun, Muhamed Reza Pahlevinë.
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«PAPET» E PEKINIT
Rrallë e tek ka ndodhur që papët e Romës të jenë
hequr nga froni i Vatikanit para vdekjes së tyre. Vetëm
kur dilte ndonjë antipapë, bëheshin dy. Por sidoqoftë
faktikisht kurdoherë mbetej një dhe ai vazhdonte derisa
plakej e jepte shpirt.
Kurse «papët» e Pekinit, në qoftë se fuqinë nuk ua
rrëmbejnë të tjerët me puç e me forcë ushtarake, vazhdojnë ta ruajnë atë derisa të vdesin. Këtë e them pse,
sipas agjencive të shtypit, kohët e fundit Ten Hsiao Pini
u ka thënë një grupi gazetarësh filipinas se ka ndër mend
të dalë në pension dhe se, deri në atë kohë, nuk do të
bëjë vizita jashtë vendit, sepse kështu i kanë sugjeruar
këshilltarët e tij! Këto deklarata të Ten Hsiao Pinit i
transmetojnë edhe agjencitë e lajmeve.
E gjithë kjo i ngjet asaj që bënte Hrushovi në kohën
kur ndodhej në vështirësi me politikën e tij të marrë
antimarksiste e aventuriere. Edhe ai, në raste të tilla,
hidhte fjalën se së shpejti do të dilte në pension. Në fakt
ai doli në pension, por i detyruar nga të tjerët, se me
dëshirën e tij nuk do të dilte kurrë. Ky akt nuk e zhduku
nga themeli vijën e Hrushovit, zhduku vetëm personin e
tij. Ai vdiq më vonë në një daça në rrethet e Moskës.
Këto deklarata të Tenit, në qoftë se janë të vërteta,
nuk i përshtaten karakterit të tij. Ten Hsiao Pini nuk u

rrëzua nga froni dy-tri herë për të dalë në pension, por
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Pra diçka ka në këtë mes. Si duket, Tenit i janë bërë
kritika nga udhëheqës të tjerë kinezë për pikëpamjet dhe
qëndrimet e tij në politikën e brendshme e të jashtme
të Kinës dhe, siç duket, në qoftë se fjalët e tij të kohëve
të fundit janë të vërteta, ai është i pakënaqur, por edhe
në pamundësi të bëjë si do vetë.
Ç'tregon një situatë e tillë? Ajo tregon se në Kinë,
në gjirin e Komitetit Qendror e të Byrosë Politike të
Partisë dhe në gjirin e administratës shtetërore e sidomos
në ushtri, ekzistojnë kontradikta, ekziston një luftë e
ashpër për pushtet.
Ne konstatojmë se në këto situata shumë të vështira
për Kinën, mbledhja e fundit e Asamblesë Popullore Kombëtare, natyrisht, ishte një ngjarje e rëndësishme. Por,
po ta shikojmë me vërejtje, ajo nxori në pah disa çështje.
Nuk del, për shembull, që para saj të jetë bërë mbledhja
e plenumit të 4-t të Komitetit Qendror. Pse vallë nuk u
mbajt plenumi i 4-t i Komitetit Qendror për të rishqyrtuar, përpara Asamblesë Popullore Kombëtare, vendimet
e rëndësishme që rrëzojnë vendimet e mëparshme? Në
qoftë se pretendohet se partia është në krye të udhëheqjes në Kinë nuk është e logjikshme të bëhej një gjë e
tillë? Sigurisht që një gjë e tillë jo vetëm është e arsyeshme, por është edhe e domosdoshme. Duket që Komiteti Qendror nuk duhet të jetë mbledhur për arsye të
kontradiktave që thelloheshin e do të thelloheshin akoina
më shumë nga asambleja. Kishte, gjithashtu, mundësi që
edhe asambleja të mos mblidhej dhe të mbeteshin punët
pezull. Një gjë e tillë do të ishte në dëmin e Kinës; do të
vërtetonte në sy të botës e në ato të kreditorëve të saj
se në Kinë nuk ka stabilitet. Për këtë pseudostabilitet,
pra, lufton Kina. Në këtë mënyrë asambleja shënoi uljen
e mëtejshme të rolit të partisë, edhe administrata duket
se po shkëputet nga udhëheqja e saj. Kështu në asamble
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u formuluan qëndrime, të cilat paraprakisht duhej
diskutonte kongresi i partisë ose plenumi i Komitetit Qendror, që kishin marrë më përpara vendime të tjera.
Asarnbleja Popullore Kombëtare e Kinës mori, pra, vendime të cilat nuk ishin diskutuar më parë nga Komiteti
Qendror i Partisë. I tillë është rregulli i punës në këtë
parti që na quhet marksiste-leniniste. Ky është një fakt
tjetër që tregon se Partia Komuniste e Kinës nuk është
parti komuniste.
Bie në sy se ndërsa vjet Hua Kuo Feni lidhur me
luftën e klasave deklaroi se kontradikta kryesore qëndron
midis proletariatit dhe borgjezisë, sivjet në mbledhjen e
asamblesë, këtij problemi iu bë një trajtim tjetër. Kjo
ndodhi për arsyet që dihen, pse jo vetëm borgjezia në
tërë Kinën u rehabilitua, por krerët e saj reaksionarë, të
goditur nga revolucioni, erdhën e zunë vend në Asamblenë Popullore Kombëtare të Kinës. Kuptohet se kjo
borgjezi, që ka ardhur në fuqi, aktualisht ushtron në
të drejtim një presion të madh dhe kjo, me fjalë të tjera,
do të thotë se në Kinë u shua lufta e klasave, u shua motori i revolucionit. Por, megjithatë, për sa i përket Ten
Hsiao Pinit, ne mund të themi se ai pësoi një goditje,
për arsye se «rregullimi» i çështjeve ekonomike në Kinë
nuk kishte kuptim tjetër përveç asaj të korrigjimit që iu
bë shifrave të shpallura nga Teni. Ai nuk u zgjodh, siç
del nga emrat që u shpallën, edhe në komisionin ekoncmik e financiar që konsiderohet si një nga levat kryesore
e më të rëndësishme për problemet ekonomike në Kinë.
Përveç kësaj, Teni jo vetëm nuk mbajti asnjë fjalim
në asamble, por nuk mori as mundimin të bënte ndonjë
deklaratë. Kjo, natyrisht, tregon disfatën e tij, por edhe
arrogancën se gjoja qëndron mbi kontradikta.
Në punimet e asamblesë mund të themi se iu shua
fare emri Mao Ce Dunit dhe u vërtetua paqëndrueshmëria
në udhëheqje. Politika jo e drejtë, mungesa e kuadrit dhe
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e kapitaleve, bën që as objektivat e «rregullimit» të mos
zbatoheshin plotësisht.
Po shohim se këto ditë Li Hsien Nien ekonomisti ka
dalë përsëri në skenë dhe po flet për zhvillimin e bujqësisë, për tokat e punueshme të pakta në krahasim me
popullsinë e madhe të Kinës etj., etj. Ai pretendon se
bujqësia duhet të zhvillohet vetëm në mënyrë intensive
dbe joekstensive, kurse për këtë të dytën janë mundësitë, sepse Kina ka një popullsi të madhe. E gjithë kjo
punë lë të kuptohet se aktualisht Kina është për zbatimin
në shkallë të gjerë në bujqësi të sistemit amerikan e sidcmos të atij jugosllav, domethënë, të vetadministrimit dhe
të zhvillimit intensiv të një pjese të vogël, 11 për qind,
të tokave kineze. Kjo patjetër do të bëjë që popullsia kineze
të vuajë nga uria dhe të varet nga importimet e jashtme.
Aktualisht në Kinë vazhdon lufta midis fraksioneve
të ndryshme. Në shtyp flitet për artin e për kulturën,
bëhet thirrje që të mos tregohet ngurtësi për zhvillimin
e ..njëqind luleve e të njëqind shkollave», sepse kjo është
vija e Mao Ce Dunit, dhe në fakt vija e tij është etj.
Gazeta -«Zhenminzhibao» shkruan artikuj për këto probleme dhe urdhëron që të gjithë të lihen të lirë të shkruajnë, të flasin, të mendojnë, të shprehin çfarë kanë
kokë. Ajo thotë se askush s'ka të drejtë t'i kritikojë ose
t'i godasë ata dhe mendimet e tyre. Kjo, sipas gazetës
«Zhenminzhibao», do ta çojë Kinën përpara.
Për sa i përket politikës së jashtme, Kina aktualisht
përpiqet të marrë kontakt me sovjetikët, të fillohen midis të dy vendeve bisedimet, të cilat natyrisht do të trashen pse, siç e kam theksuar edhe herë të tjera, Kina
ka nevojë për miqësi me Bashkimin Sovjetik. Armiqësia
në mes tyre nuk ka qenë kurrë mbi bazën e kundërshtimeve ideologjike, por ka qenë dhe është mbi bazën e
kontradiktave midis dy superfuqive pseudomarksiste për
sundimin e botës. Tash në fakt Kina po gjunjëzohet për767

para Bashkimit Sovjetik. Ky do të dijë t'ia marrë Kinës
shpirtin çika-çika.
Me shtetet e tjera, marrëdhëniet edhe pse në heshtje,
shkojnë mirë. Kina vazhdon tratativat me imperializmin
amerikan, me militarizmin japonez dhe me vendet e tjera
kapitaliste të Evropës. Në drejtim të vendeve të «botës
së tretë-, politika e saj është diskredituar. Për këtë gjendje flasin informatat që kemi. Dhe s'mund të jetë ndryshe, pse Kina nuk e ka kokën në vend dhe, siç e kam
theksuar edhe në librin «Imperializmi dhe revoluCioni»,
politika e Kinës është një politikë pro imperializmit dhe
për krijimin e zonave të influencës së saj, me qëllim që
t'i shtypë e t'i shfrytëzojë popujt pa pasur as teknologji,
as mundësi financiare. Prandaj krerët e «botës së tretë»
nuk ia vënë veshin. Dhe jo vetëm kaq, por duke mos ia
parë hairin, ata i bien daulles përpara dhe prapa krahëve
të kinezëve, ndërsa udhëheqësit «e zgjuar» kinezë herë
pas here thonë ndonjë fjalë gjoja kundër Izraelit, këtij
apo atij tjetrit. Fakt është se ministri i Jashtëm kinez,
Huan Hua, tash prej një kohe të gjatë nuk po dëgjohet
fare, s'dihet politikisht rron apo nuk rron, domethënë që
ka një politikë të jashtme kineze, apo nuk ka, apo Kina
aktualisht, në politikën e saj të jashtme, shqetësohet vetëm për marrjen e kredive nga vendet kapitaliste. Më
duket se sot ky është qëllimi kryesor i Kinës së mbushur
me kontradikta dhe me luftë fraksioniste të brendshme
për pushtet.
Nuk po shohim, për shembull, që Kina të interesohet
për atë që po ngjet në Indi, ku këto ditë kryeministri
Desai u vu në minoritet në gjirin e partisë së tij dhe
10-12 ministra dhanë dorëheqjen. Me gjithë përpjekjet e
tij që të qëndronte në fuqi, ai u detyrua të japë dorëheqjen edhe si kryetar i partisë e në vend të tij doli
ministri Sing, i cili kërkoi të formohet qeveria e re dhe
të rilindet partia.

Natyrisht India është një vend me përmasat e një
kontinenti, me rëndësi të madhe politike, ekonomike dhe
strategjike, ku përveç borgjezisë së madhe vendase, maharaxhave e shoqërive shumëkombëshe, interesa të mëdhenj kanë sidomos Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Të dy këta konkurrojnë midis
tyre për pozita në këtë vend të madh. Kryeministri Desai
ishte më shumë proamerikan. Tash do të shohim se si
do të jetë ky i riu. Sidoqoftë edhe ky do të jetë pasardhësi i tij me disa ndryshime në favor të kapitalizmit
indian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe
të Bashkimit Sovjetik.
Megjithëse ngjarjet në Indi duhet ta preokupojnë jashtëzakonisht shumë Kinën, ajo nuk po jep asnjë mendim
të saj. Bile edhe njoftimin e dorëheqjes së Desait, nuk e
ka botuar. Por, për mendimin tim, India që manovrohet
nga të dyja superfuqitë e mëdha është një kundërpeshë
shumë e madhe për Kinën.
Oqeani Indian është një rajon ku rivalizon flota e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës me atë të Bashkirnit
Sovjetik revizionist. Atje zhvillohet luftë për epërsi e për
zona influence në Gjirin Persik, për naftën, për Lindjen
e Mesme etj. Këtë e vërteton fakti që sekretari i departamentit amerikan të luftës ka deklaruar kohët e fundit
se do të mbrohen interesat e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në Gjirin Persik dhe në shtetet rreth e rrotull
këtij gjiri dhe, pas kësaj deklarate, agjencitë amerikane të
shtypit, thonë se forca ushtarake të Bashkimit Sovjetik, të pajisura me raketa e me armë të tjera të sofistikuara, janë drejtuar drejt jugut, drejt Irakut, Iranit, Sirisë. Me fjalë të tjera, agjencia amerikane Junajted Pres
thotë se Bashkimi Sovjetik po përgatitet për një ndërhyrje, e cila hëpërhë nuk mund të bëhet, por mund të
ndodhë në rast se amerikanët e forcojnë dozën e ndërhyrjes së tyre ushtarake në pellgun e vajgurit. Kjo agjen-
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ci thotë se sovjetikët me anën e Tudehut dhe të kurdëve po
organizojnë turbullira brenda në Iran. Këtë gjë ata bëjnë
edhe në Irak, në Siri e në Turqi. Ky informacion i agjencisë amerikane të lajmeve nuk është pa baza, pse sovjetikët thonë se mbështetin jo vetëm kurdët që janë në
Bashkimin Sovjetik, ku, sipas tyre, kanë krijuar edhe modelin e kombësisë kurde, por edhe bashkimin e të gjithë
kurdëve në një shtet të vetëm.
Pra, kontradiktat midis amerikanëve dhe sovjetikëve
po shtohen shumë në Lindjen e Mesme dhe në Afganistan. Siç dihet në Afganistan, pas një grushti shteti, fuqinë
e mori një grup prosovjetik. Por tash aty, me ndihmën
e Pakistanit dhe të Iranit, është krijuar një lëvizje që
kundërshton regjimin aktual prosovjetik. Kështu Afganistani mund të bëhet një mollë sherri midis sovjetikëve,
amerikanëve, iranianëve dhe pakistanezëve. Natyrisht pakistanezët me Zia ul Hakun, për t'i shpëtuar valës sovjetike, do të përpiqen të mbështeten edhe te Kina, domethënë te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pakistanezët
ndihmojnë, pra, me siguri gueriljet antiqeveritare në Afganistan dhe kjo nuk u pëlqen sovjetikëve, prandaj s'është
çudi që dhe ata të krijojnë turbullira në Pakistan dhe
ta ndihmojnë Indinë që të likuidojë qeverinë e Zia ul
Hakut, të cilit Kina këto ditë i dërgoi dy kopjet e para të
Kuranit që u botuan në Pekin. Kurani do ta shpëtojë Zia
ul Hakun nga lufta e madhe e kontradiktave imperialiste
në mes amerikanëve, sovjetikëve dhe indianëve?! Sigurisht ai do ta thyejë qafën ndonjë ditë, por gjendjen që
është krijuar atje vetëm populli pakistanez mund ta shpëtojë.
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POGRADEC, E MARTË
17 KORRIK 1979

FOKUSET E PRESIDENTIT KARTER
Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjenden në një krizë të thellë dhe të tmerrshme politiko-ekonomike, aq sa
presidenti Karter u detyrua t'i drejtohej popullit me një
fjalim në televizor. Ai foli për naftën, por tok me të zuri në
gojë edhe krizën nëpër të cilën po kalon kombi amerikan. Karteri tha se kishte bërë një mbledhje në Kemp
Dejvid ku për 12 ditë kishte biseduar me njerëz gjoja
nga populli, se ata gjoja edhe e kishin kritikuar, edhe e
kishin këshilluar, por edhe e kishin mësuar. E gjithë
kjo, pretendimi se ja, unë dal nga Shtëpia e Bardhë për
të marrë vendime me rëndësi jetike për vendin dhe
këto vendime i konsultoj me popullin, nuk është veçse
një fokus i presidentit amerikan që do t'i shërbejë për
të shkarkuar nga vetja arsyet e kësaj krize të madhe dhe
për të përgatitur fushatën e ardhshme elektorale. Por ky
popull me të cilin thotë se është këshilluar, nuk ishin
veçse miqtë e tij guvernatorë ose edhe ndonjë qytetar
i thjeshtë. Aty ai, siç e kanë zakon presidentët amerikanë, gjoja për të marrë mendimin e tyre, hodhi në
tryezë pikëpamjet e tij të mëparshme, domethënë mendimet e trusteve që përfaqëson. Dhe, për t'i hedhur hi syve
popullit amerikan, ai shtoi se edhe fjalimin që e kishte
përgatitur më përpara e që do ta mbante në televizor, e
hodhi poshtë, sepse «kishte nxjerrë» konkluzione nga bisedimet në Kemp Dejvid.
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Karteri tha se njerëzit që i kishin shkuar në Kemp
Dejvid, i kishin folur hapur. Ai citoi një guvernator nga
jugu i vendit, i cili i paskësh thënë: «Zoti president, ju
nuk po e udhëhiqni këtë komb. Ju vetëm se po administroni qeverinë», ndërsa një vizitor tjetër i kishte thënë që
të mos deklaronte se «zgjidhja e problemit të energjisë
bëhej me një mënyrë të ngjashme me luftën dhe pastaj
t'u jepte njerëzve pushkë—lodra për ta luftuar atë».
Karteri deklaroi se kombi amerikan kërcënohet nga
një krizë besimi. «Kjo, — tha ai, — është një krizë që
godet në zemrën, shpirtin dhe frymën e dëshirës sonë
kombëtare. Gërryerja e besimit tonë në të ardhmen, kërcënon të shkatërrojë strukturën socialpolitike të Amerikës».
Kështu Karteri kërkon t'ua mbushë mendjen dëgjuesve të tij se vetëm tash ai e pa këtë gjendje, këtë shpirt,
këtë frymë e këtë dëshirë të kombit që ka hyrë në
krizë, por nuk foli aspak për fitimet e mëdha që kanë
realizuar trustet e kompanitë amerikane të naftës. Me
fjalë të tjera, për çështjen e energjisë, Karteri tha se kombi nuk mund të vazhdonte duke konsumuar 20 për
qind më shumë energji sesa prodhon. «Kur importojmë
naftë, — thekson ai, — ne importojmë edhe inflacion,
edhe papunësi». «Ne, — vazhdoi ai, — u mësuam të
përdorim sa të kemi» dhe e «kemi zgjatur kokën mbi
gardh, ndërsa OPEK-u matanë është me thikë në dorë».
Fjalimi i Karterit është, pra, edhe një kërcënim për
vendet prodhuese të naftës, anëtare të OPEK-ut, është
një kërcënim për Lindjen e Mesme, prodhuesen e naffis,
vendet e së cilës i kërcënon me luftë, në rast se do të
vazhdojnë të ngrenë çmimet e naftës ose të pakësojnë
nxjerrjen e saj. Ky është një presion i madh e i drejtpërdrejtë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bëjnë
këtyre vendeve, pasi kanë krijuar pasuri të mëdha nga
shfrytëzimi i naftës së tyre.
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Karteri tha, gjithashtu, se që nga viti 1978 e këndej
nuk do të importonte më asnjë pikë të vetme naftë mbi
nivelin e vitit 1977. Në këtë vit Shtetet e Bashkuara të
Amerikës importonin 8 milionë e gjysmë fuçi nafte në
ditë. Edhe ky është një kërcënim tjetër që u bëhet vendeve arabe për të zgjedhur dy rrugë: ose të vazhdojnë
nxjerrjen e naftës, ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës
nuk do të blejnë më naftë dhe prandaj Karteri i bën
thirrje popullit amerikan që të bëjë kursime. Për këtë ai
jep një sërë këshillash që të importohet më pak naftë,
vetëm brenda kuotave që cakton qeveria, të bëhet ekonomi në çështjen e energjetikës, urdhëroi që shoqëritë që
e përdorin atë të shkurtojnë përdorimin në masë të naftës dhe të përdorin karburante të tjera, sidomos qymyrin,
nga i cili të bëjnë edhe naftë sintetike. Ai kërkoi, gjithashtu, që të bëhen investime për energjinë diellore,
propozoi që gjatë 10 vjetëve të shpenzoheshin 10 miliardë
dollarë të tjerë për të përforcuar mjetet e transportit masiv, bëri thirrje për krijimin e një banke kombëtare diellore, e cila, tha Karteri, «do të ndihmojë të arrijmë
objektivat vendimtarë të plotësimit 20 për qind të nevojave tona rreth vitit 2000». Kjo, natyrisht, është pasojë
e krizës së madhe që ka mbuluar botën kapitaliste.
Në mënyrë të veçantë kriza energjetike e naftës dhe
e energjisë ua ka vënë këmbët në një këpucë jo vetëm
imperializmit amerikan, por të gjitha vendeve të tjera kapitaliste të botës. Presioni i këtyre vendeve kapitaliste të botës kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë dhe vazhdon të jetë i madh. Janë bërë
mbledhje në Paris, në Tokio, në Bruksel e gjetkë. Në
këto mbledhje Shteteve të Bashkuara të Amerikës u është
kërkuar të reduktojnë përdorimin e naftës. Me fjalë të
tjera, në qoftë se jemi për kursime dhe duhet të bëjmë,
thonë këto shtete kapitaliste, ato nuk duhet të bëhen vetëm në kurrizin tonë, por duhet të bëhen edhe në ku773

rrizin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në fakt
pas fjalimit të Karterit udhëheqësit japonezë, ata francezë e të Gjermanisë Perëndimore dhanë menjëherë intervista duke përkrahur masat e tij të domosdoshme mbi
kursimet e naftës dhe të energjisë.
Kjo është një kontradiktë e madhe që po zhvillohet
midis kapitalizmit botëror dhe imperializmit amerikan, i
cili po tronditet në sundimin e tij në shumë fusha, në
atë ushtarake, ekonomike dhe tash edhe në fushën e energjetikës.
Natyrisht kjo krizë do të vazhdojë 10-15 vjet dhe
kudo janë duke u marrë masa që industria, e cila punon
me naftë, të punojë pjesërisht me qymyre dhe me energji
bërthamore apo diellore. Nga ana tjetër, nuk mungojnë
presionet, shantazhet, kërcënimet mbi vendet prodhuese
të naftës për të prodhuar sa më shumë e për t'u shitur
sa më shumë këtyre shteteve dhe me çmime sa më të
ulëta. Kjo mund të sjellë edhe turbullira politike, edhe
goditje, edhe grushte shteti, por edhe luftëra lokale që
mund të shënojnë fillimin e një lufte të madhe botërore.
Nafta është «gjaku» i trupit kapitalist, dhe dihet se
po shteroi «gjaku», shteroi forca e imperializmit, forca e
tij ekonomike e ushtarake. Prandaj popujt, vendet e të
cilëve disponojnë naftë, duhet të qëndrojnë të fortë në
pozitat e tyre revolucionare për mbrojtjen e pasurive, të
lirisë e të sovranitetit të tyre kundër grabitqarëve dhe
luftënxitësve imperialistë, kundër shtypësve të popujve
të botës.
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POGRADEC, E ENJTE
19 KORRIK 1979*

KRONIKA E NGJARJEVE TË KETYRE DITEVE DHE
ÇFARE KONKLUZIONESH MUND TE NXJERRIM
PREJ TYRE
Kriza e naftës dhe ndikimi i saj në botë

►

Detyra jonë e madhe është të vigjilojmë dhe ta
ruajmë atdheun tonë socialist nga pasojat që mund të
shkaktojnë turbullirat e mëdha e të thella që po ngjasin
në botë. Për këtë arsye po ndjeit vazhdimisht me kujdesin më të madh situatat ndërkombëtare dhe përpiqem,
aq sa mund të gjykoj, t'u jap disa shpjegime ngjarjeve
të veçanta dhe të përgjithshme, reperkusioneve që këto
kanë në botë dhe rrezikut që mund t'i vijë vendit tonë
nga përplasjet e mëdha, nga kontradiktat e thella dhe
nga kriza shumë e madhe që po e bren përbrenda botën
kapitaliste, imperializmin amerikan, socialimperializmin
sovjetik, socialimperializmin kinez, kapitalizmin botëror
dhe vendet e tjera të vogla ose «vendet në zhvillim», siç
i quajnë revizionistët sovjetikë dhe rumunë.
Është fakt i padiskutueshëm që kriza ekonomike po
thellohet dhe ka mbërthyer në grykë gjithë botën kapitaliste, pa përjashtim, e në radhë të parë imperializmin
amerikan.
Siç e kam shënuar në Ditarin tim, imperializmi amerikan mendoi se arriti një sukses «të madh» me marrëveshjen që bëri me Kinën. Marrëveshja Ten Hsiao Pin775

-Karter u trumbetua si një fitore «e madhe» kino-amerikane. Nuk mund të themi se për Shtetet e Bashkuara
të Amerikës kjo ishte një fitore e vogël, kurse për Kinën
kjo marrëveshje ishte një fiasko, në kuptimin që ky vend
i rraskapitur, i dobësuar e në krizë të çdollojtë, tash u
fut në robërinë e kapitalizmit botëror dhe kryesisht të
atij amerikan, japonez dhe gjermanoperëndimor. Mirëpo
megjithëse e arritën këtë të ashtuquajtur sukses, Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, të cilat përpëliten në gjirin e
kësaj krize të madhe ku është zhytur gjithë bota kapitalisto-revizioniste, e ndiejnë veten të pasigurt. Vetë
Karteri në fjalimin e fundit që mbajtil pohoi se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ekziston një mosbesim i
madh në vetvete i kombit amerikan, një mosbesim në
zhvillim, pra një tronditje e thellë në fuqinë ekonomike
dhe në rrezatimin e mënyrës së jetesës amerikane.
Natyrisht, fjalët e Karterit pasqyrojnë realitetin dhe
ai nuk i tha këto nga e mira, po nga e keqja, sepse
ndodhet në pozita shumë të vështira. Imperializmit amerikan ia kanë vënë këmbët në një këpucë, në radhë të
parë, vendet prodhuese të naftës e partnerët e tij në
NATO, si dhe vende të tjera në të gjithë botën mbi të
cilat ai bënte ligjin, investonte dhe zhvillonte ekonominë
e tij në të gjitha fushat, industriale, bujqësore dhe ushtarake, duke rënduar, në radhë të parë, mbi kurrizin e
popujve që shfrytëzonte.
Kriza e naftës, ose, siç e quajnë më gjerësisht, kriza
botërore energjetike, që lidhet me pakësimin e prodhimit
dhe me rritjen e vazhdueshme të çmimit të shitjes së
naftës nga vendet prodhuese, është një nga faktorët themelorë, e cila i rëndon ose i pakëson pasojat e krizës së
përgjithshme ekonomike. Në shumë ngjarje politike, kriza
1 Fjalim drejtuar kombit, i mbajtur në televizionin amerikan më 15 korrik 1979, pas kthimit nga Kemp Dejvidi.
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qeveritare, rënie të prodhimit të përgjithshëm industrial,
luhatje apo zhvlerësim të papërmbajtur të kësaj apo të
asaj monedhe, çrregullime kolosale në transportet e të gjitha llojeve, rritje të çmimeve apo mospërballim të pasojave të rënda të dimrave të mëdhenj, nafta ka ndikimin
e saj, është, si të thuash, çelësi kryesor i keqësimit ose
i përmirësimit të gjendjes, i kalimit ose i thellimit të
vështirësive. Për vënien në dorë ose jo të naftës, ngrihen
e bien monopole e banka të mëdha, qeveri e parti të
ndryshme të borgjezisë kapitaliste e revizioniste.
Efektet tronditëse të mungesës së naftës, të kësaj
lënde të parë me rëndësi jetësore për ekonominë dhe për
makinën e luftës të shteteve imperialisto-revizioniste, u
dukën në mënyrë shumë të mprehtë në vitin 1973, kur
arabët shpallën bojkotimin e vendeve perëndimore që përkrahnin Izraelin. Kjo bllokadë, mendoj unë, u tregoi vendeve arabe, prodhuese të naftës, se nëpërmjet kësaj arme
mund të gjunjëzojnë Izraelin, padronët e tij, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe çdo armik tjetër të tyre. Por,
për këtë ata duhet të hedhin poshtë presionet e gjithanshme ekonomiko-politike e ushtarake, si dhe intrigat që
luhen nëpërmjet vendeve grevëthyese prodhuese të
naftës.
Kriza e naftës e tronditi në një mënyrë të atillë imperializmin amerikan saqë fjalimi i Karterit, pavarësisht
se, sikurse u tha, mundi të kishte aprovimin e një përqindjeje relativisht të mirë të shtresave të mesme të popullsisë amerikane, shkaktoi kundërshtimin e korporatave dhe të trusteve të mëdha, të cilave Karteri u cenoi
të ardhurat jo vetëm për arsye të mungesës së naftës dhe
të moszhvillimit të industrisë (sigurisht të pjesshme) të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një periudhë
krize, por edhe sepse imperializmi amerikan kërkon të
dalë nga situata e rëndë në të cilën ndodhet, i kredhur
në detyrime të mëdha që arrijnë miliarda dollarë, sido777

mos ndaj Japonisë dhe ndaj Republikës Federale të Gjermanisë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
për të dalë nga kjo situatë dhe për të mbajtur disi të
palëkundshme vlerën e dollarit, i ngarkoi me taksa të
reja trustet dhe koncernet e mëdha amerikane. Por, naty- risht, po t'i prekësh ato në kallo, menjëherë hidhen
përpjetë dhe kjo «dansë» u vërtetua me dorëheqjen e
gjithë kabinetit të Karterit. Tash ka dy ditë që Shtetet
e Bashkuara të Amerikës s'kanë qeveri; i gjithë kabineti
dha dorëheqjen. Kjo tregon për një krizë të madhe
me aq sa njohim, është e para krizë e këtij lloji, që i
tërë kabineti i një presidenti amerikan të japë dorëheqjen. Këtë e bënë jo vetëm pjesëtarët e kabinetit, por edhe
shumë funksionarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë. Me siguri atje do të ngjasë ashtu siç thotë francezi: Prendre
les commandes 1. Edhe Karteri do të marrë përfaqësues të
tjerë të trusteve, do të bjerë në ujdi me ata që janë të
revoltuar dhe do të formojë një kabinet tjetër, i cili do
të vërë në zbatim çfarë tha ai, në qoftë se ia pranon
Senati Amerikan. Ndryshe do të fillojë «dansa» edhe për
vetë personin e Karterit, i cili mund të fluturojë në mos
aktualisht, por në zgjedhjet e ardhshme, duke puthur
pragun e Shtëpisë së Bardhë, për të mos u kthyer më
atje.
Kriza e naftës u shkaktoi Shteteve të Bashkuara të
Amerikës një gjendje të rëndë ekonomike, që, natyrisht,
ka edhe rrjedhime politike. Kështu, atje po ngrihen çmimet, po shtohet papunësia, po shtohet inflacioni. Këto
dy ditë nga mbikëqyrjet që i janë bërë kursit të dollarit,
shihet se ky vazhdon të bjerë në krahasim me floririn,
bile edhe në krahasim me monedhat e tjera të Evropls
Perëndimore. Merret me mend deri ku ka arritur puna,
sa edhe lireta italiane ngrihet e dollari amerikan ulet.

Konkluzioni është se lideri i imperializmit, imperializmi
amerikan, po pëson një disfatë të madhe politiko-ekonomike.
Mungesën e naftës imperialistët amerikanë dhe kapitalistët e tjerë e ndiejnë si mungesën e «gjakut» për
luftën e madhe që përgatitin. Natyrisht, kur mungon «gjaku» duhet luftuar që të fitohet ky «gjak», pra duhet
fituar nafta, prandaj edhe situata ndërkombëtare bëhet
akoma më e rrezikshme, shtohen kërcënimet e një lufte
botërore ose të luftërave lokale. Mirëpo pa naftë është e
pamundur që lufta botërore të zhvillohet në atë shkallë
e me ato pasoja si e mendonin imperialistët amerikanë
e të tjerë dhe socialimperialistët sovjetikë njëkohësisht,
ose siç bërtiste tellalli kinez.
Edhe nënshkrimi i Traktatit Egjiptiano-Izraelit u
duk se ishte një sukses për imperializmin amerikan. E
kam theksuar se ky traktat u realizua nën patronazhin
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat duan të
kenë në Lindjen e Mesme jo një po dy kobure, për të
ruajtur krahët e pellgut të naftës nga një invadim politiko-ekonomik e më vonë ushtarak i sovjetikëve. Megjithatë duhet theksuar se armiqësia e imperializmit amerikan me vendet arabe mbetet. Natyrisht, kjo është
armiqësi e diferencuar për arsye se mungon ai unitet që
duhet të ekzistojë midis vendeve arabe për t'iu kundërvënë intrigave të mëdha të imperializmit amerikan dhe
të socialimperializmit sovjetik. Sidoqoftë Traktati Egjiptiano-Izraelit i zemëroi shtetet e tjera arabe, të cilat e
kundërshtonin këtë traktat kush më nxehtë e kush më
ftohtë, por ne të gjithë mund të themi se ky kundërshtim
ishte mesatar. Ky kundërshtim u shfaq, natyrisht, më me
forcë në Iran ku u rrëzua shahu dhe u ngadalësua nxjerrja e naftës dhe shitja e saj, në radhë të parë, tek amerikanët. Por edhe te të tjerët u reflektua e si pasojë u
ngritën çmimet e naftës. Edhe Arabia Saudite u bashkua

1 Frëngjisht — merrni frenat në dorë.
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në këtë veprim, megjithëse është mike, si me thënë, e
amerikanëve; ajo veproi pa e prishur, por edhe pa e shfaqur këtë miqësi në mënyrë të hapët. Këto situata shkaktuan që brenda në vendet arabe të n.xiten mosmarrëveshjet midis tyre dhe është e kuptueshme që këto mosmarrëveshje vijnë si rezultat i politikës së përgjithshme
të imperializmit amerikan, të kapitalizmit botëror dhe të
socialimperializmit sovjetik, duke futur këtu edhe socialimperialistët kinezë, të cilët në këto situata duan të
përfitojnë.
Në këto kushte u bënë përpjekjet për bashkimin e
Sirisë me Irakun, mirëpo ky bashkim rezultoi me dorëheqjen e Al Bakrit dhe të kryetarit të partisë «Baas- dhe
me ardhjen në fuqi të një zëvendësi tjetër të Al Bakrit
e të kryetarit të kësaj partie. Kjo duhet të ketë ndodhur
jo pse A1 Bakri ishte plak. Jo, Al Bakri s'është plak, porse
nuk dihet mirë se sa ishte i lidhur ai me sovjetikët. Unë
mendoj se në Irak sovjetikët i luajnë të dyja kartat, edhe
të kurdëve, edhe të Al Bakrit. Tash, në këto turbullira,
sovjetikët kanë vënë në lëvizje kurdët, të cilët po ngrihen në Irak, në Siri, në Iran. Natyrisht, një gjë e tillë
është në favorin e sovjetikëve dhe në disfavorin e amerikanëve. Kështu që CIA, e cila pësoi një disfatë të madhe
në Iran, tash po përpiqet të fitojë terren. Sa dhe si do
t'ia arrijë kësaj, ne duhet të vëzhgojmë. Nuk është çështja që vendet arabe të arrijnë të shkëputen nga intrigat
e brendshme dhe të jashtme që kurdis reaksioni, ato i
kanë rrënjët të thella.
Për të dalë nga gjendja në të cilën ndodhen, popujt
dhe vendet arabe duhet të arrijnë të krijojnë një unit?.t
të vërtetë veprimi kundër imperializmit amerikan dhe
reaksionit në fuqi. Prandaj tash çështja shtrohet se si
këta popuj e këto vende do t'i rezistojnë presionit të imperialistkve të jashtëm e reaksionit të brendshëm dhe
si do të manovrojnë me dy problemet e rëndësishme që780

unë mendoj se u takojnë edhe Lindjes së Mesme, edhe
luftës ose paqes botërore: çështja e të drejtave të popullit
palestinez dhe çështja e naftës. Këtë e them sepse amerikanët, me masat që morën dhe me masat e tjera që do
të marrin, brenda 10 apo 15 vjetëve, për të prodhuar
benzinën sintetike dhe për të futur në shkallë edhe më
të gjerë në shërbim të energjetikës qymyret dhe fuqinë
diellore apo atë bërthamore, i bëjnë presion ekonomik
OPEK-ut. Me këtë ata duan t'u thonë shteteve prodhuese
të naftës se nuk do të kenë më fitime të mëdha nga
nxjerrja e saj, kurse, në fakt, vendet arabe, megjithëse
e kanë shitur naftën si me thënë për pesë grosh, përsëri
kanë pasur fitime kolosale, natyrisht, jo populli, por
shahu, mbretërit, sheikët.
Në fjalimin që mbajti këto ditë Karteri i kërcënoi
vendet arabe edhe me thikë, kur tha se OPEK-u qëndron
me thikë hapur kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Natyrisht, me këto fjalë ai donte të tregonte që
edhe Shtetet e Bashkuara do ta ngrenë thikën kundër
OPEK-ut. Zaten thikën e kanë mbajtur kurdoherë jashtë
këllëfit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq më tepër do
ta mbajnë tash kur u rrezikohen interesat.
Pra, të dyja superfuqitë manovrojnë shumë në Lindjen e Mesme. Begini dhe Sadati po bëjnë vazhdimisht
takime e po forcojnë «miqësinë» e tyre. Në parlamentin
egjiptian Sadati propozoi dhe parlamenti ia aprovoi që
Egjipti t'i japë strehim shahut. Ky është një kërcënim i
drejtpërdrejtë për revolucionin iranian. Me këtë populli i
Iranit vihet para alternativës: ose ky të nënshtrohet e
të vijë në ujdi me imperializmin amerikan, ose do të
kërcënohet me kthimin e shahut në Iran. Nëse ky do të
rikthehet apo jo, kjo varet nga populli iranian, por hëpërhë është e zorshme. Veprimi i Sadatit duket si një
gjest simbolik, ose si një kundërpërgjigje ndaj kundërshtimit që i bëjnë vendet e tjera arabe Traktatit Izraelito-Egj iptian.
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Çështja e naftës është bërë epiqendra e intrigave
dhe e makinacioneve të mëdha botërore, sepse me këtë
janë të ndërlikuara të gjitha vendet.
Edhe Bashkimi Sovjetik është i ndërlikuar në këtë
problem kaq të madh, sepse edhe ky, tok me imperializmin amerikan, ka hyrë në një krizë të papërshkruar, për të mos folur pastaj për Kinën e Hua Kuo Fenit e
të Ten Hsiao Pinit, e cila është në një rrëmujë të
madhe.
Evropa, në përgjithësi, veçanërisht Evropa Perëndimore, po kalon ditë të vështira dhe të errëta, ditë të cilat,
sado që të përpiqet, nuk do t'i ndritë dot parlamenti
evropian, që u zgjodh me vota të përgjithshme. Para dy-tri ditësh u mbajt sesioni i parë i tij, që ishte një seancë
karnavaleske, ku të gjithë u ngritën dhe shprehën pikëpamjet e tyre të ndryshme dhe s'mund të bënin tjetër,
mbasi, pavarësisht nga marrëveshjet dhe traktatet që i
lidhin njëri me tjetrin pjesëtarët e «Evropës së Bashkuar»,
kjo është një xhungël ku ujqit po shqyejnë njëri-tjetrin.
Kryetare e parlamentit u zgjodh një franceze me shumicë votash, por kjo s'ka rëndësi, ajo që ka rëndësi janë
problemet që i brejnë përbrenda vendet anëtare të këtij
parlamenti, të cilave ato nuk u japin dot zgjidhje.
Kriza e naftës i ka prekur edhe këto vende, të cilat
janë alarmuar dhe kanë marrë masa, bile masa drakoniane,
natyrisht, në kurriz të popujve të tyre, sepse nuk ka
akoma shenja që të duket se trustet, kartelet, shoqëritë
shumëkombëshe evropiane po e ndiejnë si duhet krizën
e madhe që i ka mbërthyer. E gjithë pesha e kësaj krize
ka rënë në kurrizin e punonjësve të këtyre vendeve të
«Evropës së Bashkuar». Çdo ditë miliona prej tyre hidhen
në grevë. Kjo dëshmon për keqësimin e situatës në këto
shtete kapitaliste dhe për përpjekjet që bëjnë regjimet e
tyre për të hedhur poshtë kërkesat e masave punonjëse,
për të shtypur revoltat dhe kryengritjet që mund të
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shpërthejnë atje. Sidoqoftë, në këto vende vazhdon të
rritet me të madhe papunësia, çmimet po ngrihen në
qiell, inflacioni është i madh, pasiguria në punë dhe pasiguria e jetës së njerëzve s'kanë të mbaruar; janë zhvilluar në shkallë të gjerë banditizmi, vrasjet, vjedhjet,
grabitjet.
Kur Kina i hapi portat e saj edhe për kapitalistët
evropianë, u mendua se deri në njëfarë shkalle tregu kinez do të sillte një lehtësim të krizës edhe në Evropë.
Kinezët i bënë shumë reklamë vetes, dërguan dhe shumë
delegacione në të katër anët e kontinentit evropian, firmuan edhe kontrata, të cilat që të gjitha u rrëzuan, sepse
ishin pa baza. Kur erdhi çështja te konkretizimi i pretendimeve të Kinës, imperialistët amerikanë, japonezë, po
ashtu edhe ata të Evropës Perëndimore panë se Kina
nuk kishte të paguante dhe nuk ishte e zonja të merrte
në duar teknologjinë moderne, pra, nuk ishte e mundur
të realizoheshin fitimet që ëndërronin të nxirrnin kapitalistët e ndryshëm nga investimet e bëra atje. Kështu që
të dyja palët ranë nga fiku. I pari ra Ten Hsiao Pini, i
cili pësoi një disfatë brenda në Kinë, ku Asambleja e
madhe Popullore Kombëtare e Kinës u detyrua të ndryshojë politikën e «katër modernizimeve» e të bëjë rirregullimin e ekonomisë nga e para. Rirregullimi i ekonornisë do të thotë të mos bëhen investime të mëdha në
industrinë e rëndë, të mbështeten gjoja në forcat e veta,
të zhvillohet industria e vogël private, të lejohen privatët
të kenë punëtorë dhe të vazhdojë prodhimi i artikujve
për konsumin e gjerë dhe për eksport.
Këto masa të reja u morën në asamble, pa miratimin e Komitetit Qendror dhe të kongresit, por me aprovimin e rrëmujës dhe të disfatës së brendshme politike
dhe ekonomike. Li Hsien Nieni deklaroi se ligji që u aprovua nga Asambleja Popullore Kombëtare, për sa u përket
mbështetjes dhe sigurimit të investimeve të huaja, «nuk
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është i përsosur» dhe se praktika ndërkombëtare prej 51
për qind dhe 49 për qind, nuk do të mbahet në këtë
shkallë, por të huajt, — tha ai, — mund të kenë aksione
edhe më të mëdha nga kinezët, veçse drejtori kinez do
të ketë të drejtën e vetos. Me fjalë të tjera, ata u thonë
investitorëve të huaj: mos u trembni se ne do ta përmirësojmë ligjin dhe ju do të keni të drejtë që javash-javash ta gëlltitni të tërë pasurinë e Kinës.
Nga ana tjetër, Li Hsien Nieni tha se Kina do të
mbështetet në forcat e veta dhe kjo u vërtetua me anulimin e një sërë kontratave për investime të mëdha si,
për shembull, kontrata e lidhur me francezët për tre
gjeneratorët e mëdhenj bërthamorë. Dje apo pardje ministri i Industrisë i Francës shkoi në Pekin për të biseduar lidhur me këtë çështje dhe lajmet tregojnë se ambasada franceze në Pekin është e alarmuar për këto qëndrime të Kinës. E kanë kot që alarmohen francezët se
ata e kanë nxjerrë vetë shprehjen: «Shih e mos vri».
Kinezët kurrë nuk e kanë mbajtur fjalën, qoftë edhe me
kontratat e nënshkruara. Ashtu siç bënë me ne, do të
bëjnë edhe me të tjerët, s'duan të dinë ata se kush jemi
ne dhe kush janë të tjerët, ata shikojnë vetëm interesat
e vet, mirëpo këto nuk dinë t'i mbrojnë as si kapitalistë
që janë, por e tregojnë hapur pazotësinë e tyre.
Për të kundërbalancuar këtë disfatë të brendshme
të jashtme, nga 20 korriku a më vonë flitet se do të
vejë në Moskë një zëvendësministër i Punëve të Jashtme
i Kinës dhe nga Bashkimi Sovjetik do të caktohet Firjubini ose një zëvendësministër më i rëndësishëm. Firjubini
është «miku» ynë i vjetër, burri i Furcevës, i cili, sipas
mendimit tim, nuk ka shumë tru në kokë. Koka e tij
është me lakra, por janë të tjerë njerëz ata që do t'i
hedhin një çikë vaj lakrorit me lakra të kokës së Firjubinit. Sidoqoftë, sovjetikët janë djaj të mëdhenj dhe do
të dinë që në këto situata të përfitojnë nga dobësitë dhe

nga marazi i madh ekonomiko-politik që ka mbuluar Kinën e Hua Kuo Fenit.
Natyrisht të dy këto vende i luajnë kartat ndaj Perëndimit: Kina për t'u bërë presion atyre që u ka kërkuar kredi dhe, nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik po
ashtu i bën presion Perëndimit për t'i treguar se Kina
nuk është në gjendje të luajë rolin e partnerit në mes
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shteteve të .Evropës së Bashkuar», e se nuk mund të jetë në gjendje
ta ngacmojë ose t'i shpallë luftë Bashkimit Sovjetik.
Kina nuk po përrallis më për luftën iminente, për të cilën
tashti flitet pak, sepse po flitet më shumë për të mbushur
barkun me bukë dhe për të kërkuar lëmosha.
Agjencitë e lajmeve thonë, dhe kjo mund të jetë e
vërtetë, se shoqëritë e mëdha të vajgurit: japoneze, amerikane, angleze dhe gjermanoperëndimore, bashkë me to
edhe shoqëritë italiane, kanë nënshkruar kontrata për të
bërë kërkime në detin e Kinës Jugore dhe për të nxjerrë
naftë. Natyrisht, nxjerrja e naftës nga deti do të kushtejë shumë, sidomos për Kinën, sepse të ardhurat në
naftë bruto do të shkojnë në favor të huadhënësve dhe
Kina do të marrë fitimin minimal. Pra, do të veprohet
ashtu siç kanë bërë imperializmi amerikan dhe partnerët
e tij për një kohë shumë të gjatë me vendet arabe që
prodhojnë naftë dhe me OPEK-un.
Situata e vështirë në Evropë, në Bashkimin Sovjetik,
në Kinë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë
që vendet e Azisë Juglindore të përfitojnë e të lëvizin
disi, delegacione të tyre venë e vijnë, shkëmbejnë mendime etj. Me fjalë të tjera, mendoj që këto vende, për
t'u vënë fre pretendimeve të mëdha që kanë superfuqitë,
përpiqen të përfitojnë nga këto situata, megjithëse përfitimet do të jenë të pakta.
Ne shohim që Kina vazhdon presionet ndaj Vietnamit, bile tash ajo ka vënë një kusht të ri: në bisedimet
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vietnamezo-kineze duhet të diskutohet çështja e Kamboxhias. Se si do të diskutohet kjo çështje, është një
pikëpyetje. Tash po duket se Sihanuku, që ndodhet në
Phenian, nuk është në akord me kinezët. Ai deklaroi se
do të shkojë në Francë, në qoftë se kjo do ta lejojë, ose
në një vend tjetër, ku do të formojë një qeveri në vend
të huaj kundër qeverisë së Pol Potit dhe kundër qeverisë
aktuale të Kamboxhias. Me fjalë të tjera, ai do të krijojë frontin e bashkuar të Kamboxhias me veten e tij në
krye, bile Sihanuku u shpreh: «Unë jam mbreti i Kamboxhias».
Unë mendoj se kinezët do të pranojnë më mirë Sihanukun sesa vietnamezët dhe partnerët e këtyre, që
qëndrojnë në Kamboxhia. Por çështja, natyrisht, nuk
është e zgjidhur, varet shumë nga qëndrimi në unitet i
vietnamezëve, i kamboxhianëve dhe i laosianëve për të
përballuar hegjemoninë kineze, varet po ashtu edhe nga
gjendja ndërkombëtare, veçanërisht nga qëndrimet e
sovjetikëve, të cilët janë gati të sakrifikojnë edhe Vietnamin, edhe Kamboxhian, deri në njëfarë shkalle, por
të hedhin Kinën në dorë dhe ta bëjnë këtë të paktën një
gjysmësatelite të tyren. Megjithatë, nuk them se sovjetikët do ta lënë pas dore Vietnamin. Në bisedimet që
sovjetikët do të zhvillojnë me kinezët çështjet nacionale
të Indokinës nuk duhet të preken, por edhe në qoftë se
ngjet e kundërta se sa duhet të preken, këtë e ka merak
vetë Bashkimi Sovjetik. Ky di të shesë, të blejë dhe të
luajë në kurrizin e të tjerëve; pastaj, kur ka luajtur në
kohën e luftës vietnamezo-amerikane, pse të mos luajë
edhe tash në luftën vietnamezo-kineze?
Duhet të kemi parasysh që edhe Bashkimi Sovjetik,
gjithashtu, po kalon një krizë shumë të rëndë brenda,
krizë ekonomike, por edhe krizë politike, bile atje nuk
ekziston më as uniteti në mes kombësive, ai mbahet me
forcat e ushtrisë. Flitet se Brezhnjevi është sëmurë dhe
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s'është çudi që të jetë sëmurë, sepse në televizor shohim
që mezi hedh këmbët dhe mezi flet, po, se kur do të
vdesë, këtë nuk e dimë, dimë vetëm një gjë: se ajo që
dominon në Bashkimin Sovjetik është forca e ushtrisë
sovjetike, e mareshalëve, dhe aspak forca e partisë, forca
e parimeve. Partia dhe parimet e saj janë përtokë, janë
vetëm sa për emër, sa për të maskuar veprimtarinë e
një diktature të tmerrshme imperialisto-fashiste.
Bashkimi Sovjetik ka mosmarrëveshje të rënda edhe
në gjirin e së ashtuquajturës bashkësi socialiste. Kohët
e fundit u bë një mbledhje në Berlin, e cila kishte karakterin e unifikimit dhe të shtimit të propagandës kundër propagandës borgjezo-kapitaliste. Kjo mbledhje, ku
secili mbajti nga një fjalim, i nisur vetëm nga interesat
e tij, në fund doli si bishti i peshkut. Jepnin përshtypjen
gjoja sikur po e ndanin në mes tyre punën e agjitacionit
e të propagandës. Fjalimi i përfaqësuesit sovjetik i dha
tonin e përgjithshëm se ata do të merrnin përsipër luftën kundër imperializmit amerikan dhe socialimperializmit kinez. Kurse Rumania nxori zërin e bilbilit të ngjirur
duke thënë se nuk ishte e drejtë që në një mbledhje si
ajo e Berlinit të atakoheshin parti «komuniste» që nuk
merrnin pjesë në të. Dhe me kaq mbledhja mbaroi. Puna
do të vazhdojë si më parë. Ashtu si më parë revizionistët
do të bëjnë një propagandë revizioniste, e cila nuk do të
ketë asgjë as kundër imperializmit, as kundër kapitalizmit perëndimor. Do të ketë vetëm disa fraza boshe stereotipe, kurse nga ana tjetër do të ketë marrëveshje,
lutje, kërkesa për investime, lajka e fërkim krahësh për
të marrë ndonjë këst ose për të shtyrë afatet e borxheve
që i kanë mbuluar këto shtete.
Shtetet aleate të Bashkimit Sovjetik, anëtaret e Traktatit të Varshavës, janë kredhur në borxhe dhe janë lidhur ngushtë e me zor me zinxhirët e Bashkimit Sovjetik, i cili i furnizon me lëndë të para dhe me lëndë të
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përpunuara, duke u kërkuar çmime të larta. Në rast se
këto vende dëshirojnë ta përmirësojnë një çikë situatën,
si për lëndët e para, ashtu edhe për ato të përpunuarat,
duhet të investojnë shuma kolosale në Siberi, ku gjenden
këto lëndë të para, duhet të investojnë kapitale, të dërgojnë makineri moderne dhe specialistë, të inkuadruara
gjoja të tëra këto në rregullat e KNER-it, për arsye se
këto janë lëndë të «fushave të betejës» (strategjike). A do
ta hanë këtë hile të Bashkimit Sovjetik vendet anëtare
të KNER-it, kjo varet nga thellësia e krizës, por sidomos
varet edhe nga përkrahja dhe nga ndihma konkrete me
investime ose me lëndë të para që mund t'u japin atyre
perëndimorët.
Rumania është një vend i falimentuar, një vend i
shitur te sovjetikët, të cilët aktualisht kanë përfituar nga
bankëruta dhe e kanë hedhur plotësisht Çausheskun në
xhep. Pavarësisht se ç'thotë ai, është fakt se atje janë futur oficerë sovjetikë, kanë vërshuar armatime të reja sovjetike, fillojnë ligjet e Traktatit të Varshavës të veprojnë dhe Çaushesku të këndojë me bilbilin e tij të një
shteti gjoja të pavarur.
Ne shohim se aktualisht gjermanolindorët, polakët, po
ashtu çekët i janë vërsulur Afrikës gjoja për të ndihmuar çlirimin e popujve afrikanë, por ata venë atje për
të shitur armë, për të organizuar grushte shteti dhe për
të siguruar tregje. Në këto situata të gjithë kërkojnë të
peshkojnë në ujë të turbullt.
Jugosllavia ka mbetur si peshku pa ujë, ekonomia e
saj është përtokë, një miliard e gjysmë dollarë në vit
i duhen që të paguajë borxhet dhe 20 për qind e industrisë nuk punon. Edhe pjesa tjetër e industrisë nuk punon
me rendiment të plotë dhe mallrat jugosllave nuk kalojnë
dot në tregjet e Evropës dhe të botës, për arsye të konkurrencës së madhe që u bëjnë shtetet e mëdha kapitaliste. Kështu që në Jugosllavi po shtohen papunësia e
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inflacioni dhe çmimet janë ngritur aq shumë sa të vësh
duart në kokë, aq sa jugosllavi po shtrëngon rripin. Emigracioni jugosllav që po mbulon Evropën është njësoj si
emigracioni vietnamez që bredh deteve. Tash, e detyruar
nga krizat, Evropa po mbyll fabrikat e po hedh në rrugë
punëtorët e saj, aq më tepër pastaj mbetet pa punë emigracioni jugosllav, i cili do të detyrohet të kthehet në
vendin e tij, ku e pret mizerja.
Kontradikta dhe një armiqësi e egër ekzistojnë në
mes republikave të ndryshme të Jugosllavisë, të cilat
brehen nga një ideologji antimarksiste, shoviniste, kapitaliste dhe nga sistemi vetadministrues i ashtuquajtur socialist, i cili ka krijuar borgjezinë e re dhe disnivelin
standardit të jetesës në republika dhe në krahina. Kështu është gjendja në Jugosllavi, një gjendje e tendosur
lufte e vazhdueshme.
Thuhet se atje gjoja mbahet situata pse qenka Tito.ja
në këmbë, por qenia e Titos në këmbë e acaron akoma
më tepër kontradiktën, pse ai është i pafuqishëm për ta
nxjerrë nga kjo gjendje. Bëri ç'bëri, ai e shkatërroi Jugosllavinë dhe tash që është plak ky vend po vazhdon
të shkatërrohet akoma më thellë, kontradiktat po shtohen,
dhe më kot Bakariçi bërtet e mban fjalime për të thënë
se duhet t'i jepen kompetenca më të mëdha partisë që ta
drejtojë më mirë Jugosllavinë, më mirë bashkim-vëllazërimin dhe unitetin në mes republikave. Por Bakariçi është
një kroat shovinist, i cili ka frikë nga serbomëdhenjtë
dhe, nga ana tjetër, Kroacia, në qoshe të Veriut të Jugosllavisë, ka standardin më të lartë të jetesës në Jugosllavi dhe bën ç'bën mendon se fundi i fundit një shkëputje e saj do ta ruajë këtë standard që ka krijuar.
Ç'do të ngjasë në Jugosllavi pas vdekjes së Titos,
natyrisht, ky është një problem që na preokupon edhe
ne, por ne kemi qenë, jemi e do të jemi vigjilentë për sa
i përket zhvillimit që mund të marrin ngjarjet në këtë
vend.
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Edhe Italia gjendet në një krizë të përhershme dhe
vazhdon të jetë pa qeveri. Demokristianët nuk i lënë socialistët të formojnë qeverinë dhe me miliona grevistë
janë nëpër rrugë. Anjelët, Montekatinët e të tjerë, nuk
lëshojnë asnjë grimë nga pasuritë e tyre, kapitalet italiane vërshojnë jashtë, investohen, sepse kështu sigurojnë
fitime.
Pra, kjo është gjendja në pellgun e Ballkanit e rreth
nesh prandaj ne duhet të jemi shumë vigjilentë, për arsye të gjendjes shumë kritike politike, ekonomike dhe
ushtarake.
Ne do të mbajmë këtë politikë aktuale, e cila është
një politikë e drejtë ndaj Jugosllavisë, ndaj Rumanisë
edhe ndaj Greqisë. Ne do të përpiqemi që me Greqinë të
zhdukim qoftë edhe mosmarrëveshjen më të vogël. Grekët duhet të heqin dorë nga gjendja e luftës me ne, sepse
kjo është anakronike, anormale, në një kohë kur ne po
zhvillojmë marrëdhënie miqësie me popullin grek. Duhet
të shtojmë marrëdhëniet tona ekonomike dhe kulturore,
të cilat nuk shkojnë keq, e jo vetëm me Greqinë, por edhe
me Jugosllavinë e me Italinë.
Në pikëpamjet ideologjike, ne me këto vende, qoftë
me Italinë, me Greqinë dhe me Jugosllavinë titiste, nuk
do të puqemi kurrë, përkundrazi, do të jemi në luftë të
vazhdueshme për të demaskuar politikën e tyre dhe veçanërisht renegatët revizionistë jugosllavë, se, për sa i
përket politikës kapitaliste të Italisë dhe të Greqisë,
është më se e qartë që do ta luftojmë hap pas hapi në çdo
manifestim të saj.
Por ne shohim që në politikën ballkanike të shteteve
të Ballkanit kanë futur hundët fuqitë e mëdha, të cilat
po bëjnë përpjekje për të krijuar gjoja marrëveshje në
mes këtyre shteteve. Kjo gjë jam i mendimit që nuk do
të arrihet kurrë, për arsye se ne nuk futemi në këto hile
të kapitalizmit dhe të revizionizmit botëror. Gjithashtu
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ekzistojnë kontradikta të mëdha midis Jugosllavisë dhe
Bullgarisë, midis Greqisë, Jugosllavisë dhe Bullgarisë, të
pahapura, dhe midis Greqisë e Turqisë, açik, që janë në
kundërshtim me njëra-tjetrën. Turqia kërkon të ndajë
shellfin kontinental të Egjeut, kurse Greqia nuk pranon
një shellf tjetër përveç atij që është vendosur deri tani.
Në kufirin greko-turk ngjasin incidente. Po ashtu Turqia
kërkon të ketë sundimin e vet edhe në ajër, në zonën
mbi detin Egje, në mos plotësisht, por të paktën kjo të
ndahet ose të bihet në marrëveshje që të mund të qarkullojnë lirisht avionët e të dyja palëve. Kundërshtimi
këtu është i vazhdueshëm, përveç kundërshtimit për problemin e Qipros. Aktualisht, meqë Greqia futet në krahun
jugperëndimor të NATO-s, amerikanët përpiqen që komandanti i këtij krahu të mos jetë as turk, as grek, por
të jetë amerikan dhe zëvendëskomandantët të jenë njëri
turk e njëri grek, me fjalë të tjera, këta t'ia varin në
qafë mëlçitë e tyre ujkut amerikan.
Si Turqia edhe Greqia janë në krizë dhe kanë nevojë
për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Veçanërisht në
Turqi situata është shumë e nderë; në mes partisë së
Eçevitit dhe të Demirelit ka grindje të mëdha dhe këtu
është dora amerikane që bën lojën e saj, po ashtu edhe
dora sovjetike, e cila bën përpjekje të mëdha për ta
mbështetur Demirelin, por ky është shumë i kujdesshëm
si ndaj amerikanëve, ashtu edhe ndaj sovjetikëve.
Sidoqoftë politika e Turqisë si edhe ajo e Greqisë
është një politikë e varur dhe shumë delikate. Prandaj ka
mundësi që të acarohen më tej kontradiktat në mes tyr2
dhe ne duhet të bëjmë kujdes sepse acarimi i situatave
në mes këtyre dy shteteve mund të sjellë një dobësim të
kufirit greko-bullgar dhe jugosllavo-bullgar. Mirëpo prapa bullgarëve është e qartë se kush qëndron, janë sovjetikët, të cilët në një rast krize, do ta përdorin Bullgarinë
si mish për top, duke e vënë përpara rivendikimeve tokë791

sore në Maqedoni, që Bullgaria dëshiron ta ketë për vete
të saj dhe e quan tokë të popullit bullgar, kurse jugosllavët pretendojnë të kundërtën, ekzistencën e një kombi
maqedonas, bile kërkojnë që edhe bullgarët të njohin minoritetin maqedonas irindas.
Titizmi është një regjim i falimentuar krejtësisht.
Aktualisht po dëgjoj në radio se në Beograd ndodhet për
vizitë Maknamara dhe se bankat amerikane i akorduan
Jugosllavisë një kredi prej 130 apo 150 milionë dollarësh,
për arsye se ajo do të falimentojë në qoftë se nuk ia japin këtë kredi. Pra, Jugosllavia është krejtësisht e shitur tek imperializmi amerikan, por nuk mungon të hedhë
«valle mbi litar», të luajë edhe kartën e sovjetikëve; këtë
«valle mbi litar» Titoja e quan si një politikë të zgjuar,
kurse në realitet s'është veçse politikë e falimentuar.
Në përgjithësi në Evropën Perëndimore socialdemokracia është krahu i fortë dhe mbështetës i së djathtës
tradicionale reaksionare, qoftë kjo si e djathta franceze,
apo siç janë demokristianët në Itali, kristiano-demokratët
në Gjermani, apo konservatorët e Theçerit në Angli.
Pra, socialdemokracia llogaritet në përbërjen qeveritare
të këtyre vendeve. Monopolet e mëdha dhe shoqëritë e
përbashkëta, që sundojnë dhe bëjnë ligjin në të gjitha
këto pseudorepublika demokratike, i përdorin partitë e
socialdemokracisë me emra të ndryshëm për të qeverisur, ose më mirë me thënë për të zbatuar urdhrat e tyre,
për të krijuar përshtypjen se qeveritë «e zgjedhura» janë
qeveri të popuWt, janë përfaqësuesit e shumicës në
parlament, si rezultat i zgjedhjeve të lira. Këto parti, natyrisht, kanë influencën e tyre dhe manipulojnë në interes të monopoleve masa mjaft të gjera, masa me nuanca
të ndryshme. Vetëm në raste të veçanta midis tyre e monopoleve shfaqen disa kontradikta, por, kur vjen çështja
e krizës, ato bien në ujdi duke i lëshuar diçka njëra-tjetrës, me fjalë të tjera, duke i bërë një trust tjetrit
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disa lëshime në kurriz të popullit të këtyre vendeve.
Kurse aktualisht partitë socialiste, që përpiqen të
përfaqësojnë një pjesë të klasës punëtore dhe të hiqen
si krahu i majtë i socialdemokracisë në këto vende, po
futen në rreshtat e influencës amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të fuqishme ekonomikisht e ushtarakisht, dhe vendet perëndimore sidomos, pranojnë që partitë socialiste të mund të marrin pjesë edhe në qeveri, bile
të formojnë edhe qeveri, por me kusht që të mos arrihet
«bashkimi i majtë», domethënë të mos bëhet bashkimi
me «komunistët», pse amerikanët akoma nuk kanë besim
te partitë revizioniste, sido që këto i kanë braktisur të
gjitha pa përjashtim marksizëm-leninizmin, revolucionin,
luftën e klasave. Megjithëkëtë, amerikanët nuk kanë arritur në atë shkallë dhe monopolet e vendeve perëndimore
nuk kanë atë besim që revizionistët, të cilët mbahen për
komunistë, të mund të marrin pjesë në qeveri dhe bëjnë
çdo përpjekje që uniteti elektoral për pushtet në mes
partive socialiste dhe «komuniste» të dështojë kurdoherë.
Kjo ngjet në Itali midis partisë së Kraksit dhe të
Berlinguerit, apo në Francë midis partisë së Miteranit
dhe të Zhorzh Marshesë. Më kot Zhorzh Marsheja me Miteranin përpiqen të bashkohen dhe të formojnë një
qeveri të majtë. Ata arrijnë deri në njëfarë shkalle të
merren vesh, pastaj kjo përpjekje e tyre për bashkim
dështon. Kështu fillojnë përsëri polemikat kundër njëri-tjetrit. Miterani është i amerikanëve, kurse Marsheja
është edhe i amerikanëve, edhe i sovjetikëve. Pse është
edhe i sovjetikëve? Për arsye të bazës, sepse baza e Partisë Komuniste Franceze është ende e gënjyer me mendimin se në Bashkimin Sovjetik gjoja ndërtohet njëfarë
socializmi. Pra Zhorzh Marsheja dhe shokët e tij nuk
mund ta braktisin përnjëherë dhe katërcipërisht një pikëpamje të tillë, për arsye se do të humbasin votat, do
të humbasin trupin elektoral dhe pikërisht aty përpiqen
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të fitojnë terren reaksioni dhe Miterani mbi partinë kgmuniste, ta reduktojnë sa të jetë e mundur atë duke e
shkrirë ashtu siç shkriu, si floku i borës në ujë, partia
radikalsocialiste e Eduard Herriotit, e Daladiesë dhe e
Shreberit.
Në Angli vazhdon politika e balancës midis partisë
laburiste dhe partisë konservatore. Aktualisht Theçeri
është në fuqi, kurse Kallagani në opozicion. Do të vijë koha që, kur ta shikojnë se situatat do të ndryshojnë,
domethënë në qoftë se klasa punëtore angleze do të lëvizë
disi për të kërkuar me forcë disa të drejta ekonomike,
atëherë do të ndryshojë edhe ai trup elektoral, balanca
do të rëndojë nga laburistët dhe do të vijë një Kallagan
i ri t'i zërë vendin Theçerit. Pra, në Angli luhet karta e
dy partive.
Një situatë e tillë ekziston edhe midis të gjitha partive të tjera të kapitalit. Edhe partitë revizioniste të tilla
janë. Të njëjtën situatë e shohim të pasqyruar edhe në
partitë e shteteve të ndryshme në kontinentin afrikan, në
kontinentin aziatik dhe kudo ku sundon kapitali, duke
krijuar një përshtypje të rreme gjoja të njëfarë demokracie. Natyrisht, në këtë luftë, partitë marksiste-leniniste
hëpërhë janë akoma të dobëta, të paformuara si duhet, jo
të regjura në luftë dhe në shumë vende ato ekzistojnë
vetëm në grupe, kundër të cilave, për t'i përçarë, luftojnë
qoftë sovjetikët, qoftë kinezët, qoftë kubanezët e kështu
me radhë gjithë revizionistët, pa përmendur këtu kapitalistët vendës dhe imperialistët amerikanë.
Në këtë situatë politike, siç paraqitet dhe siç u përpoqa ta përmbledh shkurtimisht, politika e Partisë dhe e
shtetit tonë socialist të diktaturës së proletariatit dallohet
katërcipërisht nga politika e të gjitha shteteve të lartpërmendura dhe është në kundërshtim të hapët me të gjitha
rrymat e ndryshme të tyre në ideologji, në organizime
shtetërore e në luftë të papajtueshme me shfrytëzimin ka794

pitalisto-revizionist që rëndon mbi popujt e ndryshëm.
Politika e Partisë dhe e shtetit tonë bënë që të habften jo vetëm njerëzit përparimtarë, por edhe kancelaritë e vendeve kapitaliste e revizioniste.
Për sa u përket vendeve revizioniste, informatat janë
të tilla që, kur ne atakuam Kinën, ato, me Bashkimin
Sovjetik në krye, kishin shpresa të na afronin pas vete2.
Por pas luftës së gjatë dhe të rreptë që bëmë ne dhe
qëndrimeve të prera e të palëkundshme kundër tyre, ata
mendojnë se «ne do ta paguajmë gabimin» e mosrealizimit të ëndrrës së tyre. Ata s'duan t'i acarojnë situatat
me ne, por ne do t'i demaskojmë politikisht dhe ideologjikisht në çdo hap që do të bëjnë. Bota, miqtë, e pëlqejnë politikën tonë, e gjejnë të drejtë atë, e gjejnë kurajoze. Miqtë e kuptojnë deri diku pse është kaq e qartë
e kaq e guximshme politika e një partie të vogël dhe e një
vendi të vogël, siç janë Partia dhe vendi ynë. Kurse
kapitalistët e revizionistët nuk e kuptojnë dot politikën
tonë, për arsye se nuk arrijnë të konceptojnë dot se është
pikërisht marksizëm-leninizmi ajo shkencë që e udhëheq
Partinë tonë në politikën e vendosur e të drejtë të saj.
Kundërshtarët tanë nuk arrijnë t'i kuptojnë analizat
që bën Partia jonë, të cilat janë analiza të drejta siç
mendojnë miqtë tanë, që e kanë veshin në fjalën e Partisë sonë për të dëgjuar cili është mendimi i saj për një
problem ose për një problem tjetër. Pra, ata nuk arrijnë
ta kuptojnë pse pikëpamjet e Partisë sonë janë reale e të
drejta. Kjo vjen për arsye se ata e luftojnë marksizëm-leninizmin, të cilin e konsiderojnë si një shkencë të vjetruar dhe prandaj i shpjegojnë qëndrimet tona vetëm me
karakterin tonë të fortë prej malësori, me patriarkalizmin,
me vuajtjet shekullore që kemi provuar nga të gjithë imperialistët. Natyrisht, këto të fundit janë të drejta, por
ajo që është kryesore dhe na udhëheq ne në rrugën tonë
është marksizëm-leninizmi, i cili i ka forcuar këto tradita
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të lavdishme dhe e ka ruajtur Shqipërinë nga ndikimet
e kapitalizmit botëror, të feudalizmit, të borgjezisë dhe
të kapitalit vendës.
Lufta Nacionalçlirimtare ishte një luftë e ashpër, antiimperialiste, ajo ishte njëkohësisht një luftë sociale. Me
këtë luftë, duke çliruar atdheun, ne likuiduam borgjezinë,
feudalizmin dhe shfrytëzuesit e ndryshëm dhe vendosëm
diktaturën e proletariatit. Por është marksizëm-leninizmi
që krijon atë forcë të madhe, që i bën aq të qarta e të
zhdërvjellta pikëpamjet tona politike, shikimin e drejtë të
problemeve të ndërtimit të socializmit në Shqipëri, të
ndërtimit organizativ, politik dhe kulturor të vendit, nën
prizmin e ideologjisë marksiste-leniniste në kushtet konkrete të vendit tonë, të cilat nuk kanë qenë aq të lehta,
bile kanë qenë shumë të vështira dhe mbeten përsëri të
vështira. Natyrisht, vështirësitë e mëdha janë kapërcyer,
por ekzistojnë akoma të tjera dhe lindin vazhdimisht
vështirësi të reja, sepse Shqipëria, pavarësisht se ka fituar autoritet në botë, ka armiq të shumtë që e presin në
pusi për ta goditur. Vetëm se vigjilenca e Partisë sonë
dhe e diktaturës së proletariatit është e tillë që çdo dru i
vënë në rrotat e zhvillimit tonë socialist do të thyhet e
do të dërrmohet. Këtu qëndron forca e ideve marksiste-leniniste të Partisë dhe të diktaturës së proletariatit në
vendin tonë.
Këtë politikë dhe këto ide ne duhet t'i mbrojmë me
forcë të madhe, me kurajë, në mënyrë të zhdërvjellët, me
një shpejtësi të madhe, të prekim sa të jetë e mundur
më thellë e më gjerë zemrat e punëtorëve e të njerëzve
përparimtarë në botë dhe të çarmatosim ata që kërkojnë
ta dëmtojnë e ta zvogëlojnë jehonën e politikës së drejtë
të Partisë sonë. Kjo është arma jonë e madhe, të cilën
duhet ta përdorim, se armë tjetër nuk kemi. Arma jonë
është marksizëm-leninizmi i zbatuar me shkathtësi të
madhe dhe me vendosmëri, është politika jonë ndërko796

mbëtare e drejtë dhe ndërtimi me konsekuencë i socializmit në vendin tonë. Njerëz nga vende të ndryshme të
botës vijnë në vendin tonë për të parë se ç'do të thotë
diktaturë e proletariatit, ç'do të thotë ndërtim i socializmit, ç'do të thotë një shoqëri e re pa klasa, një shoqëri e
re ku ekziston lufta kundër mbeturinave të klasave sunduese e shfrytëzuese, por ku është vendosur mirëqenia
për mbarë popullin, ku nuk ngrihen çmimet, ku nuk ka
papunësi, ku arsimi e kultura po lulëzojnë e do të lulëzojnë vazhdimisht. Ky vend i vogël me në krye këtë Parti
të vogël, por të vendosur, marksiste-leniniste, di të zhvillojë ekonominë e vet, të mbrojë kufijtë e atdheut, të
thotë fjalën e tij në arenën ndërkombëtare dhe jo vetëm
të bëhet i paprekshëm nga armiqtë, por edhe më tepër t'i
demaskojë këta dhe të krijojë në botë një miqësi sa më të
gjerë e sa më të thellë me popujt.

Pasojat e krizës ekonomike, pra edhe të asaj energjetike, janë ndier e po ndihen në mënyrë shumë të dukshme
me zhvillime politike e ekonomike edhe në vendet fqinje
me vendin tonë. Tërthorazi ato mund të ndikojnë edhe te
ne në qoftë se humbasim vigjilencën. Në këto kushte është
e domosdoshme që ne të vazhdojmë politikën parimore të
deritanishme, të vazhdojmë të zhvillojmë tregtinë reciproke me shtetet kapitaliste dhe me shtetet revizioniste,
me përjashtim të imperializmit amerikan, të socialimperializmit sovjetik dhe të disa vendeve ku sundojnë fashistët
e racistët. Ne duhet të përpiqemi që këto shkëmbime të
jenë me leverdi reciproke dhe pa u bërë atyre shteteve
asnjë koncesion politik dhe ideologjik, përkundrazi, .t'i
luftojmë ato me këmbëngulje në të dy këto drejtim2.
vendimtare dhe kardinale. Nga ana tjetër, politika jonë
ekonomike e kulturore duhet të jetë një politikë e nder797

shme, parimore dhe të ndihmojë popujt e proletariatin e
të gjitha atyre vendeve, me të cilat bëjmë tregti, që ata
të shohin me të vërtetë se një vend i vogël mund të rrojë
i lirë, i pavarur e sovran, pa marrë asnjë kredi nga kurrkush dhe pa pasur ndihmën e fuqive të mëdha, por veW,
me djersën e tij, me forcën e tij, të Partisë dhe të ideologjisë së saj, ai do të ecë përpara dhe do të ndërtojë shoqërinë socialiste. Ne jemi një shtet i vogël, një shtet pa
forcë ekonomike të madhe, një shtet të cilit edhe mund
t'i krijohen vështirësi në drejtimet që theksova më lart,
por shteti ynë socialist është një shtet unikal, i paprekshëm. Të tillë atë e ka krijuar Partia jonë, sepse ka ditur
dhe di t'i shfrytëzojë edhe kontradiktat e mëdha që ekzistojnë në mes shteteve të ndryshme kapitalisto-revizioniste, të tillë e ka bërë diktatura e proletariatit. Pra, është
e domosdoshme që ne të ndjekim hap pas hapi zhvillimin
e situatave në jetën ndërkombëtare dhe të dimë të shpjegojmë rrënjët dhe arsyet e këtyre ndryshimeve, të këtyre
kontradiktave, të këtyre goditjeve që të mos biem kurrë
në kurthin e tyre, të mos bëjmë kurrë një politikë koniunkturale, por të hedhim në çdo rast hapa të matur, të
ndjekim shprehjen e popullit tonë: «Mat shtatë herë dhe
pre një herë!». Kjo do të thotë të jemi të matur e vigjilentë.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ne duhet të rrimë
duarlidhur, përkundrazi duhet të jemi kurdoherë në ofer.sivë. Sulmi ynë politik dhe ideologjik kundër armiqva
është forca tjetër jona, asnjëherë këtë të mos e ndalojmë,
se, po e ndaluam ofensivën kundër armiqve, po nuk i
demaskuam deri në fund manovrat, strategjinë dhe taktikat e tyre djallëzore, atëherë ne do të humbasim, po do të
humbasë edhe revolucioni dhe kështu nuk do të jemi në
gjendje t'u japim atë ndihmë që duhet shokëve tanë
marksistë-leninistë në botë, proletariatit botëror dhe par798

tive marksiste-leniniste motra që luftojnë edhe ato si
ne, por që janë akoma larg për të marrë pushtetin. Lufta
e tyre është e ashpër, e koklavitur dhe qëndrimet tona
duhet t'u shërbejnë atyre, për t'i ndihmuar që të konsolidohen dhe t'u bëjnë ballë reaksionit të brendshëm dhe
reaksionit imperialisto-revizionist të jashtëm.
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Më njoftuan se shoku Amazonas, Sekretar i Parë
i KQ të Partisë Komuniste të Brazilit, me gjithë familjen,
do të vijë nga fundi i guslitit në Shqipëri. E mirëpresim
ardhjen e tij.
Shoku Amazonas, pasi të pushojë këtu për afro një
muaj, ka thënë se do të kthehet në Brazil në mënyrë
legale, sepse dhe partia atje do të legalizohet. Natyrisht,
ata do të kenë dy trungje të partisë, një në ilegalitet dhe
një në legalitet. Pra, siç duket, shokët e Partisë Komuniste të Brazilit, kanë vendosur që Amazonasi, Arruda dhe
ndonjë shok tjetër, udhëheqës i kësaj partie i njohur si
komunist, të legalizohen dhe në të njëjtën kohë të bëjnë
punë legale dhe ilegale.
Amazonasi, gjatë bisedës me shokët tanë në Paris, ka thënë se kishte qenë në Portugali për të marrë
pjesë në kongresin e Partisë Komuniste Portugeze (e Rindërtuar), ku kishte kaluar mirë. Ai, gjithashtu, ka njoftuar se në këtë parti u bënë spastrime. Një pjesë e vogël
e udhëheqjes është ulur në përgjegjësi ose është përjashtuar dhe një numër prej qindra anëtarësh janë përjashtuar nga partia për indiferentizëm, për mungesë aktiviteti, por edhe për punë fraksioniste. Aktualisht këta
fraksionistë kanë në dorë gazetën e partisë «Bandera
vermelha», e cila ishte kundër udhëheqjes aktuale të

Partisë Komuniste të Kinës, por për të mos e atakuar Mao
Ce Dunin dhe për bashkim e unitet me elementët e «shëndoshë» të partisë revizioniste të Kunjalit.
Midis të tjerash, Amazonasi kishte vënë në dukje se
një rrymë e tillë është dukur edhe në Brazil, ku partia e
Prestesit ka bërë propozime për «bashkimin» e partisë së
tij me Partinë Komuniste të Brazilit. Pra, shohim që Prestesi, prosovjetik, kërkon të arrijë një unitet me Partinë
Komuniste të Brazilit, me Amazonasin në krye, me qëllim
që ta likuidojë pastaj këtë parti marksiste-leniniste.
Një fenomen i tillë ka ngjarë edhe në Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste). Dinuçi, Risaliti dhe
anëtarë të tjerë të Byrosë Politike, siç e kam shpjeguar
herë të tjera, ndiqnin po këtë rrugë për të tërhequr gjoja
e]ementët e shëndoshë «stalinistë» të partisë revizioniste
të Berlinguerit, të bashkoheshin me ta dhe të shuanin
dalngadalë kritikat kundër Partisë Komunsite (bolshevike) të Bashkimit Sovjetik, e cila gjoja në thelb ekziston,
dhe se Brezhnjevi jep shenja të një përmirësimi.
Në këtë rrugë ka punuar edhe njëfarë partie e ashtuquajtur komuniste e Horge Palacios në Kili. Ne nuk kishim shumë besim te kjo parti, por më në fund, një ditë
shokët tanë i pritën të dërguarit e kësaj partie dhe biseduan me ta. Por, kur doli çështja e Mao Ce Dunit, ata
mbajtën një qëndrim pro tij, pa na sulmuar ne për demaskimin që i bënim Mao Ce Dunit.
Kurse njëfarë Strobeli, që ishte miku ynë, por që doli
armik i Partisë së Punës të Shqipërisë, flet haptazi kundër Partisë sonë dhe ka lidhje me grupe gjermane që
s'kanë asnjë ngjyrë tjetër, veç ngjyrës revizioniste dhe
që, sigurisht, lidhen me «Rote Fahnen» e kinezëve.
Ne, pra, konstatojmë që devijimi i Partisë Komuniste
të Italisë (marksiste-leniniste) nuk është një gjë e rastit,
por diçka e organizuar nga borgjezia dhe nga revizionizmi modern. Dinuçi ka pasë punuar me kohë për këtë
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Ai ka bërë mbledhje me kilianët, të cilët me kohë
kanë qenë pro Mao Ce Dunit, sigurisht edhe me vijën
për unitet me revizionistët sovjetikë, me Strobelin e
Austrisë dhe me Partinë gjoja Komuniste të Greqisë (marksiste-leniniste). Dinuçi ka pasë bërë përpjekje në këtë
drejtim edhe me Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), por me këtë të fundit nuk i doli gjë.
Prandaj, në një bisedë me shokët tanë, ai e kritikoi këtë
parti gjoja për sektarizëm dhe si një parti e vogël.
Këtej ne duhet të dalim me konkluzionin se armiqtë
e komunizmit, revizionistët modernë, sovjetikë dhe të
tjerë, punojnë për të përçarë partitë marksiste-leniniste,
të cilat bënë ndarjen me partitë revizioniste në kohën e
Revolucionit Kulturor. Pra, ato kishin simpati dhe lidhje,
si të thuash, ideologjike me Kinën. Këto parti nuk shikonin qartë çështjet parimore dhe nuk arrinin të diktonin
devijimin e Partisë Komuniste të Kinës ose mosqenien e
saj si një parti marksiste-leniniste, prandaj kur ne i
hoqëm petën lakrorit, siç i thonë një fjale, dhe e thamë
hapur mendimin tonë për sa i përket Partisë Komuniste
të Kinës, Mao Ce Dunit e maocedunidesë, parashikuam,
dhe kjo u vërtetua, se në partitë marksiste-leniniste do
të kishte një lëkundje, e cila mund të vinte përnjëherë,
por mund të vinte edhe mengadalë dhe mund të merrte
forma të ndryshme devijimi.
Dhe aktualisht shohim se në partitë komuniste marksiste-leniniste të Evropës, të Amerikës Latine dhe të
vendeve të tjera pati lëkundje, devijime nga marksizëm-leninizmi, tendenca për bashkim me revizionizmin kinez,
siç ishin për shembull Partia Komuniste e Australisë, ajo
e Zelandës së Re, Partia Komuniste e Polonisë, ajo e Kilit
etj. Tash Partia Komuniste e Zelandës së Re ka eliminuar fraksionin kinez dhe ka dalë si një parti komuniste
marksiste-leniniste e vërtetë. Natyrisht, veprimtarinë e
saj duhet ta shikojmë më tej në të ardhmen.
802

Disa nga këto parti janë gjoja kundër Hua Kuo Fenit
e Ten Hsiao Pinit, por jo kundër Mao Ce Dunit dhe maocedunidesë. Anëtarët e këtyre partive thonë se nuk duhet
të demaskohet Maoja, por Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao
Pini, për arsye se ata u bashkuan me imperializmin amerikan kundër Bashkimit Sovjetik. Pra, këta nuk janë as
rnish, as peshk.
Kurse rryma tjetër është ajo e Dinuçit, rryma e revizionizmit, e cila gjoja është kundër Mao Ce Dunit, kundër maocedunidesë. Kjo rrymë filloi të marrë rrugën
prosovjetike, të mbajë qëndrim kundër imperializmit amerikan dhe të kërkojë të bashkohet gjoja me elementin e
shëndoshë «marksist-leninist» që ekziston në partitë revizioniste të ndryshme të Evropës, të Azisë, të Amerikës
Latine etj.
Pastaj janë edhe partitë e tjera marksiste-leniniste
që qëndrojnë në pozita të shëndosha tok me Partinë tonë.
Amazonasi, gjithashtu, u tha shokëve tanë në Paris
se kishte qenë edhe në Spanjë dhe për Partinë Komuniste të këtij vendi dha një mendim të mirë. Shokët e
Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste) propozuan të organizojnë një mbledhje të përgjithshme të
partive marksiste-leniniste dhe të diskutojnë për problemet kryesore aktuale ndërkombëtare dhe ideologjike, por
në këtë mbledhje të mos thërritet Partia Komuniste e
Italisë (marksiste-leniniste), Partia Komuniste Revolucionare e Kilit dhe Partia Komuniste e Kanadasë (marksiste-leniniste). Sipas tij, shokët spanjollë dhe ai vetë dyshonin për Partinë Komuniste të Kanadasë, sepse para tre
vjetësh ajo ishte pro Mao Ce Dunit dhe tash është kthyer
kundër tij, se ka lidhje me partinë indiane dhe me një
parti tjetër të Azisë, të cilat nuk dihet se ç'parti janë.
Amazonasi kishte thënë se shokët spanjollë propozuan
që para se të bëjnë këtë mbledhje, për të cilën Amazonasi
është dakord, po ashtu edhe partia e Perusë, e Kolombisë
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dhe ndonjë parti tjetër e Amerikës Latine, mund të bëhet një mbledhje paraprake me partitë motra për ta
diskutuar këtë çështje, për shembull kur Partia Komuniste e Spanjës të ketë kongresin e saj të ardhshëm.
Këto ishin problemet që shtroi Amazonasi me shokët
tanë.
Natyrisht, këto çështje duhet t'i diskutojmë me shokët në Byronë Politike, se një mbledhje si ajo që mendohet nuk është as kaq e lehtë dhe as kaq frytdhënëse,
siç mendojnë shokët spanjollë ose Amazonasi. Ne, nga
ana jonë, duhet të shohim edhe anën pozitive, edhe
anën negative të një ndërmarrjeje të tillë. Ne nuk jemi kundër mbledhjeve të këtij lloji, por mendojmë se duhet të piqen situatat; fazat aktuale nuk janë faza prove
për partitë e reja marksiste-leniniste, që janë formuar
në botë.
Rrymat e ndryshme revizioniste në çdo vend, socialimperializmi sovjetik, socialimperializmi kinez dhe imperializmi amerikan punojnë që këto parti të shpartallohen,
prandaj ato ndodhen në pragun e kalitjes së tyre ose, më
mirë të themi, të kalitjes së bërthamës marksiste-leniniste
të vërtetë. Këtë kalitje, mendoj unë, çdo parti duhet ta
bëjë në kudhrën e luftës për mbrojtjen e ideologjisë
marksiste-leniniste. Kjo luftë ka shumë aspekte, ideologjike, politike e organizative që duhet të gjejnë zbatim
në terrenin konkret, atje ku militon çdo parti, pra më
parë se të arrihet deri diku një situatë e tillë. Unë mendoj se kushtet nuk janë pjekur për mbledhje të përgjithshme të partive marksiste-leniniste. Këtë e tregon dhe
fakti që një demaskim i maocedunidesë nga ana jonë
bëri që shumë parti të tilla marksiste-leniniste të lëkunden, të devijojnë. Dhe ky proces nuk ka mbaruar akoma,
vazhdon e do të vazhdojë, prandaj kjo është një luftë
ideologjike që duhet të kuptohet mirë në prizmin e
marksizëm-leninizmit. Lufta kundër këtyre tendencave
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likuidatore sjell kalitjen e bërthamës së partive marksiste-leniniste të botës.
Çështja tjetër, që ne duhet të dimë, është se nga
këto parti, që devijuan nga rruga e drejtë marksiste-leniniste nën presionin e borgjezisë, të revizionistëve dhe
nën ndikimin e ndihmave ekonomike që ata u japin në
dorë elementëve të këtyre partive, do të shkëputen fraksione. Ne duhet t'i vëzhgojmë për një kohë të gjatë këto
fraksione në veprimtarinë e tyre revolucionare dhe të
shohim se cilat nga këto fraksione, që shkëputen nga e
ashtuquajtura parti marksiste-leniniste, janë me të vërtetë
në rrugë të shëndoshë, natyrisht, duke ndjekur qëndrimet
dhe veprimet e tyre. Pra, tash po zhvillohet një fazë
tjetër largimi i disa partive nga pozitat e marksizëm-leninizmit dhe lindja brenda në to e fraksioneve, domethënë
shkëputja e elementëve të shëndoshë nga këto parti dhe
krijimi i grupeve të reja. Kuptohet, këto grupe duhet të
aftësohen dhe të vërtetojnë qenien e tyre si grupe apo si
parti marksiste-leniniste, siç bëri, për shembull, grupi i
Strasburgut, i cili formoi një parti marksiste-leniniste të
punëtorëve të Francës. Mirëpo duhet parë në praktikë
dhe në. luftë, a është kjo me të vërtetë një parti marksiste-leniniste? Tash ne e mbështetim dhe duhet ta mbështetim këtë parti.
Në këto kushte, po të bëjmë një mbledhje të përgjithshme të partive marksiste-leniniste, më duket se do
të dekurajojmë ato grupe ose ato parti të vogla, që janë
në lindje e sipër, në formim ose në kalitje e sipër. Dhe,
natyrisht, sipas mendimit tim, ky do të jetë një minus
për ne. Ky është një faktor që nuk duhet harruar.
Një faktor tjetër i rëndësishëm është se në disa parti
të mira marksiste-leniniste po krij ohet situata për legalizimin e tyre. Pra, ato do të kalojnë nga një formë e
ilegalitetit në formën e legalitetit, si për shembull Partia
Komuniste e Brazilit, Partia Komuniste e Spanjës, Par805

tia Komuniste e Dinuçit, që ishte në legalitet, partia e
Austit, që është në legalitet, e shumë parti të tjera në
Amerikën Latine dhe gjetkë, që mund të ndjekin këtë
rrugë. Kjo është një fazë në të cilën ne, marksistë-leninistët dhe veçanërisht Partia jonë, duhet të tregohemi të
matur. Të mos bazohemi vetëm në të dhënat e shokëve
udhëheqës të partive për të arritur në konkluzione, por
të ndjekim me kujdesin më të madh veprimtarinë legale
dhe ilegale të këtyre partive dhe të shohim nëse puna
legale e kësaj apo e asaj partie i shërben forcimit të
lëvizjes revolucionare apo në të kundërtën, futet krimbi
i deviacionizmit në to. Se me siguri borgjezia, në frontet
që do të krijojë kjo ose ajo parti, do të futë elementët e
saj për ta bërë front të saj dhe partinë komuniste ose
trungun legal të kësaj partie komuniste marksiste-leniniste ta përçajë e ta devijojë.
Prandaj këto edhe shumë arsye të tjera ne duhet t'ia
shpjegojmë shokut Amazonas kur të vijë. Ne nuk jemi
kundër mbledhjeve të përgjithshme të partive marksiste-leniniste, por na duket se akoma situatat nuk janë pjekur
për mbledhje të tilla. Në këto kushte ne duhet, gjithashtu,
të bëjmë sidomos kujdes për të mos botuar komunikata
se në komunikata duhet folur haptazi dhe, po fole në
këtë mënyrë, mundet që të krijohen ndarje të mëtejshme
në partitë e reja marksiste-leniniste, ku ekzistojnë elementë të turbullt, të cilët duhen edukuar, duhen forcuar
dhe duhen kalitur.
Po ashtu, po të bëjmë një mbledhje të përgjithshme
të partive marksiste-leniniste tash, mund të krijohet një
ndarje, si të thuash, definitive me ato parti që nuk thirren për të marrë pjesë në këtë mbledhje. Edhe këto
parti kanë mendimet e tyre, me shumë prej të cilave,
natyrisht, ne nuk jemi dakord, por me disa mundet, dhe
duke u bazuar në këto, pa qenë oportunistë, pa bërë asnjë lëshim në parime, të mundim t'i bëjmë këta të hidhen
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në rrugën e drejtë ose t'i largojmë nga lufta fraksioniste
që duhet të bëhet në gjirin e partisë së tyre në bazë të
vendimeve që mund të marrë një mbledhje e përgjithshme.
Por, për të arritur këtu, është më mirë që të shkohet
në mbledhje dy-tri partish, ku të shkëmbehet eksperienca
për këto probleme që i dalin lëvizjes komuniste ndërkombëtare dhe të shkruhet për këtë, veçse jo në formë
deklarate, sepse deklaratat nuk u kanë dhënë rezultate
as revizionistëve sovjetikë, as revizionistëve perëndimorë.
Por në këto situata edhe për ne deklaratat e përbashkëta
nuk mund ta bëjnë atë ,efekt që dëshirojmë.
Shembull është çështja e Deklaratës së Përbashkët
që bënë partitë marksiste-leniniste të Amerikës Latine.
Atë ne e quajtëm të drejtë dhe ishte e është me të vërtetë një akt i rëndësishëm, por çështja është se Deklaratën nuk e aprovuan të gjithë, bile edhe disa nga ato parti
që e nënshkruan, si, për shembull, kilianët e disa të tjerë,
kanë devijuar nga rruga që përcaktohej në të.
Prandaj, unë mendoj se është më mirë që ne të mos
shpejtohemi në këtë çështje, pra në thirrjen e mbledhjeve
të përgjithshme, por të bëjmë mbledhje bilaterale, të
mblidhen tri ose katër parti motra, me kontinente ose jo,
dhe të shkëmbejnë eksperiencën për ato probleme që
preokupojnë.
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UNITETI NDERKOMBETAR I EVROPES MUND TE
ARRIHET VETEM NE BAZE TE MESIMEVE
TE MARKSIZEM-LENINIZMIT
Veprat dhe mendimet gjeniale të Leninit ndritin dhe
do të ndritin popujt .e botës si tash ashtu edhe në të
ardhmen për të fituar lirinë, demokracinë, sovranitetin e
vërtetë e për të ndërtuar shoqërinë e re socialiste dhe më
vonë atë komuniste.
Mendimet e Marksit, Engelsit, Leninit e Stalinit, sipas
të cilave shoqëria borgjezo-kapitaliste do të zëvendësohet
me një shoqëri të re, me shoqërinë socialiste, pa asnjë
dyshim do të bëhen realitet në kohën e vet dhe me luftë
e me revolucion.
Aktualisht kapitalizmi ndodhet në fazën e tij të fundit, në fazën e kalbëzimit, në atë të imperializmit. Në
këtë fazë kapitalizmi, për të zgjatur jetën e vet, ka krijuar forma të reja organizative, ekonomike, ushtarake dhe
politiko-ideologjike. Të gjitha këto forma të strukturës
dhe të superstrukturës kapitalisto-revizioniste, imperialisto-socialimperialiste, të krijuara në këtë fazë të re e
më të lartë të kapitalizmit, kanë për qëllim të shtypin
revolucionet proletare dhe nëpërmjet luftërave t'u bëhet
e mundur fuqive imperialiste të ruajnë e të ndajnë pasuritë e botës në mes tyre.
Koha po vërteton çdo ditë e më qartë tezat e Marksit
dhe të Leninit se prona private, mjetet e prodhimit në
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duart e kapitalistëve dhe të borgjezisë janë burim shfrytëzimi i pamëshirshëm mbi proletariatin dhe popujt, që i
vënë këta në një zgjedhë të shumëfishtë politike, ekonomike e i kthejnë në mish për top për të ruajtur interesat
e padronëve kapitalistë.
Natyrisht, prona në imperializëm merr format e reja
të monopoleve dhe të trusteve të mëdha, të shoqërive të
përbashkëta kapitaliste, të cilat likuidojnë ndërmarrjet e
vogla, monopolizojnë çdo gjë dhe në të njëjtën kohë krijojnë forma të reja monopolizimi të pushtetit dhe të veprimeve të tij. Këto truste dhe monopole, këto shoqëri
të bashkuara, që janë zhvilluar si ventuzat e ushunjëzës
në trupin e popujve, kërkojnë forma të reja strukturore
dhe një politikë e një ideologji pak a shumë të koordinuar, të harmonizuar për të shmangur në mes tyre goditjet. Natyrisht, këto goditje do të jenë fatale për ta dhe
ky fatalitet është një realitet, sepse, sado që ato të përpiqen të harmonizojnë veprimet e tyre, prapëseprapë këto
veprime, qofshin të strukturës, qofshin të politikës apo të
marrëveshjeve ekonomiko-ushtarake, s'janë përveçse pjellë e shoqërisë kapitaliste. Kapitalizmi ka në vetvete luftën grabitqare, shfrytëzimin dhe kontradiktat që e brejnë
përbrenda, që e dobësojnë, që e kalbëzojnë dhe që krijojnë
ato kushte objektive dhe subjektive për shpërthimin e
revolucionit proletar dhe shkatërrimin e shoqërisë kapitaliste.
Një nga këto forma strukturore është .Evropa e
Bashkuar». Kjo përpiqet të ndërtohet nën shembullin e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ose të Bashkimit Sovjetik. Dihet se Bashkimi Sovjetik është vepra e madhe
e Revolucionit të Tetorit, vepra e Leninit dhe e pasardhbsit të tij të madh, Josif Stalinit, të cilët ndoqën me besnikëri teorinë e Marksit dhe krijuan atë unitet të popujve dhe të republikave socialiste sovjetike që ishte një
strukturë përparimtare e socialiste. Kjo ndodhi sepse
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Bashkimi Sovjetik udhëhiqej nga një Parti Bolshevike
dhe nga një teori përparimtare revolucionare siç ishte ajo
e Marksit dhe e Leninit. Është për këtë arsye që Bashkimi Sovjetik i Partisë Bolshevike të Lenin-Stalinit ishte
shembulli i atij uniteti të strukturës dhe të superstrukturës që duhet të ndjekin edhe në të ardhmen popujt e
botës.
Natyrisht, një shembull i tillë do të ndiqet nga çdo
vend në veçanti, në radhë të parë nga ato vende që janë
hallka më të dobëta në zinxhirin kapitalist, ku, po të
krijohen edhe kushtet subjektive, shpërthen dhe fiton
revolucioni proletar. Pastaj nëpërmjet luftës së klasave,
që duhet të zhvillohet sipas parimeve të Marksit e të
Leninit dhe në të gjitha ato vende ku ka fituar revolucioni, do të arrihet një bashkim progresist i strukturave,
sepse ideologjia është e njëjtë, përparimtare. Duke u
udhëhequr nga ideologjia marksiste-leniniste dhe duke e
zbatuar atë në praktikë në përputhje me kushtet konkrete
të çdo vendi është arritur e arrihet fitorja e revolucionit
dhe do të arrihet, gjithashtu, edhe uniteti i proletarëve të
të gjitha vendeve.
«Evropa e Bashkuar» nuk mund të krahasohet as
edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për arsye se
këto u krijuan dhe u përbënë nga një emigracion i madh,
nga një ruëe vers Vori i popujve të ndryshëm, të cilët,
për disa shekuj, me valë të mëdha e të njëpasnjëshme,
u dyndën e u stabilizuan në Amerikë, krijuan atje njëfarë uniteti, që u transformua më vonë në shtete të ndryshme, me ligje të ndryshme. Pastaj u kalua në Luftën e
Secesionit në mes industrialistëve të Veriut dhe latifondistëve esklavazhistë të Jugut dhe nëpërmjet një kushtetute federale, gjatë kohës së Uashingtonit, të Xhefersonit, të Linkolnit e të tjerëve, u krijua një shtet me
1 Frëngjisht — dyndje drejt arit.
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shtete të bashkuara kapitaliste. Pra, Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, duke shfrytëzuar krahun e punës dhe djersën e popujve, u pasuruan, pastaj, nëpërmjet luftërave
grabitqare, me armë dhe me politikë, me investime si dhe
duke zhvilluar ekonominë e tregtinë brenda dhe jashtë
vendit, arritën që në ditët e sotme të jenë lidershipi i botës kapitaliste.
Por as me Kinën nuk mund të krahasohet «Evropa e
Bashkuar». Kina është një vend i prapambetur, një vend
i formuar prej shumë kombesh, por ku dominon kombi i
hanëve. Ky komb, qoftë në kohën e perandorëve, qoftë në
kohën e Sun Jat Senit apo të Mao Ce Dunit, ka dominuar
në forma dhe në mënyra të ndryshme mbi të gjithë popujt e tjerë. Këtej del se Kina nuk paraqitet si një grumbullim popujsh me karakteristikat e tyre kombëtare, etnike, kulturore etj., por si një shtet i vetëm, i madh sa
një kontinent.
Kurse Evropa, përkundrazi, përbëhet prej popujsh
të ndryshëm, që gjatë historisë kanë krijuar unitetin e
tyre si komb, si shtet, si kulturë, si formë organizative
dhe si potencial ekonomik. Pra, këto shtete, pavarësisht
nga prejardhja e tyre e vjetër, pavarësisht nga bagazhi
i popujve dhe i shkëmbimeve ekonomike e kulturore në
mes tyre, kanë fiksuar karakteristikat e tyre kombëtare,
kufijtë (pa dyshim të diskutueshëm shumë herë dhe të
zgjidhur nëpërmjet luftërash), dhe kanë krijuar kulturën
dhe format e drejtimit ekonomik e kulturor të tyre.
Natyrisht, shtetet evropiane u zhvilluan jo në mënyrë
të barabartë, në shekuj këto shtete kanë qenë të forta,
disa janë dobësuar, të tjera janë ngritur, të tjera janë
ulur, por sidoqoftë çdo shtet ka ruajtur karakteristikat e
veta kombëtare. Të gjitha shtetet e Evropës u industrializuan. bile këto ishin shtetet e para ku u bë industrializimi që solli me vete lindjen e proletariatit, e varrmihësit
të kapitalit. Në këto vende u zhvilluan revolucionet de811

mokratiko-borgjeze dhe borgjezia, e cila në fillim ishte
përparimtare, u bë shtypësja e popujve dhe krijoi strukturën e superstrukturën e vet, zhvilloi industrinë, bujqësinë, me fjalë të tjera gjithë ekonominë, krijoi kulturën
e vet dhe këtë ua imponoi edhe popujve të tjerë me armë, duke krijuar kështu kolonitë e saj.
Për të mos u zgjatur, duhet thënë se uniteti i Evropës, domethënë Bashkimi Evropian është një formë e
re që u përshtatet fazës së imperializmit në kalbëzim,
monopoleve dhe trusteve. Kjo «Evropë e Bashkuar» pas
shumë përpjekjesh e pas shumë kontradiktash, të cilat në
të vërtetë nuk janë zhdukur e nuk mund të zhduken, ka
arritur në disa rezultate, por Lenini i madh ka parashi-

kuar që në kushtet e kapitalizmit krijimi i shteteve të
bashkuara të Evropës nuk arrihet, ose në qoftë se arrihet, ky bashkim shtetesh do të jetë reaksionar. Pra çdo
veprim që ndërmerret në këtë drejtim nga kapitalistët evropianë ka karakter reaksionar kapitalist.
Tash është formuar Këshilli i «Evropës së Bashkuar»,
njëfarë qeverie, u zgjodh edhe parlamenti me vota të
fshehta dhe të përgjithshme, por, natyrisht, në përpjesëtim me madhësinë e shteteve dhe çdo shtet i ndau
kolltuqet në këtë parlament fiktiv në mes partive sipas
madhësisë së tyre. Kështu që kontradiktat në fushën
kombëtare do të shtohen në «Evropën e Bashkuar», në
unitetin ndërkombëtar të Evropës.
Pra iu arrit qëllimit të madh të diplomatit «të shquar», «i shquar» si diplomat deri në buzëqeshje dhe deri
në majat e thonjve, siç e cilësonin amerikanët Çu En
Lain, i cili predikonte dhe mbronte «Evropën e Bashkuar» në Tregun e Përbashkët Evropian.
Për Partinë tonë qëllimet e Çu En Lait kanë qenë
fare të qarta. Ai ishte një mandarin, një përfaqësues i
kapitalizmit kinez, i maskuar nën petkun e komunistit.
Ky tok me Mao Ce Dunin dhe me grupin e tyre kishin
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krijuar atë plan që Kina të orientohej drejt Perëndimit
në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me
këtë «Evropë të Bashkuar», me Japoninë dhe me gjithë
reaksionin botëror. Pra ata kishin planifikuar transformimin nga rrënjët të Kinës në një vend kapitalist, gjithashtu hapjen e saj drejt kapitalizmit në botë, prandaj
nuk kishte se si të mos i mbronin «Evropën e Bashkuar»
dhe Tregun e Përbashkët Evropian. Këtë ata e bënin
edhe për ta nxjerrë Kinën nga prapambetja shekullore
se u duhej medoemos të ndillnin kapitalet amerikane,
japoneze dhe të Evropës Perëndimore me qëllim që të
ndihmohej kjo fuqi e madhe kapitaliste që po mëkëmbej.
Kështu, pra, mendimi i fshehtë i «diplomatit të madh»
Çu En Lai, dhe i ëndërruesit «gjenial» Mao Ce Dun, ishte
që Kina të bëhej një superfuqi botërore për sa u përket
gjerësisë së territorit dhe madhësisë së popullsisë, të
shtonte edhe forcën ekonomike e ushtarake që të errësonte në këtë mënyrë edhe imperializmin amerikan, edhe
socialimperializmin sovjetik e gjithë kapitalizmin botëror. Kjo ishte ëndrra e çmendur e Çu En Lait, që ai nuk
arriti dot ta shihte të realizuar sepse nuk e la sëmundja
e kancerit. Sidoqoftë, Çuja mundi të përgatiste këlyshët
e tij, Hua Kuo Fenin, Ten Hsiao Pinin, të cilët i nxori
si qole, i vuri në poste drejtuese, u dha fuqi, Tenin e rimëkëmbi (gjoja e riedukoi nga gabimet që kishte bërë)
dhe i lëshoi si qen të tërbuar për të kapur copat e mishit
që do të binin nga qiejt.
Natyrisht, Çu En Lai me Mao Ce Dunin ishin revizionistë dhe ëndërronin që strukturës kapitaliste të Kinës
t'i vishnin një superstrukturë revizioniste. Që t'i arrihej
këtij qëllimi duhej sakrifikuar kultura e vjetër kineze,
duhej adoptuar mënyra e jetesës evropiano-amerikane,
duhej marrë shembull nga shtypja dhe shfrytëzimi i klasës punëtore që bënin Japonia dhe gjithë vendet e tjera
kapitaliste, duhej, gjithashtu, që komunistët e vërtetë të
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luftonin revolucionin, partitë e vërteta marksiste-leniniste. Dhe aktualisht këtë gjë po e bëjnë në shkallë të gjerë,
me rezultate të ndryshme, të dy pasardhësit e Maos dhe
të Çu En Lait. Ne shohim, gjithashtu, përpjekjet e ndryshme të brendshme e të jashtme të politikës kineze për të
vënë në jetë qëllimet e ëndërrimtarëve Mao e Çu që
Kina të bëhet superfuqi botërore.
Në këtë shënim unë nuk do të flas për kaosin e brendshëm kapitalist në zhvillim, për kreditë që lypin kinezët andej-këtej, për «modernizimet» që kërkojnë të
bëjnë; nuk do të flas as edhe për përpjekjet në kërkimin
e unitetit me revizionistët e tjerë, me eurokomunistët dhe
më në fund me Bashkimin Sovjetik revizionist, me të cilin po hidhen urat e marrëveshjes.
Aktualisht në kuadrin e çështjes së «Evropës së Bashkuar» konstatojmë një fenomen të ri dhe ky është eurokomunizmi. Eurokomunistët janë kapitalistë që kanë qenë
maskuar si komunistë dhe që maskohen akoma me një
cipë, me një cergë të hollë komuniste, por që kërkojnë
të paraqiten si një fuqi e madhe në çdo shtet dhe të krijojnë një unitet rne «Evropën e Bashkuar». Prandaj kjo
«Evropë e Bashkuar», socialdemokracia dhe «demokracia
evropiane» po e demaskojnë këtë përpjekje të eurokomunistëve, veçse do të jetë e zorshme që kjo të mund të
likuidohet, për arsye se eurokomunistët nuk janë komunistë dhe ata, në mos sot, nesër, do ta shpëlajnë edhe atë
farë ngjyre trëndafili që u ka mbetur në trup. Eurokomunistët luftojnë që të bindin reaksionin amerikan dhe
atë botëror, si dhe partitë komuniste revizioniste të Evropës e të vendeve të tjera, që nuk kanë pasur e as nuk
kanë për qëHim revolucionin me dhunë, sepse i kanë
braktisur tezat e Marksit e të Leninit për revolucionin
proletar dhe kanë adoptuar tezat e evolucionit kinez, të
Kautskit, të Bernshtajnit, të socialdemokracisë etj.
Kjo socialdemokraci, që është e dënuar qysh me
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tradhtinë e Internacionales së Dytë, tash është bërë mbështetja ideologjike e kapitalizmit dhe, tok me krahun e
djathtë të kapitalizmit, të grumbulluar në parti të ndryshme demokristiane, demokrate e të tjera, bën lojën parlamentare «demokratike». Këtë lojë do të përpiqen ta
bëjnë edhe revizionistët e tjerë modernë, veçanërisht
eurokomunistët. Por këtë lojë përsëri e pengojnë partitë
reaksionare të Evropës.
Në konferencën e partive centriste të djathta dhe të
udhëheqësve të 19 vendeve të Evropës Qendrore për të
zgjeruar programin për zhvillimin e energjisë bërthamore
si një pjesë e politikës së gjerë të energjisë, Alois Mok,
që u zgjodh kryetar i Bashkimit Demokrat Evropian, tha
se ekziston alternativa e bashkimit të Evropës. Ky zotni
në fjalimin e tij, përveç problemeve të tjera, siç është
shtimi i prodhimit të energjisë bërthamore për dekadat
e ardhshme, vuri në dukje se ndërmarrjet e përbashkëta
për pasurimin dhe përpunimin e uraniumit kanë një rëndësi të madhe. Pra, ai u bën thirrje shoqërive të përbashkëta, që merren me këtë lëndë kaq të vlefshme, të
unifikojnë akoma më shumë monopolin e tyre. Por çështja tjetër që theksoi ky farë zotnie ishte: «Një herë e
një kohë socialistët thoshin se Evropa ose do të bëhet
socialiste ose nuk do të ekzistojë fare, kurse sot ne duhet t'u tregojmë atyre, ashtu siç e treguan edhe zgjedhjet
evropiane deri në njëfarë mase, se ekziston alternativa
e vërtetë e bashkimit të Evropës». Shikoni se si ky kapitalist e deformon pikëpamjen e Leninit, i cili e ka përcaktuar shumë qartë këtë problem jo vetëm për kohët
aktuale, por edhe për të ardhmen për çdo përpjekje nga
ana e kapitalistëve në këtë drejtim në kushtet më të vështira për ta.
Kjo konferencë, sipas të dhënave, e dënoi njëzëri
eurokomunizmin për arsyet, mendoj unë, që thashë më
sipër, duke e konsideruar atë si rrezikun më të madh për
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demokracinë evropiane. Për fat të keq, «eurokomunizmi
nuk është rreziku më i madh i demokracisë evropiane»,
rreziku i saj është komunizmi i vërtetë, prandaj më pas
ai thotë se për sa i përket komunizmit ne duhet ta luftojmë atë në çfarëdo forme që të shfaqet.
Ky është mendimi i kësaj konference të 19 vendeve
të Evropës Qendrore dhe të partive centriste të djathta
dhe e kryetarit të Bashkimit Demokrat Evropian, Mok.
Kështu quhej edhe socialisti francez që lëshoi qentë e
tërbuar kundër punëtorëve të Parisit në grevë. Pra «bëmë baba të të ngjas», thotë një thënie e popullit shqiptar. Socialistët, të cilët populli i merr për komunistë, nuk
janë përveçse vegla të kapitalit monopolist dhe të imperializmit, shërbëtorë besnikë të tij.
Dhe së fundi, për fat të keq të Çu En Lait dhe të
diplomacisë së tij «të zgjuar», çdo gjë vërteton se ai ka
pasë menduar dhe mbështetur kapitalin monopolist, imperializmin, strukturën e superstrukturën e tij.
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I

NJËQIND LULE — NJEQIND KISHA
Në ambasadën e Irakut në Pekin u dha një pritje, ku
flitej, natyrisht, për shiun dhe për diellin, por edhe për
problemet e Kinës. Gjatë kësaj pritjeje ministri pakistanez nuk përtoi t'i mburrte të ngarkuarit tonë me punë
marrëdhëniet e mira që ekzistojnë midis Kinës dhe Pakistanit. Zaten këtë ne e dimë me kohë, por, siç duket, tash
kjo miqësi u ripërtëri dhe u forcua me botimin e ri të
Kuranit, të cilin Hua Kuo Feni ia dërgoi dhuratë Zia ul
Hakut, presidentit të Pakistanit. Pra, Kurani ishte pararoja, sepse, sipas pakistanezit, edhe një delegacion i shoqatës islamike të Kinës ka vizituar Pakistanin. Qëllimi i
vizitës së këtij delegacioni ishte «për të shkëmbyer eksperiencë» në fushën e organizimit të islamizmit në të dy
vendet. Me fjalë të tjera, Kina dërgon në Pakistan një

delegacion islamik për të marrë eksperiencë si lexohet e
si shpjegohet Kurani, si ndërtohen xhamitë, çfarë njerëzish janë hoxhallarët, imamët dhe shehlerët, që kështu
të dijë se si të veprojë në këtë drejtim edhe në vendin
e vet.
Prandaj edhe delegacioni kinez gjatë vizitës në Pakistan kishte ngritur nevojën e madhe për ndihmë që kishte Kina në këtë fushë ku «kishin bërë shumë dëme Lin
Biaoja dhe katërshja»! Këtë, sipas ministrit këshilltar pakistanez, ia kishte thënë atij ministri i Jashtëm i Kinës.
Pra, nga vetë kinezët vërtetohet se Lin Biaoja e «katër816
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shja» ishin antifetarë, që për kinezët do të thotë se këta
ishin reaksionarë, kurse Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao
Pini, që kërkojnë të ringjallin në Kinë fenë me të gjitha
salltanetet e saj, qenkan marksistë-leninistë! Gjithashtu
nga delegacioni kinez ishte ngritur edhe problemi i dërgimit të studentëve nëpër kolegjet fetare të të dy vendeve, i shkëmbimit të literaturës fetare dhe çështja e
shkëmbimeve reciproke të delegacioneve në rast festash
fetare.
S'ka si të jetë më e qartë. Në Kinë, në vend të shtë-

pive të kulturës përparimtare, progresiste dhe socialiste,
do të hapen seminare xhakonjsh, hoxhallarësh, imamësh
që kështu «të spastrohen» kokat e njerëzve edhe nga ato
mbeturina progresiste që ata mund të kenë. Natyrisht, më
vonë kjo eksperiencë do të zhvillohet më tej, duke u pasuruar nga budizmi.
Për delegacionin kinez në fjalë është e treta vizitë që
bën jashtë shtetit. Delegacione fetare kanë dalë edhe nga
feja budiste. Këshilltari i ambasadës së Marokut, për këtë
çështje, në bisedë, gjatë pritjes në ambasadën e Irakut,
tha se kinezët kohët e fundit kanë kërkuar shkëmbim delegacionesh edhe me vendet arabe dhe këtë ai e interpretoi si një formë që po përdor Kina për të zgjeruar lidhjet
e saj me vendet islamike. Gjithashtu ky kishte thënë se
kishte dëgjuar që qeveria japoneze, me kërkesën e kinezëve, tërhoqi ambasadorin e saj, Sato, nga Pekini për
shkak se gjatë kontakteve me qeverinë kineze ai i kishte
keqinformuar për disa çështje në fushën e marrëdhënieve
bilaterale. Por kjo është një çështje tjetër.
Me siguri delegacione fetare kineze do të shkojnë
edhe në Romë për të marrë eksperiencën e kishës katolike;
do të vijë koha që të deleguar të qeverisë kineze të venë,
siç vajtën Hrushovi e Gromikoja, në Vatikan, që t'i marrin
dorën Papës dhe të hapin pas kësaj kisha katolike në Kinë. Sot në Kinë ka pak kisha katolike. Numri i katolikëve,
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atje është afro një milion e gjysmë. Në 950 milionë banorë
që ka Kina nuk i prish ndonjë punë Hua Kuo Fenit dhe

Ten Hsiao Pinit që ky numër i katolikëve të arrijë deri
në 10 milionë. Pastaj nuk duhet harruar që misionet katolike janë shumë eksperte për edukimin e xhakonjve dhe
për politikën proreaksionare që mund të zhvillojiië në
fitim të klikës fetare në fuqi. Por mbi të gjitha budizmi,
feja e vendit, do të zhvillohet, siç duket, me një ritëm të
paparë. Natyrisht, budizmi do të jetë feja sundu-

ese, ashtu siç është sundues mbi kombet e tjera në
Kinë kombi han. Megjithatë nëna do të ketë edhe bija,
budizmi do të ketë përkrah edhe katolicizmin, edhe fenë
myslimane, edhe fenë e sionit. Patjetër që në Kinë do të
hapen edhe sinagogat, se shenja të mira për marrëdhëniet
në mes Kinës dhe Izraelit kanë filluar të duken; Moshe
Dajani, në një konferencë shtypi, tha se së shpejti këto
marrëdhënie do të bëhen më konkrete dhe më të mira.
S'ka asnjë dyshim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës
punojnë në këtë drejtim; kinezët dhe amerikanët i kanë
shtrënguar dorën njëri-tjetrit dhe e mbështetin Izraelin.
Pra politikë e bukur kjo e kinezëve, politikë e mizerjes! Nga njëra anë veprojnë kundër arabëve, pro Izraelit,
nga ana tjetër kërkojnë t'i gënjejnë arabët se gjoja po
përhapin fenë myslimane në Kinë, prandaj edhe dërgojnë
studentë e delegacione që të marrin eksperiencë nga zhviIlimi i kësaj feje në këto vende ku ajo ka filluar të braktiset. Megjithatë Kina e Maos do ta ringjallë fenë në
vend, se mjaft hoqi nga komunizmi, nga idetë e Marksit,
Engelsit, Leninit dhe Stalinit!
Kjo punë ka arritur deri atje saqë gazeta «Zhenminzhibao», në një numër të djeshëm ose të pardjeshëm,
shkruante një artikull fare të qartë që në asnjë mënyrë
nuk duhen quajtur reaksionarë ose kundërshtarë të regjimit të gjithë ata njerëz që kritikojnë, që shajnë njërin
ose tjetrin, këto ose ato veprime të një pushteti në qen819

dër ose në provinca. Tash duhet braktisur pikëpamja e
Lin Biaos dhe e «katërshes», sipas së cilës ata që shanin
regjimin komunist quheshin reaksionarë, komplotistë dhe
dënoheshin. Kurse sipas gazetës «Zhenminzhibao» quhen
kundërrevolucionarë vetëm ata që bëjnë përpjekje për të
rrëzuar pushtetin. Po cilin pushtet? -Pushtetin e diktaturës së proletariatit». Por në fakt fjala është për pushtetin
e Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit që konkretisht
dëshirojnë dhe kanë vënë në zbatim parullën «Të lulëzojnë njëqind lulet dhe të konkurrojnë njëqind shkollat».
E pas të gjitha këtyre që konstatohen në politikën
kineze ka njerëz në botë që e heqin veten si marksistë-leninistë, që pretendojnë se Kina e sotme është një vend
socialist, se edhe në Kinë ekziston diktatura e proletariatit dhe se teori marksiste-leniniste është maocedunideja! Kuptohet, pra, se ç'janë këta njerëz, kuptohet,
gjithashtu, se kush i shtyn këta të bëjnë përpjekje të
mëdha që ta kalojnë gurin për bukë dhe barin për gjellë.
Por as gomarët nuk mund të ushqehen me gurë, edhe ata
dinë ta bëjnë dallimin midis gurit dhe grurit.
Njerëzit me mend në kokë nuk i hanë këto teori të
kalbura reaksionare të revizionistëve për teori marksiste-leniniste të vërteta. Në Kinë nuk ndërtohet as socializmi
dhe nuk është në fuqi as diktatura e proletariatit, atje
ekziston kapitalizmi dhe në fuqi është një juntë fashiste,
reaksionare.
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REVIZIONISTET I JAPIN DOREN NJERI-TJETRIT
Në Hanoi, në pritjen e dhënë me rastin e festës së
polakëve, ishte ftuar trupi diplomatik. Ishte edhe ambasadori ynë. Për herë të parë merrte pjesë ambasadori ose
i ngarkuari me punë i Kinës në Hanoi pas agresionit kinez
mbi Vietnamin. Polaku, që foli natyrisht sipas udhëzimeve
të dhëna nga Varshava e Moska, të cilat po përgatitin qilimin e kuq për përfaqësuesit e Kinës, nuk zuri fare në
gojë as Kinën, as agresionin e saj kundër Vietnamit. Kinezi buzëqeshte. Mirëpo u ngrit Xhiapi dhe iu përgjegj
polakut. Në mes të tjerave, ai foli për agresionin kinez.
Kuptohet se buzëqeshja u mbyll dhe kinezi u ngrit e
iku, por më parë se të ikte, ai e përshëndeti me dorë
polakun. duke dashur t'i thoshte këtij: faleminderit, këtu
jemi, miq jemi dhe miq edhe më «të sinqertë» do të
bëhemi bashkë në të ardhmen.
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A «U ZHDUKEN» KLASAT NE KINE?
Mao Ce Duni, sa ishte gjallë dhe gjatë gjithë jetës së
tij, pretendonte se si gjatë ndërtimit të socializmit, ashtu
edhe në komunizëm, domethënë gjatë dhjetëra mijëra
vjetëve, do të ekzistojnë klasat dhe lufta e klasave, do të
ekzistojnë klasat jashtë partisë dhe brenda në parti. Pra,
sipas «timonierit të madh» në parti do të ketë kurdoherë
dy vija, ndaj edhe ai kishte lejuar që në Kinë «të lulëzonin njëqind lulet e të konkurronin njëqind shkollat». Me
fjalë të tjera «socializmi» atje ndërtohej që të lulëzonin
edhe lulet socialiste, edhe «lulet» kapitaliste e në parti të
ekzistonin dy vija, në mos 10 vija, të cilat të përplaseshin me njëra-tjetrën e kështu prej tyre të rridhte «mjalti». Konkluzioni që arriti ai nga një lëvizje e tillë pseudomarksiste, siç theksova më lart, ishte se kjo gjendje do
të vazhdonte me dhjetëra mijëra vjet. Dhe në fakt Kina,
kur ishte gjallë Mao Ce Duni, me flamurin e tij në krye,
ecte pikërisht në këto drejtime.
Por ja që pas vdekjes së Maos gazeta e Shangait «Librejshën dejli» botoi një artikull me titullin: «Si të vlerësohen drejt ndryshimet themelore të klasave në Kinë».
Këtë artikull e ribotoi edhe gazeta «Zhenminzhibao• dhe
e transmetoi, për botën e jashtme, edhe agjencia HSINHUA. Ç'përmban ky artikull? Ai thotë se «PK e Kinës
ka zbatuar gjithmonë si parim të saj drejtues ndërtimin e
një vendi socialist modern» dhe menjëherë pas kësaj ar-

822

tikulli pyet: «Por përse theksi në punën e partisë u vu
mbi këtë vetëm kohët e fundit?». «Një ndër faktorët e
ndryshëm të ndërlikuar, — thekson artikulli, — është
edhe problemi i vlerësimit drejt të statusit të klasave në
vend. Kur lufta e klasave mbitheksohej, lëvizjet politike
pasonin njëra-tjetrën dhe disa herë lëvizje të tilla krijoheshin artificialisht. Kjo është arsyeja pse ka rëndësi të
veçantë vlerësimi i drejtë dhe praktik i situatës klasore».
Si konkluzion artikulli nënvizon se «në Kinë, me përjashtim të Tajvanit, çifligarët dhe fshatarët e pasur kanë
pushuar së ekzistuari si klasë, po kështu edhe klasa kapitaliste». «Librejshën dejli» dhe •Zhenminzhibao» që riboton artikullin në fjalë, thotë se «Ky është një pasqyrim
i saktë i kushteve aktuale në vend dhe përfaqëson një
analizë marksiste shkencore. Fenomenet historike të klasave çifligare, të fshatarëve të pasur e kapitalistë, siç
theksoheshin nga Marksi, nuk ekzistojnë më në Kinë».
E qartë: Me «një të goditur» të Hua Kuo Fenit dhe
të Ten Hsiao Pinit në Kinë «u zhdukën» klasat. Me fjalë
të tjera, atje, jashtë partisë dhe brenda saj, u zhdukën
klasat që përpiqeshin të përfaqësonin proletariatin, i cili
tash ka hyrë nën zgjedhën e kapitalistit, dhe erdhën në
fuqi kapitalistët, çifligarët dhe fshatarët e pasur.
Në këtë artikull vazhdon të thuhet se «Duke zhdukur klasat shfrytëzuese ne nuk duam të zhdukim anëtarët
e këtyre klasave fizikisht, por t'i kthejmë ata gradualisht
në punonjës të zotë të vetes. Sot, kur ne i kemi shndërruar gati të gjithë anëtarët e këtyre klasave në njerëz
të rinj, a nuk mund të themi se këto klasa nuk ekzistojnë
më si klasa?».
Një diplomat i Ministrisë së Jashtme, në kohën e
Mao Ce Dunit, e që përsëri punon në këtë ministri, bile
mund të jetë zëvendësministër i parë i Punëve të Jashtme, i cili quhet Y Xhan, i thoshte ambasadorit tonë në atë
kohë se «50 milionë njerëz të popullsisë së Kinës janë
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reaksionarë». Kurse tash ai me siguri ka arritur në konkluzionin se këta 50 milionë të popullsisë kineze janë
bërë një popull me të vërtetë i bindur për socializmin.
Edhe 50 milionë reaksionarë, siç thoshte Mao Ce Duni, i
cili këtë e konsideronte një shifër të vogël, tash janë bërë
«burra të mirë», që «e duan me gjithë shpirt» socializmin
dhe «punojnë» për të.
Përveç këtyre, në artikull thuhet se kthimi i pasurive
që kanë pasur kapitalistët në Kinë «është shprehje e politikës së partisë të kompensimit të këtyre pasurive kapitalistëve. Partia ka zbatuar politikën e kthimit të tyre
gradual në rrugën e transformimeve socialiste dhe më në
fund ia arriti qëllimit të zhdukjes së klasës dhe riformimit të njerëzve që bënin pjesë në këtë klasë». Këtë gjë
e thonë për arsye se në Kinë ka kundërshtime për kthimin e pasurive pasanikëve kapitalistë, çifligarëve dhe kulakëve. Artikulli, pra, kërkon të justifikojë se kjo mënyrë
kaq e shpejtë e «radikale» e zhdukjes së klasave solli si
konkluzion edhe kthimin e këtyre pasurive atyre që «u
përkasin», pra që i kishin qysh në kohën e regjimit të
Çan Kai Shisë, të Liu Shao Çisë e të Ten Hsiao Pinit.
Vetëm ky «vierësim i situatës së tanishme klasore në
Kinë, — thekson artikulli, — është baza objektive mbi
të cilën partia vendosi ta vërë theksin në punën e saj
mbi modernizimin socialist». Në fund artikulli paralajmëron për dy tendenca: «shuarja e luftës së klasave dhe
zmadhimi i luftës së klasave». Këto citime janë tekstuale.
Ato që shkruhen në artikull, tregojnë qartë për kaosin e madh politiko-ideologjik reaksionar të Kinës dhe
prej tyre nuk mund të kuptohet nëse ekzistojnë apo nuk
ekzistojnë klasat, nëse ekziston apo nuk ekziston lufta
e klasave, nëse borgjezia është në parti, apo nuk është në
parti, siç thoshte Maoja. Revizionistët kinezë nuk dalin
dot nga këto situata, prandaj bëjnë thirrje që askush të
mos e shajë Mao Ce Dunin dhe maocedunidenë, pse kjo
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është ideja udhëheqëse e tyre. Ata që e mbrojnë këtë,
maocedunidenë, sidomos ata që janë jashtë Kinës, megjithëse edhe këta nuk dinë çka thonë, e mbrojnë ekzistencën e klasave në Kinën që gjoja ndërton socializmin,
kurse vetë kinezët, nga ana tjetër, deklarojnë se nuk ekzistojnë më klasat. Ata jashtë deklarojnë se çifligarët e
kapitalistët janë përfaqësues, janë vetë klasa e kapitalit,
kurse kinezët pretendojnë se këta njerëz janë «burra të
mirë» për socializmin. E gjithë kjo është katastrofale për
popullin punonjës kinez dhe për proletariatin e Kinës dhe
përbën një rrezik të madh që e kanos njerëzimin, sepse,
duke u edukuar me këtë frymë dhe duke ecur në këtë
rrugë, Kina do të bëhet një nga agresorët më me pak
skrupull, pa dorashka, kundër lirisë dhe pavarësisë së popujve. Çdo ditë që kalon dhe sa kohë që do të qëndrojnë
në fuqi këta përfaqësues të reaksionit më të zi në Kinë,
bota rrezikohet.
Aktualisht, në Kinë, në mënyrë të fshehtë venë grupe
delegacionesh egjiptiane, që qëndrojnë nga 3-4 javë. Këto
delegacione kanë qëllime ushtarake, të marrin eksperiencë
nga kinezët për luftën në shkretëtirë. Sipas informatave
tona, këto delegacione kanë shkuar në Sinkiang dhe në
Mongolinë e Brendshme për të parë stërvitje të trupave
kineze. Kjo është një ndihmë që Kina i jep regjimit të
Sadatit. Kina bëhet kështu bashkëpunëtorja aktive e imperializmit amerikan, i cili tok me Kinën mbron Sadatin
dhe Izraelin kundër popujve arabë, veçanërisht kundër
Libisë. Duke ndihmuar militaristët egjiptianë, ajo ndihmon imperializmin amerikan dhe veglat e tij për të mbajtur qetësinë si xhandar ndërkombëtar që është, sidomos
në Lindjen e Mesme ku ndodhet pasuria më e madhe e
perandorisë së tij, nafta. Tash, kudo ku zhvillohet veprimtari reaksionare, atje merr pjesë edhe Kina e Hua Kuo
Fenit.
Agjencia HSINHUA njofton se një delegacion kinez,
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i kryesuar nga Çao Pu Çu, do të marrë pjesë në punimet
e asamblesë së 3-të të konferencës botërore mbi fenë dhe
paqen, që parashikohet të zhvillohen në Prinston Nju-Xhersi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga 29
gushti deri më 7 shtator. Delegacioni kinez prej 10 anëtarësh do të ketë në përbërjen e tij budistë, kristianë e
myslimanë dhe do të jetë grupi i parë kinez që asiston në
asamblenë e konferencës botërore mbi fenë dhe paqen.
Çao Pu Çu, i ngarkuar me funksionin e kryetarit të shoqatës budiste të Kinës, në një intervistë që i dha agjencisë HSINHUA, tha: «Kjo asamble do t'i japë delegacionit
tonë mundësinë e shkëlqyer për t'u takuar me fetarë nga
shumë vende të botës, duke kontribuar kështu në miqësinë dhe në mirëkuptimin tonë reciprok». «Eshtë ideal i
përbashkët, vazhdoi ai, i të gjitha feve, mbrojtja e paqes
botërore dhe mirëqenia e përgjithshme e të gjithë njerëzimit. Të gjithë fetarët duhet ta marrin përsipër një gjë
të tillë megjithëse është një qëllim me afat të largët për
t'u arritur». Çao Pu Çuja vazhdoi të thoshte se delegacioni kinez do të punojë me të gjithë fetarët e tjerë të
botës në këtë frymë, për të bërë që asambleja të arrijë
suksese.
Duhet të jesh qorr nga sytë dhe shurdh nga veshët
që të pretendosh se Kina është një vend socialist. Kina
me të shpejtë po kthehet në një vend të vërtetë kapitalist me të gjitha tiparet e shëmtuara të një kapitalizmi
kaotik. Ajo ka sjellë në fuqi reaksionin më të zi, i cili ka
zënë vendet kyç në pseudopartinë komuniste kineze, në
pushtetin kapitalist që është ndërtuar në vend. Ajo po
modernizon dhe po armatos një ushtri agresive, po ndryshon strukturën dhe superstrukturën e vendit, po lejon
nga të katër anët të hyjë fryma dekadente e jetës kapitaliste e forca gërryese e feve të ndryshme, ajo po e degjeneron rininë dhe po e përgatit këtë duke i kultivuar
tipare raciste shoviniste, e ndërsen atë në luftë me stu826

dentët e vendeve të tjera, që i ka thirrur në Kinë gjoja
për të studivar dhe për t'i edukuar, por në fakt për t'i
kthyer në agjentë të vet, sidomos në gjirin e .botës së
tretë». Mirëpo elementët e rinj, studentë nga e ashtuquajtura botë e tretë, që kanë menduar se kanë vajtur
në Kinë për të mësuar, ndeshen atje me gjithfarë ndodhish të ndyra dhe bien në konflikte të hapëta e në përleshje me rininë shoviniste dhe raciste kineze. Agjencitë
e lajmeve thonë se përleshje të tilla kanë ngjarë në Shangai dhe në qytete të tjera të Kinës, bile disave prej studentëve të huaj u kanë prerë dorën e u kanë nxjerrë
edhe sytë. Këto nuk i thotë propaganda sovjetike, siç
pretendojnë kinezët, por janë pikërisht agjencitë e shteteve mike të Kinës që i thonë, e, në radhë të parë, të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
E tillë është Kina. Gjendja në të cilën ndodhet ajo
është rezultat i ideologjisë antimarksiste eklektike, borgjeze të Mao Ce Dunit, e ideve të tij që sot po i zbatoj.në
me të gjitha forcat ata që Mao Ce Duni i ruajti si floririn nën lëkurë, që të mos harxhoheshin atëherë, por të
ruanin forcat pikërisht për këtë «ditë të bardhë» për popullin kinez.
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Hua Kuo Feni, kryetar i Kinës «socialiste», bisedonte
shtruar në pallatin e shahinshahut, kurse SAVAK-u vriste në masë popullin dhe patriotët iranianë. Mirëpo shahu

POGRADEC, E HENË
30 KORRIK 1979*

HUA KUO FENI I KERKON NDJESE
AJATOLLAH KHOMEINIT

Sipas një njoftimi të agjencisë Rojter të datës 28 korrik, Hua Kuo Feni i kërkoi ndjesë Ajatollah Khomeinit për vizitën që i ka bërë shahut vitin e kaluar. Dihet
se para ardhjes së Hua Kuo Fenit në fuqi, në Kinën
e Mao Ce Dunit e të Çu En Lait venin e vinin princeshat
e Iranit, motrat e shahut, po kështu atyre u kthehej vizita nga Li Hsien Nieni e udhëheqës të tjerë kryesorë
kinezë që shkonin në Iran. Në ato kohë Radio Pekini e
trumbetonte me të madhe miqësinë e ngushtë midis shahut e shahinës dhe Maos e Çusë. Kjo, natyrisht, ne
shqiptarët, që i kishim ndjekur me vëmendje qëndrimet
e Kinës, nuk na çudiste, por na indinjonte. Kinezët e
konsideronin nder të madh dhe politikë të madhe të
mbanin me shahun e Iranit marrëdhënie miqësore dhe «të
singerta».
Mirëpo skandali ndoqi skandalin. Me ardhjen e Hua
Kuo Fenit në fuqi, kjo miqësi u trash aq shumë, saqë
kur ky kaposh kinez, pa tru në kokë, shkoi në Rumani
dhe në Jugosllavi, i këshilluar edhe nga Titoja, bëri një
kthesë në Teheran, ku ndenji tri ditë të tëra, hëngri, piu
e bisedoi shtruar me shahun, kurse në rrugët e Teheranit po vriteshin me qindra demonstrues që kërkonin të
rrëzonin shahun e Iranit, Muhamed Reza Pahlevinë. Pra
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ra nga fiku dhe erdhi Khomeini. Çfarë do të bënte
Kina? Natyrisht do të lëpinte çfarë kishte pështyrë e do
t'i puthte dorën Khomeinit.
Kinezët nuk e kanë për gjë të bëjnë volte face, s'e
kanë për turp, atyre s'u prish punë që sot të jenë me
shahun dhe me Pinoçetin, nesër të jenë me Ajatollahun
dhe me një Alende të ri. Kështu që ata duhej medoemos
t'i kërkonin ndjesë Ajatollah Khomeinit. Në kohën e
shahut dhe të pushtetit të SAVAK-ut kinezët kishin
mundësi dhe organizonin atje agjenturën e tyre, e cila
bashkëpunonte ngushtë me CIA-n. Tash këta partizanë të
Kinës nuk mund të lihen pa mbështetje, mirëpo, në
qoftë se nuk mbështetet AjatoLlah Khomeini, nuk mund
të sigurosh dot agjentët e tu në Iran. Kështu që Kina
po manovron edhe në këtë drejtim. Sipas agjencisë Rojter këshilltari presidencial pakistanez, Agha Shahi, që
ndodhet për një vizitë në Iran, dorëzoi këtu një mesazh
të kryetarit Hua Kuo Fen, ku ky i kërkoi falje Ajatollah
Khomeinit për vizitën që bëri në Iran gjatë regjimit të
shahut të dëbuar, duke i thënë që «unë shpreh ndjenjat e
pastra për Republikën Islamike të Iranit». Sipas agjencisë
Rojter udhëheqësi kinez përpiqej ta justifikonte para
Ajatollah Khomeinit pjekjen e tij me shahun e Iranit,
duke i thënë se ishte ndaluar në Iran kur u kthye nga
Jugosllavia, për t'u çlodhur pas udhëtimit të gjatë që kishte bërë. Pas kësaj, si thuhet, televizioni shtetëror iranian vinte në dukje se Ajatollah Khomeini e ka falur
kryetarin kinez dhe theksonte se «vendi ynë dëshiron të
ketë marrëdhënie miqësore me vendet islamike dhe joislamike, megjithëse turneu i tij (i Hua Kuo Fenit) u bë
në një kohë kur rinia e Iranit ishte mbytur në gjak. Ne
dhe populli iranian do ta falim atë». Amin!
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Pra, kryetari Hua po i rregullon telat me udhëheqësit e Iranit, me vendet islamike, me Pakistanin dhe me
amerikanët. Është e kuptueshme që Kina është pararoja
e imperializmit amerikan dhe e CIA-s në Iran. Nuk ishte
e rastit që Hua Kuo Feni, udhëheqësi i një vendi të madh,
erdhi të mbështeste shahun kundër popullit të revoltuar pikërisht në ditët e tij të fundit. Për kinezët nuk
luan rol se je shiit apo suni, budist apo mysliman, katolik apo protestant. Për ata të gjithë janë njësoj, të tëra
•macet» njësoj janë, mjafton të zënë «minj», s'ka rëndësi
nëse është «macja» e zezë apo e bardhë, ajo është «mace»
për Kinën. Prandaj edhe përulësia e kinezëve nuk ka të
mbaruar, ajo shoqërohet me buzëqeshje të vazhdueshme
nga të dyja anët. Kështu që kush do t'u bëjë qejfin kinezëve pas takimeve e bisedave me ta duhet të shkojë te
dentisti të rregullojë nofullat, se sigurisht janë të 10dhura nga të qeshurit fals përpara kinezëve. Kurse ne jo
vetëm nuk u buzëqeshëm kinezërive të tyre, por, përkundrazi, u dhamë një shuplakë dhe ua premë të qeshurit në mes.
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POGRADEC, E PREMTE
3 GUSHT 1979

MBROJTES TE FAMILJES PERANDORAKE
Diku në Ditarin tim Politik kam folur për qëndrimet
kineze, për qëndrimet e Mao Ce Dunit e të Çu En Lait
ndaj mbretërve e perandorëve dhe veçanërisht ndaj perandorit të Mançurisë, bashkëpunëtorit të ngushtë të japonezëve dhe kundërshtarit të vendosur të luftës nacionalçlirimtare kineze, Pu I. Aty kam vënë në dukje se politika antimarksiste, borgjeze, kapitaliste e Mao Ce Dunit e
ka trajtuar këtë ish-perandor «pujë», siç thonë francezët,
si një individ, i cili të gjitha të këqijat që i bëri popullit
kinez, i lau duke kaluar nëpër një «shkollë edukimi». Pra,
pas kësaj, ky na u bë burrë i mirë!
Të kuptohemi, çështjen nuk e kam te qëndrimi ndaj
një individi, qoftë ky edhe perandor si Pu Ija, por te pikëpamjet antimarksiste dhe antisociale të Mao Ce Dunit,
i cili nuk ka qenë kurrë marksist. Ai e konsideronte luftën e klasave si të paqenë dhe bashkekzistencën me kapitalistët të domosdoshme; fjalët që gjoja në Kinë ndërtohej
socializmi dhe se atje qe vendosur diktatura e proletariatit, ishin një blof. Në realitet në Kinë, e cila doli nga
lufta antiimperialiste dhe nuk shkoi më tej nga caqet e
një shteti borgjez kapitalist, ishte vendosur borgjezia
e re. Dhe në fakt, në praktikë dhe në teori atje u mbështetën kapitalistët; këta i ruajtën të ardhurat dhe superfitimet e tyre nga fabrikat, nga fushat dhe nga çdo drejtim tjetër.
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Dhe ja, tash në numrin 8 të revistës së ilustruar
«Kina», e cila del në 21 gjuhë, shohim të botohen 4 faqe
të tëra me aspekte nga jeta e perandorit të fundit të Kinës, vëllait të tij të vogël dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes. Midis fotografive të ndryshme është edhe një që
tregon një nga takimet e familjes së perandorit me Çu
En Lain në vitin 1961, kohë kjo kur ai porsa u lirua nga
burgu. Vëllai i perandorit ka qenë një ushtarak që ka
bashkëpunuar me militarizmin japonez, është i martuar
me një grua japoneze dhe sot shkruhet për jetën e lumtur që ai po bën në Kinë. As më pak, as më shumë.
Pra, kinezët që në vitin 1961, kur gjoja luftonin kundër revizionizmit jugosllav, kur gjoja mbronin Partinë e
Punës të Shqipërisë, nuk ishin veçse mbrojtës të familjes
mbretërore perandorake të Kinës. Këto kontakte dhe qëndrime ishin preludi ose zhvillimi i mëparshëm i pikëpamjeve Mao-Çu ndaj borgjezisë së brendshme dhe
imperializmit të jashtëm, veçanërisht ndaj imperializmit
amerikan. Që më 1961 ata u thoshin imperializmit amerikan dhe kapitalizmit botëror që te Kina e Mao Ce Dunit
ti shikonin jo një shtet socialist, por një shtet borgjez
kapitalist dhe te Mao Ce Duni jo një marksistleninist,
por një element eklektik borgjez dhe asgjë më shumë.
Megjithatë kapitalizmi botëror dhe imperializmi amerikan
janë si shën Thomai, ata duan që t'i vënë gishtin plagës
dhe të shohin që plaga është përhapur apo jo në të tërë
trupin, pastaj të mund ta besonin atë realitet që ekzistonte me kohë në Kinën e Mao Ce Dunit.
Fakt është që borgjezia ka qenë kurdoherë në krye
të pushtetit «revolucionar kinez» të Mao Ce Dunit, ajo
ka qenë vazhdimisht brenda në të ashtuquajturën Parti
Komuniste të Kinës. Dhe, kur Mao Ce Duni, në vitet e
fundit të jetës së tij, thoshte se borgjezia është brenda në
parti dhe ju nuk e shihni atë, për vete e kishte fare
qartë sepse ishte pikërisht ai që e mbronte këtë borgjezi

në gjirin e partisë. Aktualisht, pasardhësit e tij përpiqen
të ruajnë disi aparencat, siç kishte bërë edhe «timonieri
i madh». Prandaj në numrin e sotëm të gazetës «Zhenminzhibao» botohen dy artikuj, që kritikojnë ashpër parullën «Të zhvillojmë ideologjinë proletare dhe të eliminojmë ideologjinë borgjeze» që ka mbizotëruar në Kinë
disa vjet më parë. Pra, në fakt, «Zhenminzhibaoja» —
pohon se në politikën kineze ka mbizotëruar ideologjia
borgjeze, e cila, natyrisht, sipas tyre, përfaqësohej nga
Lin Biaoja dhe «katërshja», kurse gjithë të tjerët ishin
proletarë. Kështu që këta kundërrevolucionarë që kanë
ardhur në fuqi sot në Kinë, botojnë artikuj në organet
qendrore të shtypit dhe propagandojnë si duhet «të çrrënjoset» ideologjia borgjeze nga vendi i tyre.
Njëfarë Çen Çi Hai, që shkruan sot artikul]in e parë
në «Zhenminzhibao», thotë se lufta kundër ideologjisë
borgjeze është një detyrë e gjatë. Sigurisht, ky ecën në
rrugën e Maos, që i maste gjërat me dhjetëra mijë vjet!
IVIendimet borgjeze duhen çrrënjosur, — vë në dukje ai,
— por pohon se nuk mund të çrrënjosen plotësisht, ato
mund të mposhten përkohësisht në disa zona, pastaj më
vonë të çrrënjosen plotësisht. Ky në të vërtetë nuk e ka
fjalën për çrrënjosjen e ideologjisë së vërtetë borgjezc,
por të asaj ideologjie e veprimtarie revolucionare që çon
në vendosjen e diktaturës së proletariatit dhe në ndërtirnin e një partie të vërtetë marksiste-leniniste.
Artikulli i dytë i botuar po në këtë numër të gazetës «Zhenminzhibao», shkruhet nga një i quajtur Çen
Zhen Fu, i cili thotë se parulla «Të zhvillojmë ideologjinë
proletare dhe të eliminojmë ideologjinë borgjeze» nuk
është e drejtë, sepse ajo është e bazuar në një analizë të
gabuar të marrëdhënieve klasore, duke pasur parasysh
kalimin e mjeteve të prodhimit nga prona private në atë
socialiste. Pra, sipas këtij, ideologjia borgjeze natyrisht
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duhet luftuar, por është e zorshme që ajo të spastrohet
me shpejtësi dhe menjëherë. Ky ka frikë se mos kalohet
në luftën e klasave. Pikërisht kjo i tmerron tërë revizbnistët kinezë që janë në fuqi, prandaj dhe e shprehin
këtë në
Më poshtë, artikullshkruesi vazhdon të thotë që, në
qoftë se me ideologji borgjeze parulla ka parasysh idetë
politike, filozofike dhe morale të borgjezisë dhe kulturën
borgjeze, qëndrim i drejtë do të jetë kritika në vend e
çlirimit të thjeshtë dhe në qoftë se ajo ka parasysh pikëpamjet borgjeze në mendjen e njerëzve, kjo nuk mund
të eliminohet vetëm me dhunë. «Unë dhe të tjerë, — thotë ky burrë, — që hiqet si marksist, nuk jemi dakord me
parullën jo se jemi kundër kritikës së ideologjisë borgjeze,
përkundrazi, qëllimi ynë është ta vazhdojmë këtë punë
dhe të kritikojmë e të mposhtim ideologjinë borgjeze në
mënyrë të vendosur».
Artikulli thekson se, sipas parullës, pikëpamjet e
ndryshme në qarqet akademike u cilësuan si «mendime
borgjeze• dhe që përgatitnin «opinionin publik» për restaurimin e kapitalizmit. U bënë përpjekje «për të eliminuar» këto pikëpamje dhe shokët, të cilët demonstronin
pikëpamje të tilla, cilësoheshin si «autoritete akademike
borgjeze reaksionare» dhe «revizioniste».
Me fjalë të tjera, sipas këtij zotnie, të gjithë ata që
gjoja kritikonin në mënyrë të qetë kulturën dhe ideologjinë borgjeze akuzoheshin nga «katërshja» si akademikë
borgjezë, reaksionarë dhe revizionistë. Tash këta akademikë borgjezë dhe reaksionarë të mëparshëm kanë ardhur
në fuqi dhe, sipas këtij që shkruan artikullin, këta do të
ndjekin rrugën që ka përcaktuar Hua Kuo Feni në sesionin e dytë të Asamblesë së pestë Popullore Kombëtare
muajin e kaluar, kur ka thënë se «Brenda radhëve të
popullit influenca e ideologjisë borgjeze dhe feudale do
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të vazhdojë për një kohë të gjatë. Për t'u bërë ballë këtyre influencave ne duhet të edukojmë e të zhvillojmë
një luftë të gjatë».
Pra, dishepulli i Maos nuk lëviz nga pikëpamjet e
«timonierit të madh». Ashtu siç thoshte Maoja, që partitë
borgjeze duhet të ekzistojnë në Kinë, se ato janë parti
historike, duhet të drejtojnë njësoj siç drejton edhe partia komuniste dhe të zhduken atëherë kur të zhduket
edhe partia komuniste. Prandaj për këtë gjë do të duhen,
sipas Mao Ce Dunit, me qindra dhe me mijëra vjet.
Është e natyrshme se në këtë mënyrë prona private
mbi mjetet e prodhimit do të ekzistojë gjatë, siç ka ekzistuar, por me disa ndryshime të vogla. Dhe aktualisht
ekzistenca e kësaj prone private mbi mjetet e prodhimit
po merr forma të përsosura, por fakt është se do të
ekzistojë edhe ideologjia borgjeze. Këto do të shkojnë së
toku, s'ka si bëhet ndryshe!
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zon tjetrën në zinxhirin e saj dhe të tëra sjellin shumë
shqetësime jo vetëm brenda vendit, por edhe në marrëdhëniet e Kinës kapitaliste me kapitalistët e huaj.
Në këtë rrugë kapitaliste kaotike udhëheqja aktuale
kineze përpiqet të krijojë diçka origjinale specifike. Por
ç'e do se në ekonominë kineze specifike është vetëm anarkia. Megjithatë ajo po endet andej-këndej për të krijuar

KONFUZION IDEOLOGJIK E KAOS EKONOMIK

ndonjë formë hibride, organizimi, që të mund të stabilizojë disi gjendjen dhe tash i është qepur formës së organizimit rumun e atij jugosllav. Por, krahas këtyre, ai që

Me ardhjen në fuqi të klikës së Hua Kuo Fenit dhe
të Ten Hsiao Pinit, nuk kishte asnjë dyshim se në Kinë
jo vetëm do të zhvillohej kapitalizmi, por ky do të ecte
në mënyrë anarkike, pa ato kritere mbi të cilat është
vendosur në vendet e tjera që kanë një rend të tillë.
Në Kinë kështu do të ngjiste, sepse e tillë ishte rruga e
trashëguar nga Mao Ce Duni dhe Çu En Lai. Kjo rrugë,
megjithëse këta të dy kanë mundur ta përmbanin pak a
shumë kaosin, çonte në katastrofë dhe reaksioni brenda
në Kinë dhe në partinë e këtij vendi, ku «lulëzonin njëqind lulet dhe konkurronin njëqind shkollat», punonte për
sabotimin e drejtimit të kalbur pseudosocialist që ekzistonte.
Aktualisht, pas disfatave të shumta, udhëheqja revizioniste kineze i ka përqendruar të gjitha bateritë gjoja
për zhvillimin ekonomik, zhvillim i cili po ecën më keq
se «hopi i madh» i Maos, për arsye se tash idetë kapitaliste dhe njerëzit që i ushqejnë këto ide, veprojnë në
mënyrë më të çorganizuar dhe sipas pikëpamjeve të grupeve e të individëve që janë ngritur në pushtet. Gjithsecili në udhëheqje përpiqet «t'i vërë fre» këtij kaosi të
madh. Kjo shfaqet në përpjekjet për të gjetur lloj-lloj
formash dhe metodash kapitaliste e revizioniste në zhvillimin ekonomik. Por të gjitha këto janë pa baza, janë të
pastudivara, prandaj nuk kanë jetë të gjatë, njëra rrë-

dominon është organizimi sipas sistemit amerikan, mbasi
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe vendet e
tjera kapitaliste janë ato që do të investojnë në Kinë dhe
do të fuqizojnë kapitalizmin. Këtyre nuk u intereson që
Kina të ecë sipas sistemit rumun ose jugosllav, sepse
nuk kanë besim në to, mbasi e kanë parë që këto sisteme janë në falimentim e sipër dhe po i mbajnë në këmbë me shiringa.
Ne konstatojmë se ekonomia rumune dhe ajo jugosllave janë në falimentim, borxhet kanë zënë borxhet.
Jugosilavia, sidomos, është vendi që ka më shumë borxhe
dhe ku çmimet ngrihen në qiell. Këto ngritje çmimesh
kanë krijuar atje kaos e shqetësim. Sistemi i famshëm i
vetadministrimit po gërryhet nga rrëmbimi prej qendrës
i të ashtuquajturave kompetenca, mbasi vetëm kështu
mund të bllokohen dhe gjoja të mos ngrihen çmimet e
shumë artikujve e mjeteve të nevojshme të jetesës për
popullin. Veçanërisht atje kanë filluar të vënë kontroll
mbi dhënien e kredive e të investimeve, për arsye se kjo
gjendje ka krijuar ndjenjën e fitimit të grupit ose të personave të veçantë, ka rritur në një masë jashtëzakonisht
të madhe inflacionin dhe ka krijuar bankrutën në detyrimet ndaj borxhlinjve, të cilët u kanë hedhur litarin në
grykë dhe s'u japin më kredi për të larë borxhet.
Kinezët duan bukë të hanë, prandaj shohim se në
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radhë të parë ata po i vënë rëndësi zhvillimit të bujqësisë,
natyrisht, duke u kthyer kështu në rrugën e Maos. Pa
siguruar bukën, nuk mund të ecet përpara e nuk mund
të zhvillohet as industria, sepse bujqësia është baza, kurse
«miqtë» që kanë ardhur në fuqi fluturuan me presh në
dhe, duke qenë kripë, siç thotë populli ynë, u përpoqën
të fillonin menjëherë nga modernizimi i ushtrisë dhe nga
ngritja e një industrie të madhe, moderne e me teknologji
të përparuar(!). Në këtë zhvillim ata u kanë vënë rëndësi
edhe materialeve të ndërtimit, që, natyrisht, janë shumë
të nevojshme edhe për ndërtimin e industrisë, por edhe
për ndërtimin e objekteve që i nevojiten turizmit.
Aktualisht në Kinë vërehet decentralizim në planifikimin ekonomik, decentralizim të cilin e kërkon vetë
sistemi kapitalist. Kështu po rriten kompetencat e ndërmarrjeve, të cilat gradualisht po kalojnë nga sistemi shtetëror në sistemin vetadministrues, sistem që e ka treguar
veten se është në falimentim të plotë, por që ka krijuar
dhe ka fuqizuar klasën e re të borgjezisë kapitaliste, siç
ka bërë në Jugosllavi dhe siç po bën edhe në Rumani.
Këtë formë kinezët nuk e quajnë vetadministruese, por
formë kolektive, ndërmarrje të pronës kolektive që i konsiderojnë gjoja si ndërmarrje shtetërore. Por këto ndërmarrje «shtetërore» shpejt do të bëhen ndërmarrje të
grupit, do të bëhen qendra të pasurimit të një shtrese kapitalistësh.
Sot në Kinë, nga sa lexojmë dhe studiojmë, në krahasim me rritjen e konsumit personal, nuk i jepet aspak
përparësi akumulimit dhe rritjes së kapacitetit prodhues.
Kudo nxitet fitimi material, pavarësisht nga rruga se si
do të sigurohet ky fitim. Tregu i zi atje po zhvillohet me
shpejtësi të madhe dhe sistemi i sotëm e konsideron të
drejtë parimin e ardhjes në Kinë të «dhuratave» nga kinezët e përtejdetit. Këta të fundit u dërgojnë të afërmve
të tyre në Kinë mallra e sende që llogariten me miliona,
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si televizorë, magnetofonë, gramafonë, frigoriferë, sende
të veshmbathjes etj. Kinezët këto i përdorin si mjet të
përshtatshëm për zhvillimin e kontrabandës, i shesin në
tregun e zi. Të ardhurat që sigurojnë prej këtij tregu të
zi, së bashku me antikitete, vepra arti e të tjera, ua dërgojnë njerëzve të përtejdetit, nga të cilat realizojnë, gjithashtu, fitime të mëdha.
Njëherë e një kohë ekspeditat e Napoleonit të tretë
dhe të imperialistëve të tjerë, gjatë marshimit mbi Pekin, grabitën pallatet dhe muzetë e Kinës, duke rrëmbyer
antikitetet që gjetën në to. Kurse sot kjo grabitje bëhet
nga vetë kinezët, përpara syve dhe nën hundën e udhëheqjes së tyre.
Atje çdo gjë është jashtë kontrollit të organeve të së
ashtuquajturës parti e të të ashtuquajturit pushtet. Duke lexuar shtypin e huaj të përditshëm dhe azhanset,
mund të konstatohet se në Kinë gjithë zhvillimi ekonomik është në një kaos të madh.
Të vjen keq që populli dhe revolucionarët kinezë po
rrinë duarlidhur, nuk po tregohen në lartësinë e tyre,
veçanërisht në këto momente sa të turbullta, aq edhe të
favorshme për ta. Ata nuk e kuptojnë si duhet situatën
kaotike që mbretëron në vend dhe lejojnë, kështu, stabilizimin e kapitalizmit me të gjitha të këqijat e tij. Komunistët e vërtetë dhe njerëzit punëtorë e të ndershëm
në Kinë duhet ta kundërshtojnë me forcë e me dhunë
një gjendje të tillë, pavarësisht nga sakrificat që duhet
të bëjnë. Dy janë rrugët: ose të pranosh sakrificat dhe
të fitosh, ose të pranosh zgjedhën dhe të futesh në robëri.
Marksistë-leninistët duhet të zgjedhin rrugën e parë dhe
jo të dytën. Kurse në Kinë po zgjidhet rruga e dytë
ose, si të thuash, revolucionarët atje janë hutuar dhe kanë frikë.
Në Kinë ka revolta, jo vetëm individuale, por edhe
masive, vetëm se këto revolta nuk kanë kokë dhe ele-
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mentët e klasës punëtore, marksistë-leninistët e vërtetë,
nëpërmjet tyre, nuk arrijnë të përqendrojnë forcat dhe
t'i ngjitin shkallët një nga një drejt revolucionit, për përmbysjen e kësaj së keqeje që ka ardhur në fuqi. Në këtë
kontinent të madh kjo mund të fillohet jo me mendimin
e një revolte pankineze, por me përgatitjen e shpërthimit
të një revolucioni pankinez, të gjenden hallkat më të
dobëta dhe më të vështira për regjimin aktual dhe atje
të krijohet ajo rezistencë, e cila të rrezatojë mendimin
e saktë revolucionar jo vetëm teorik, por edhe praktik.
Ky mendim revolucionar është vetëm lufta, duke filluar
nga përgatitja graduale e saj për të shkuar në një luftë
civile. Vetëm lufta civile mund t'ia ngrejë këmbët regji-

mit të sotëm në Kinë, sepse jo vetëm në popull, por edhe
në ushtri ekzistojnë bërthama të rezistencës, të cilat, kështu si paraqitet gjendja atje, e kanë humbur perspektivën.
Këtë perspektivë duhet t'ua çelë dikush dhe ky dikush
janë marksistë-leninistët revolucionarë, antimaoistët, antihuakofenët, antitenhsiaopinët, antikapitalistët, janë ata që
e ndiejnë, e kuptojnë dhe e vënë në zbatim teorinë e
Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit në mënyrë konsekuente dhe jo në mënyrë specifike kineze e aziatike.
Vetëm kjo do të jetë rruga e vërtetë për komunistët kinezë, ndryshe ata do të mbyten në xhunglën e madhe të
konfuzionit kinez, të gërshetuar me idetë e vjetra të Konfucit, me anarkizmin dhe me thundrën e gjakosur të kapitalizmit e të imperializmit nëpërmjet formës së re të
shoqërive shumëkombëshe.
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NJË LEMSH NE INDOKINE
Në Gadishullin Indokinez po zhvillohet një politikë
tipike aziatike. Gjendja në këtë gadishull është një
imbrogiiol ku të tërë kanë futur duart dhe gjithsecili kërkon ta tërheqë jorganin sa më shumë nga vetja.
Por tash problemi kryesor në këtë pellg është konflikti në mes Kinës dhe Vietnamit. Kina kërkon të sundojë në Azinë Juglindore, domethënë përpiqet që në gjithë
Indokinën të ndihet ndikimi dhe politika e saj e prej këtej
kjo politikë të rrezatohet në të gjitha vendet e ASEAN-it.
Kurse vietnamezët, nga ana e tyre, luftojnë që vendi
tyre, Kamboxhia dhe Laosi, në mos arrifshin të krijojnë
një federatë ose një konfederatë, të paktën në këto vende
të ndihet ndikimi i vietnamezëve. Natyrisht, të dyja palët,
si kinezët, ashtu edhe vietnamezët, u përpoqën që këtë
punë ta realizonin në rrugën jezuite, po ajo plasi. Vietnamezët bënë gabimin e madh që ndërhynë në Kamboxhia
me ushtri dhe kinezët që sulmuan ushtarakisht Vietnamin
për të realizuar planin e tyre hegjemon. Kështu që nga
një konflikt i heshtur u kalua në një konflikt të armatosur, në luftë.
Është e vërtetë se në Kamboxhia ekzistonte një qeveri
kukull e kinezëve, e Pol Potit dhe e Jeng Sarit, që nuk
ishte si gjithë qeveritë borgjeze kapitaliste, por më e
I Italisht — rrëmujë.
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ndyrë edhe se ajo e Pinoçetit në Kili. Megjithatë, kinezët,
që nga koha e Maos dhe e Çusë, e kanë mbështetur atë
që të merrte fuqinë, po ashtu edhe më vonë. Njëkohësisht
ata i mbanin mirë marrëdhëniet edhe me Sihanukun. Pra,
kinezët luanin edhe kartën e Pol Potit, edhe atë të Sihanukut. Një politikë bizantine, kjo kuptohet, një politikë
dredharake karakteristike e Çu En Lait!
Pol Poti dhe Jeng Sari e gjakosën keq popullin e
vendit të tyre. U bënë krime të tmerrshme në Kamboxhia,
u zbrazën të gjitha qytetet dhe u lanë të vdesin për bukë
me qindra mijë në mos me miliona kamboxhianë. Politika
e ndjekur nga qeveria e Pol Potit dhe e Jeng Sarit, revoltoi gjithë botën. Kjo politikë antimarksiste reflektohej
edhe në ambiciet nacionaliste territoriale ndaj Vietnamit. Kështu që, në të njëjtën kohë kur bëheshin të gjitha këto krime në Kamboxhia, me mbështetjen e Kinës,
Pol Poti me Jeng Sarin sulmonin Vietnamin për të rikuperuar territore. Dhe Vietnami, që ka rivendikime territoriale ndaj Kamboxhias, iu përgjigj: pushka kërciste nga
të dyja anët, derisa Vietnami e sulmoi drejtpërdrejt Kamboxhian me forca të armatosura.
Sipas kinezëve, në Kamboxhia ndodhen 200 mijë ushtarakë vietnamezë. Vietnamezët, për të arsyetuar vajtjen
e tyre në Kamboxhia me forca ushtarake, krijuan qeverinë e Heng Samrinit. Mirëpo këtë qeveri kukull të Vietnamit nuk e pranuan as Kina, as opinioni ndërkombëtar.
Natyrisht kjo qeveri duhej të ishte krijuar nga vetë kamboxhianët, të cilët duhet të kishin luftuar për të likuiduar
qeverinë e Pol Potit, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e
forcave të armatosura të Vietnamit. Aktualisht ne e dimë
që në Kamboxhia lufta vazhdon midis ushtrisë vietnam.,ze dhe ushtrisë së qeverisë aktuale të Kamboxhias, me
mbeturinat e trupave të khmerëve të kuq, që janë aderentët e qeverisë së Pol Pot-Jeng Sarit, domethënë mbështetja e kinezëve.
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Është e qartë se kjo imbroglio prek jo vetëm gjithë
Azinë Juglindore, por edhe fuqitë e mëdha, që nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës dhe deri në demokracitë kapitaliste perëndimore, të cilat e dënuan ndërhyrjen me forca të armatosura të Vietnamit në Kamboxhia, duke i
prerë këtij kreditë që i kishin akorduar, si edhe ndihmat
që mendonin t'i jepnin për të pasur në Vietnam disa qendra tregtare me qëllime politike. Një nga këto shtete kapitaliste që mbajti këtë qëndrim ndaj Vietnamit ka qenë
dhe Japonia, nga e cila Vietnami mendonte të merrte
ndihma substanciale. Dhe me siguri që Japonia do t'ia
jepte këto ndihma Vietnamit, për arsye të shfrytëzimit në
perspektivë dhe të «lezetshëm» nga ana e saj të këtij
vendi, që më parë e ka pasë pushtuar. Pra, në mënyrë
paqësore, nëpërmjet shoqërive shumëkombëshe e me aprovimin e qeverisë zyrtare të Hanoit, Japonia do të fuste
përsëri këmbët në Vietnam.
Ç'po ngjet aktualisht? Kinezët vazhdojnë kërcënimet
kundër Vietnamit dhe incidentet në kufirin me këtë vend.
Vietnamezët po armatosen nga sovjetikët dhe po fortifikojnë kufijtë veriorë, kurse kinezët po grumbullojnë forca
ushtarake përsëri në kufi. Udhëheqës kinezë, si Gën Biaoja, kanë thënë hapur se do t'i japin «një mësim të dytë»
Vietnamit. Me fjalë të tjera, ka mundësi që kinezët, në
pamundësi që ta mposhtin atë me një luftë të gjatë, të
ndërhyjnë përsëri në Vietnam në shenjë presioni. Por,
natyrisht, çështja për kinezët ndërlikohet, sepse planet
aventureske të Ten Hsiao Pinit, qoftë kundër Vietnamit,
qoftë hapja e tij drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera kapitaliste për modernizimin e
Kinës, nuk patën atë sukses që shpresonte ky xhuxhmaxhuxh. Prandaj, siç po duket, udhëheqja e sotme kineze
është e përçarë dhe Teni nuk është më ai personalitet
disa muajve më parë; të paktën autoriteti, në mos fuqia
që ai ka në udhëheqjen kineze, ka rënë.
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Sidoqoftë, pas veprimeve të gabuara të Tenit, Hua
Kuo Feni ka forcuar pozitat e veta dhe duket që Kina
dëshiron tash të bisedojë me Bashkimin Sovjetik dhe
mund të lërë mënjanë parullat e luftës iminente me të.
Kina mund të hapet për të zhvilluar marrëdhënie tregtare edhe me Bashkimin Sovjetik dhe më vonë ndoshta
edhe marrëdhënie politike. Aktualisht flitet se eksportmet sovjetike në Kinë në makineri e mallra të tjera për
vitin e ardhshëm do të arrijnë në 50 milionë dollarë, por
s'është çudi që të jetë fjala për qindra milionë dollarë, të
pasuara këto edhe nga kredi, për arsye se ekonomia kineze ka nevoja të mëdha për ndihmë nga sovjetikët. Këtej
do të rrjedhin edhe qëndrimet politike kineze drejt zbutjes me Bashkimin Sovjetik, gjoja për të kundërbalancuar
dështimin që pësoi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe nga vendet e tjera perëndimore dhe për t'u bërë
atyre presion. Natyrisht, në këto marrëveshje kino-sovjetike futet edhe çështja e Vietnamit dhe e Kamboxhias.
Flitet se sovjetikët transportojnë armë të shumëllojta me
vaporë në portet e Vietnamit dhe në Kamboxhia, nëpërmjet aerodromit të Pnom-Penit që qëndron i hapët për
avionët sovjetikë. Kështu që aftësia goditëse e Vietnamit forcohet, por ekonomia e tij është përtokë; prapavijat vietnameze nuk janë në gjendje të përballojnë për
shumë kohë një agresion të ri kinez. Të kuptohemi, ata
nuk do të dorëzohen, por do të jetë vështirë për ta që
të zhvillojnë përsëri një luftë të gjatë pas gjithë atyre
luftërave të tjera që kanë bërë. Disa udhëheqës vietnamezë janë arratisur. Njëri nga këta Hoan Van Hoan, që
ne e njohim qysh më parë si prokinez, bëri sikur ishte
i sëmurë dhe gjoja do të shkonte në Berlin të kurohej,
por ndaloi në Karaçi dhe prej andej shkoi në Pekin, pra
u arratis. Vietnamezët këtë person e demaskojnë dhe
pranojnë arratisjen e tij.
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Tash, duke lexuar shtypin dhe njoftimet e agjencive të lajmeve, mund të nxjerrim shumë konkluzione.
Ndërsa bisedimet kino-vietnameze vazhdojnë pa dhënë
asnjë rezultat, qarkullojnë zëra për arritjen e një kompromisi jashtë tavolinës së bisedimeve. Thuhet se vietnamezët mund të pranojnë një kompromis mbi Kamboxhian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qoftë
se këto do të pranojnë të lidhin marrëdhënie me Vietnamin. Fillimi i bisedimeve për këto çështje do të sheshonte etapën e parë të tërheqjes së trupave vietnameze.
Flitet, gjithashtu, se Vietnami mund të heqë në fillim
disa trupa në formë simbolike. Kaq tash për tash. Pastaj, duke parë se si do të zhvillohen tratativat, mund të
arrijnë edhe në marrëveshje më të avancuara. Vietnami,
sipas këtyre të dhënave, do të pranonte formimin e një
qeverie koalicioni, bile dhe me Sihanukun në krye, nëse
plotësohen disa kushte të tjera. Natyrisht Sihanuku
është bërë loja e të gjithëve dhe mund të jetë pikërisht
kjo një zgjidhje që mund t'u vejë për hosh të gjithëve.
Sihanuku është princ, por një princ politikan i zgjuar. Ne e njohim atë, ai është antivietnamez, por po ashtu nuk ka besim as te Kina e sotme, pavarësisht se
hiqej miku i Mao Ce Dunit dhe i Çu En Lait, kur këta
ishin gjallë. Por, përveç këtyre, duhet theksuar që Sihanuku është armik i betuar i grupit Pol Pot-Jeng Sari,
grup i cili e ka trajtuar shumë keq. Kështu që tash ky
ka deklaruar haptazi se kurrën e kurrës nuk do të bashkëpunojë me asnjë njeri nga qeveria e Pol Potit. Kjo
do të thotë që Sihanuku nuk pranon pikëpamjet kineze.
Në këtë situatë ka mundësi që kinezët ta braktisin
kartën e Pol Potit dhe të shpresojnë të luajnë kartën
e Sihanukut. Fundi i fundit edhe vietnamezët mund të
vijnë në këtë rrugë, por natyrisht, siç thashë, me disa
variante. Vietnamezët duan të sigurohen që asnjë fuqi
e huaj të mos bëjë përpjekje për sjelljen në fuqi të
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Pol Potit. Eshtë e qartë që në këtë drejtim vietnamezët
nuk lëshojnë. Po kështu Vietnami do që të mos dislokohen
trupa të huaja në Kamboxhia dhe këtu ai ka të drejtë, sepse me siguri, po s'u morën sigurime ndërkombëtare pas
një tërheqjeje të trupave vietnameze, Kamboxhia mbetet
një vakuum, të cilin do ta mbushë Kina. Mirëpo kjo gjë
nuk u intereson as vietnamezëve, as sovjetikëve dhe as
ASEAN-it. Thuhet se në këtë çështje edhe amerikanët
pajtohen, pra që tërheqja e trupave vietnameze të mos
shkaktojë riardhjen e Pol Potit dhe që Sihanuku të luajë
ndonjë rol, ai duhet jo vetëm të largohet nga Kina, por
edhe të shkëputet nga influenca kineze.
Unë mendoj se Sihanuku është gati ta bëjë një gjë
të tillë. Aktualisht ai nuk ka besim as te kinezët, as te
vietnamezët, as te amerikanët, as te sovjetikët, por ka
besim më shumë te Franca. Nëpërmjet kësaj ai mund
të kërkojë mbështetjen e vendeve të tjera të demokracive borgjeze kapitaliste të zhvilluara dhe të Japonisë.
Vietnamezët, para se të pranojnë një kompromis,
mendoj unë, duhet të shikojnë faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë lidhur me një aleancë me
Kinën kundër Vietnamit. Por, që t'i shohësh këto fakte,
duhet të bësh shumë sondazhe dhe të jesh i zoti t'i zbulosh traktatet e fshehta që janë arritur në mes Kinës
dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirëpo, duke
luajtur kartën kamboxhiane, vietnamezët synojnë njëkohësisht të arrijnë disa përfitime politike edhe ndaj
vendeve të ASEAN-it. Thuhet se për këtë qëllim një
rol i veçantë i është caktuar qeverisë japoneze, prandaj
janë zhvilluar disa kontakte ndërmjet japonezëve dhe
vietnamezëve. Flitet se shenjat e para janë që Japonia
të vazhdojë t'i japë ndihmë ekonomike Vietnamit. Kur,
se deklarata e Karterit, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të mbajnë marrëdhënie diplomatike me Vietnamin, nga opinioni publik ndërkombëtar
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interpretohet më shumë si një vendim që i vlen Karterit
në fushatën elektorale për zgjedhjet presidenciale të ardhshme sesa si një presion ndaj Vietnamit. Megjithatë,
për mbajtjen e Vietnamit, amerikanët mund të heqin
pjesërisht dhe plotësisht embargon tregtare. Në këtë
kuadër vizita e një delegacioni të Dhomës së Tregtisë
Amerikane për naftën, kohët e fundit në Vietnam, lë
të kuptohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk
janë të painteresuara në të tilla tratativa. Po ashtu vietnamezët janë të interesuar që shoqëritë amerikane të
futen në kërkim të naftës në det.
Sipas agjencive të huaja imperialistët amerikanë në
planet e tyre për realizimin e këtij qëllimi mbajnë parasysh edhe ndikimin e sovjetikëve, të nisur nga dëshira për të forcuar dhe për të përmirësuar marrëdhëniet
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që të arrihet
ratifikimi i SALT-2 nga senati. Kështu që edhe sovjetikët mund të pranojnë të ndikojnë në arritjen e ndcnjë kompromisi midis Vietnamit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me këtë shpjegohen edhe vizitat e
deklaruara dhe të padeklaruara të udhëheqësve vietnamezë në Moskë.
Kinezët, nga ana e tyre, gjithashtu, shpresojnë për
një kompromis në Kamboxhia dhe në mënyrë jozyrtare
këta kanë deklaruar se nuk janë për Pol Potin, por për
një koalicion me Sihanukun në krye dhe se janë gati të
diskutojnë në rast se vietnamezët bien dakord të tërheqin trupat nga Kamboxhia.
Për këtë çështje në Gjenevë janë mbledhur përfaqësues të shteteve të ndryshme të interesuara, në mes të
cilave, në radhë të parë, Kina dhe Vietnami; atje asistohet në sharje të mëdha në mes kinezëve dhe vietnamezëve saqë, sipas agjencive të huaja, Valdhajmi ka
ndërhyrë dy-tri herë për të ndaluar një debat të tillë që
po zhvillohet deri edhe në korridoret e sallës së kon847

ferencës. Flitet se në këtë konferencë, kështu siç është
filluar, nuk po arrihet asnjë rezultat. Por unë besoj se
rezultatet mund të arrihen nëpërmjet kompromiseve. E
shpreh këtë mendim sepse edhe kinezët, edhe vietnamezët, edhe amerikanët, edhe sovjetikët janë mësuar të
bëjnë kompromise, kurse kamboxhianët nuk i fut njeri
në llogari. Vietnami arriti të bënte kompromis me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për nënshkrimin e paqes, në
një kohë kur imperializmi amerikan në Vietnam ishte i
dërrmuar dhe po shkonte në falimentim, me shpresa që
qeveria amerikane t'u jepte dëmshpërblime dhe në këtë
mënyrë të realizonin rindërtimin e vendit. Por amerikanët
nuk u dolën në atë rrugë.
Kurse kinezët, nga ana e tyre, shpresonin t'i futnin
mirë këmbët në Vietnam, të vinin në lëvizje një deri në
një milion e gjysmë kinezë që jetojnë prej kohe atje,
t'i bënin këta kolonën e pestë të tyre dhe Vietnamin ta
kthenin në një satelit kinez. Por edhe kjo natyrisht nuk
zuri vend. Vietnami mori masa, në Veri dhe në Jug, konfiskoi të gjitha pasuritë e atyre kinezëve që ishin bërë
tregtarë të mëdhenj në kohën e pushtimit amerikan, sidcmos ata në Vietnamin e Jugut, dhe pastaj iu vuri drunë, për t'i hedhur këta në vendin e tyre, në Kinë, osa
për të marrë arratinë nëpërmjet barkave të improvizuara. Ky veprim i vietnamezëve krijon në të gjithë botën
një situatë të vështirë për Vietnamin dhe i jep shkak
një propagande shumë të keqe.
Natyrisht, Perëndimi këtë akt johumanitar të vietnamezëve ndaj emigrantëve kinezë e përdori si një armë
kundër tyre, për t'i diskredituar ata. Dhe diskreditimi
Vietnamit u bë sistematik: e para, me hyrjen e trupave
vietnameze në Kamboxhia e me krijimin e një qeverie
kukull të tij atje, dhe e dyta, me dëbimin e emigrantëve
kinezë nëpër dete e nëpër oqeane, duke organizuar e
duke punuar, gjithashtu, që këta të mos pranoheshin

nga vendet e ASEAN-it, që largimi i tyre nga Vietnami
të bëhej në mënyrë të organizuar dhe pastaj kjo farë e
Kinës të shpërndahej në të gjitha vendet deri në Evropë,
deri edhe në Rumani. Valdhajmi i propozoi Çausheskut
që të pranonte një grup emigrantësh kinezë, por Çaushesku, si mik i Kinës, nuk i pranoi. Kurse papa i Rcmës nga ballkoni i shën Pjetrit u bën thirrje popujve
që t'i pranojnë në vendet e tyre. Edhe Italia dërgoi tre
kryqëzorë nëpër dete e oqeane të Vietnamit dhe të Kinës
gjoja për të grumbulluar këta refugjatë të mjeruar dhe
njëkohësisht të kontrollonte gjirin e Tonkinit.
E tillë është kjo imbroglio! Të shohim se si do të
zgjidhet ky lëmsh që është krijuar. Tash janë krijuar
dy vatra zjarri e lufte, ajo e Lindjes së Mesme dhe kjo e
Azisë Juglindore, përveç vatrave të tjera që ekzistojnë sidomos në Afrikë dhe në Amerikën Latine.
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KINA BEN TREGTINË E SKLLEVER,VE

të këtyre skllevërve do t'u japin patjetër vetëm nga një
dorë oriz.
Kështu sot asistojmë në dy ngjarje të një natyre:
nga njëra anë vendet kapitaliste të zhvilluara dhe imperializmi amerikan po hedhin në mes të rrugës, i lënë pa
punë punëtorët e vendeve të tyre, kurse, nga ana tjetër,
krahas eksportimit të kapitaleve, ato e blejnë krahun e
punës më lirë nga vendet pseudosocialiste të Evropës,
nga Kina dhe nga Azia. Ky është një fenomen i ri sIdlavërimi i kapitalizmit, i neokolonializmit.

Sipas lajmeve të agjencisë Frans Pres, që lexova sot,

Kina socialimperialiste shet tek imperialistët e huaj jo vetëm atdheun, pasuritë e tokës dhe të nëntokës, por ka
filluar, gjithashtu, të bëjë tregtinë e skllevërve.
Shoqëria e madhe italiane, ENI 1, e cila po bën investime të mëdha në vendet e ashtuquajtura të botës së
tretë, nënshkroi kohët e fundit një kontratë me qeverinë kineze për 400 000 punëtorë që ajo do t'ia shesë
kësaj shoqërie. Këta skllevër që ENI do t'i përdorë në të
katër anët e këtyre vendeve për të ngritur impiante,
natyrisht, janë të zanateve të ndryshme, sipas nevojave që ka kjo shoqëri e madhe shumëkombëshe. Sigurisht
një gjë të këtillë Kina do ta bëjë edhe me shoqëri të
tjera kapitalisto-monopoliste.
Pra, socialimperializmi kinez po shet krahun e punës. Këtë gjë që Jugosllavia titiste, Bullgaria dhe vendet
e tjera të KNER-it si kjo, e kanë bërë me kohë, tash po
e bën edhe Kina, e cila ka me qindra milionë skllevër
për të eksportuar, për një copë bukë. Dollarët që do të
marrin këta punëtorë, sipas kontratës, do të venë në
kasat e reaksionarëve e të kapitalistëve, të Hua Kuo Fenëve e të Ten Hsiao Pinëve me shokë, kurse familjeve
1 Enti kombëtar i hidrokarbureve.
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DISA KONKLUZIONE NGA NJE VESHTRIM
I SHKURTER I SITUATES NDERKOMBETARE
Panoramë
Situata ndërkombëtare është në evolucion. Kur them
kështu kam parasysh që gjendja nuk është e qetë as për
kapitalizmin, por as për revolucionarët. Kapitalizmi është
në ethe të mëdha, në krizë. Në gjendje krize është edhe
lëvizja revolucionare.
Sipas mendimit tim, ne marksistë-leninistët, klasa
punëtore, revolucionarët dhe njerëzit e thjeshtë përparimtarë në botë duhet të bëjnë përpjekje më të mëdha
për të shtuar epërsinë e forcave të revolucionit. Pse?
Sepse kapitalizmi, që tash po kalon një tronditje të
thellë, ka në dorë mjete të fuqishme dhe ka krijuar disa mënyra qeverisjeje, veprimi, sabotimi dhe përçarjeje,
që e pengojnë marshimin e revolucionit.
Unë mendoj se ne, partitë marksiste-leniniste dhe
elementët përparimtarë këtë situatë duhet ta shikojmë
realisht dhe në bazë të teorisë së Marksit dhe të Leninit
të gjejmë mjete dhe forma të atilla lufte, që ta kthejmë
atë, situatën, në favor të revolucionit. Kjo kërkon krijimin e partive të reja marksiste-leniniste dhe forcimin
e atyre ekzistuese, kuptohet duke iu përmbajtur fort mësimeve të Marksit dhe të Leninit, sepse vetëm ato janë
në gjendje të studiojnë imtësisht situatën në vend, ra852

portin e klasave, forcën e klasës punëtore, pikat e forta
dhe të dobëta të saj, si dhe format e metodat që përdor
borgjezia për të nënshtruar punëtorët dhe popullin. Një
studim i tillë do t'i shërbejë çdo partie, në kushtet e veta,
për luftë, për aksion dhe jo për diskutime shterpe, të
cilat nuk u sjellin çlirimin as klasës punëtore as vendit,
përkundrazi, u sjellin përçarjen dhe nënshtrimin.
Të mos harrojmë se edhe kapitalizmi dhe partitë e
ndryshme në shërbim të tij, duke qenë në krizë të madhe,
luftojnë për të gjetur forma, mënyra, ekspediente të
atilla për të hutuar e për të çoroditur marksistë-leninistët,
që qëndrojnë në krye të klasës punëtore, që të mos arrijnë
ta bëjnë klasën të ndërgjegjshme për veprim dhe ata të
kenë mundësi ta përçajnë atë, duke e mbajtur nën pushtetin e tyre. Idetë e qarta marksiste-leniniste duhet
absolutisht të lidhen me veprime dhe nuk mund të shkohet nga mendimi që veprimet të bëhen vetëm në kohën
kur forcat e partisë të jenë të mëdha ose në gjendje ta
përballojnë makinën luftarake të imperializmit. Por kjo
nuk duhet kuptuar, gjithashtu, sikur komunistët tash
duhet të hidhen në aventura. Shmangia nga aventurizmi
të mos na pengojë ne, komunistët, që të veprojmë në rrugën marksiste-leniniste.
Natyrisht, veprimet tona duhet të jenë të matura.
Ne duhet të parashikojmë rreziqet që na kërcënojnë dhe
mundësitë e fitoreve dhe të kemi gjithnjë parasysh se revolucioni do të ketë zigzaget e tij. Një gjë duhet të jetë
e qartë, se duke qëndruar në bisht të situatës dhe duke
mbetur në diskutime shterpe, pa u bërë shembull i vërtetë për klasën punëtore e për revolucionarët e tjerë që
duan të luftojnë kundër kapitalit, nuk mund të meritohet
emri i lartë i komunistit dhe i partisë së vërtetë marksiste-leniniste.
Vendi i partive marksiste-leniniste, në mendime dhe
në aksione, është gjithmonë në pararojë. E që mendimi
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me aksionin të kombinohen, nuk duhet shkuar në luftë
vetëm, por me klasën punëtore në krye dhe me aleatët
e saj. Për të shkuar në luftë së bashku me to është e
nevojshme të futemi në gjirin e tyre e të bëhemi një
me to. Por duhet thënë se në këtë drejtim ekzistojnë
akoma pikëpamje shumë të paqarta, ka hezitime, frikë
dhe mungesë perspektive.
Prandaj neve, marksistë-leninistëve, na bie detyra që
t'i plotësojmë këto boshllëqe. Për ta realizuar një gjë të
tillë, duhet t'i kuptojmë mirë situatat, të njohim format,
metodat, mënyrat dhe mekanizmat që përdorin aktualisht
imperializmi dhe kapitalizmi për të mbajtur gjallë veten
e tyre. Ata nuk i lëshojnë kollaj armët, me të cilat frikësojnë e shtypin popujt. Pastaj, përveç armëve, ata përdorin edhe politikën, diplomacinë e demagogjinë. Të
gjitha këtyre armëve të armikut ne duhet t'u bëjmë ballë
pa i nënvleftësuar ato, por edhe pa i mbivlerësuar. Po t'i
kuptojmë mirë pikat e dobëta të forcës së armikut, të
forcës së mendimit dhe të veprimit të tij, atëherë do t'i
gjejmë më lehtë rrugët që duhet të ndjekim në luftën
tonë dhe format e metodat më të përshtatshme të kësaj
lufte.
Ne duhet të kuptojmë se imperializmi dhe kapitalizmi aktual, që janë në rënie e në kalbëzim, kanë adoptuar
forma të reja shtypjeje e shfrytëzimi, të cilat në esencë
nuk ndryshojnë nga format e kolonializmit të vjetër.
Aktualisht këto forma, që i quajmë neokolonialiste, metropolet i vënë në jetë në të gjitha ato vende që më parë
i kanë pasur koloni, domethënë në vendet e Afrikës, të
Azisë, të Amerikës Latine e në vende të tjera, dikur të
pushtuara prej tyre ushtarakisht, ku edhe sot e kësaj dite
vazhdojnë të shfrytëzojnë djersën dhe gjakun e popujve.
Ky pushtim ushtarak kishte strukturën dhe superstrukturën e kapitalizmit monopolist të metropoleve,
kishte po atë metodë shfrytëzimi që përdorej edhe mbi
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popullin e metropolit, por akoma më të egër. Kolonitë
ishin pre e kapitalizmit që i shtypte popujt në mënyrë
të pamëshirshme dhe pa asnjë pengesë.
Pas Luftës së Dytë Botërore kolonializmi mori forma
të reja. Shumë vende, me përjashtim të disa të paktave
që kanë mbetur, quhen «të lira», «sovrane», «demokratike» e çfarë të duash tjetër. Natyrisht, në këto vende,
është vendosur një sistem i «pavarur» kapitalist, por kurdoherë këto janë të varura nga vendet e mëdha kapitaliste.
Partia jonë dhe marksistë-leninistët kudo në botë duhet t'ia bëjnë të qartë klasës punëtore dhe popullit, secili
në vendin e tij, se këtë situatë revolucionare që ekziston,
duhet ta shfrytëzojmë deri në fund, duke ndërmarrë
jo vetëm veprime politike e ideologjike, por edhe veprime
goditëse kur kushtet janë pjekur dhe kur shtypja është
bërë e padurueshme, ashtu siç e thotë mirë vetë populli:
«Dy duar për një kokë!». T'ua shpjegojmë qartë njerëzve
e ata ta kuptojnë se format e sundimit, të shfrytëzimit
dhe të shtypjes që përdor aktualisht neokolonializmi, i
vënë në zbatim jo vetëm në vendet ku më parë mbretëronin kolonializmi dhe monopolet kapitaliste të metropoleve, domethënë në kolonitë, por edhe në vetë vendet
metropole.
Në metropole klasa punëtore, studentët e gjithë punonjësit përparimtarë kanë qenë dhe janë nën një shtypje të dyfishtë të kapitalit të brendshëm, nga njëra anë,
dhe të kapitalit monopolist të jashtëm, ata rrojnë nën
saçin e tmerrshëm të monopoleve vendëse dhe të shoqërive shumëkombëshe. Kjo është karakteristika e re e shoqërisë kapitaliste dhe e stadit më të lartë të tij, imperializmit, stad që nuk bën asnjë dallim për sa u përket shtypjes së popujve dhe nxjerrjes së fitimeve të mëdha nga
djersa dhe gjaku i tyre, si brenda metropolit, ashtu edhe
jashtë tij. Kapitali është bërë ndërkombëtar, pa atdhe.
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Pra, grupi i monopolistëve ndërkombëtarë nuk bën
dallim në njerëzit e në shtetet, mjafton që fitimet të jenë
të mëdha, të larta. Kështu monopolet dhe shoqëritë shumëkombëshe nuk njohin as liri, as pavarësi, as sovranitet
të popujve, të cilat për ta s'janë veçse formale. Në këtë
veprimtari të ethshme ata kanë bërë kauzë të përbashkët
midis tyre për të ndarë fitimet. Mirëpo në kapitalizëm
në çdo drejtim mbretëron ligji i xhunglës: peshku i madh
e ha të voglin. Ky ligj mbretëron edhe në ndarjen e fitimeve.
Ne, partitë marksiste leniniste dhe njerëzit revolucionarë, kemi parasysh se popujt që rrojnë në vendet e
zhvilluara kapitaliste janë më të favorizuar nga ata të
vendeve ish-koloniale ose neokoloniale. Është fakt i pamohueshëm se në vendet neokoloniale, ku shoqëritë e
mëdha të përbashkëta investojnë kapitalet e tyre, popuIli shfrytëzohet më shumë. Veprimet e kapitalit në metropolet mbi punonjësit janë disi më pak të rënda nga
vendet e tjera, por qëllimi është i njëjtë.
Natyrisht, në vendet e ndryshme të së ashtuquajturës botë e tretë ose të paangazhuar ekzistojnë pika
shumë të dobëta për kapitalin e madh dhe kapitalin vendës, por ekzistojnë, gjithashtu, pika të dobëta edhe për
klasën punëtore e për elementët revolucionarë, për arsye
të prapambetjes së tyre politike e ideologjike. Prandaj
kapitali i madh, për të siguruar potencialin e vet financiar, tregtar dhe ushtarak, i forcon dita-ditës më shumë
klikat kapitaliste vendëse në fuqi, për të mbajtur nën
zgjedhë dhe në errësirë e padituri popujt e tyre dhe për
të mbytur në gjak çdo përpjekje ose çdo ndërhyrje të
kapitalit të huaj rival në këto vende.
Ka ardhur koha që në vendet e zhvilluara kapitaliste
të ndryshojë mentaliteti i klasës punëtore. Pse? Sepse,
sipas mendimit tim, në vendet e zhvilluara kapitaliste
një nga pengesat kryesore të revolucionit janë sindika856

tat, që janë shndërruar në vegla të borgjezisë për frenimin e lëvizjeve të klasës punëtore. Në to bëjnë ligjin
patronati dhe agjentët e tyre, një nga të cilët është edhe
aristokracia punëtore, që varet nga partitë e ndryshme
të socialdemokracisë dhe të revizionizmit modern.
Partitë socialdemokrate dhe ato të revizionizmit
modern janë parti reformiste, kundër revolucionit, për
mbrojtjen e kapitalit, për reformat e strukturës dhe për
një superstrukturë të çoroditur antiproletare, për të minuar çdo ndjenjë dhe veprim revolucionar. Ashtu si partitë e socialdemokracisë, që janë demaskuar me kohë nga
Marksi dhe nga Lenini, si shërbëtore të borgjezisë dhe
si përgatitëse të terrenit për imperializmin, kundër shoqërisë socialiste, edhe revizionistët e sotëm janë pikërisht ata elementë që i vijnë në ndihmë të drejtpërdrejtë socialdemokracisë së plakur, për të shuar kryengritjen
e klasës punëtore dhe të popujve, revolucionin.
Prandaj, në vendet kapitaliste, sindikatat duhen
konsideruar si vegla të partive të kapitalit dhe duhet të
luftohen si të tilla por pa prekur e pa dëmtuar unitetin
e klasës punëtore. Sipas mendimit tim, sindikatat në
vendet kapitaliste do të luajnë një rol të madh, vetëm
në rast se shkëputen nga varësia prej partive të borgjezisë, qofshin këto socialdemokrate apo revizioniste,
dhe në rast se në to zhduket rrënjësisht ndikimi i aristokracisë punëtore. Me fjalë të tjera, sindikatat do të
vihen në shërbim të klasës punëtore, në qoftë se elementë të vërtetë të kësaj klase, të edukuar me ideologjinë
marksiste-leniniste do të vihen në krye të tyre dhe do
t'i mobilizojnë e do t'i hedhin ato në luftë kundër pushtetit të kapitalit. Pra, duhet të kuptohet se ky pushtet
me të gjitha format, me të gjitha mjetet, me ligjet dhe
me kushtetutën e tij nuk ka asgjë demokratike e asgjë
revolucionare, sikurse duan ta paraqesin ata që janë në
shërbim të tij. Ato janë të njëjtat forma të pushtetit ka857

pitalist të vjetër, por të veshura me elementë të rinj që u
përgjigjen e u përshtaten situatave të reja.
Natyrisht, zhvillimi i ekonomisë, përparimi i teknikës në vendet kapitaliste kanë krijuar superprodhim, i
cili aktualisht ka shkaktuar një krizë të madhe, që është
bërë një gangrenë për kapitalizmin dhe imperializmin.
Masat e gjera punonjëse varfërohen dhe jeta e tyre bëhet
gjithnjë e më e vështirë, kurse fitimet e kapitalistëve po
shtohen, por këta e ndiejnë rrezikun dhe çdo ditë e
vazhdimisht përpiqen të krijojnë forma ekonomike, politike dhe ushtarake të atilla që të përballojnë çdo kundërshtim e revoltë të mundshme nga ana e të shtypurve.
Sot për sot në vendet kapitaliste të zhvilluara këtë
revoltë e shohim të shfaqet në demonstrata, por ende
paqësore e të kufizuara me parulla për kërkesa ekonomike, pra pa kërkesa politike dhe pa goditje me forcat
e rendit të pushtetit borgjez. Të tilla revolta i shërbejnë
kapitalit si një ekspedient, për t'u krijuar përshtypjen
partive të veta se gjoja klasa punëtore dhe punonjësit, të
çfarëdo kategorie qoftë, kanë liri të plotë të bëjnë greva,
demonstrata, reklamime, kritika etj. Por, në të vërtetë,
këto lëvizje, siç e theksova më lart, nuk kanë ato rezultate
që dëshiron të ketë e që kërkon klasa punëtore, pavarësisht se herë pas here, kur manifestime të tilla bëhen
të gjera, borgjezia është e detyruar të lëshojë disa thërrime më shumë për të zbutur zemërimin dhe kërcënimet e punëtorëve.
Prandaj klasa punëtore, me partinë e saj marksiste-leniniste në krye, duhet të jetë e aftë që të kuptojë se
ku ekziston momenti nacional i përshtatshëm për organizimin e ecjen drejt kryengritjes. Në këtë drejtim jemi
pikërisht ne marksistë-leninistët ata që duhet të jenë
më të zotët, më të zgjuarit, organizatorët më të mirë për
t'u bërë faktori subjektiv i udhëheqjes së revolucionit.
Në asnjë mënyrë nuk duhet shkuar nga mendimi se
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nuk janë pjekur kushtet për revolucion ose që revolucioni nuk mund të shpërthejë në vendet kapitaliste të
zhvilluara, prandaj duhet pritur që ai të zhvillohet
në ato shtete apo kontinente ku, gjoja, nuk ekzistojnë po
ajo shtypje, po ato forma e metoda shfrytëzimi si në
metropolet. Klasa punëtore dhe partitë marksiste-leniniste të metropoleve duhet t'u japin një ndihmë të madhe popujve të kontinenteve të ndryshme, të ndihmojnë
lëvizjet e tyre revolucionare. Përkrahja dhe ndihma më
e madhe është që t'ua bëjnë jetën të pamundur kapitalizmit monopolist dhe kapitalit të huaj që bashkëpunon
me kapitalin vendës për shtypjen e popujve kolonialë
e neokolonialë.
Në shumë vende të botës sot situatat janë të atilla
si dikur në Shqipëri në kohën e sundimit të Ahmet Zogut,
i cili formoi një mbretëri operetash me bejlerë, feudalë
dhe reaksionarë, për të shtypur, për të gjakosur e për të
shfrytëzuar deri në palcë popullin shqiptar. Ai, natyrisht,
ishte pa një lek në xhep. Lekët ai i siguroi kur shiti pasuritë e vendit tonë te të huajt dhe kur u dha këtyre
koncesione në Shqipëri. Për të ardhur në Shqipëri, Ahmet Zogun e ndihmuan sllavët e Jugut, serbët dhe ushtritë e Vrangelit. Pastaj më vonë, ai u bë shërbëtor i
imperialistëve italianë, të cilët Shqipërinë edhe pa e
pushtuar akoma ushtarakisht, faktikisht e kishin bërë
një koloni të tyre ose një neokoloni, në qoftë se mund
të përdorim termin aktual. Italia fashiste edhe pse investoi kapitale të pakta në Shqipëri, zuri të gjitha kyçet e vendit në ekonomi dhe pikat stategjike dhe përgatiti pushtimin e tij nga ajri e nga deti.
Prandaj partive marksiste-leniniste në vendet kapitaliste do t'u duhet të punojnë e të luftojnë pa ndërprerje që ta dobësojnë kapitalin monopolist ndërkombëtar, shoqëritë e përbashkëta që shtypin e shfrytëzojnë
popujt dhe t'ua bëjnë jetën atyre të vështirë, në mënyrë
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që atje ku janë më të dobëta hallkat e zinxhirit kapitalist, populli të godasë, domethënë të hidhet në kryer.gritje për të marrë fuqinë në dorë dhe për të kryer reformat demokratike e pastaj të vendosë diktaturën e
proletariatit, një strukturë dhe superstrukturë socialiste.
Sot në vende të ndryshme jo të zhvilluara kapitaliste populli po ngrihet në kryengritje dhe në revolucion. Këtë gjë e shohim në Iran, në Nikaragua, në Amerikën Qendrore, e shohim në luftën e palestinezëve
kundër amerikano-izraelitëve, deri në njëfarë shkalle e
shohim edhe në rezistencën akoma të çoroditur të vendeve
arabe kundër superfuqive, të cilat këtë rezistencë e manipulojnë në interesin e tyre. Lëvizje dhe kryengritje të
popujve shohim edhe në Afrikë. Por megjithëse në këto
vende populli ngrihet, lufton e bën sakrifica, përsëri elementët e borgjezisë, të bashkuar me kapitalin e madh,
nëpërmjet dredhive e intrigave të shumta, bëjnë ç'është
e mundur që ta shuajnë kryengritjen ose ta kthejnë në
një lëvizje në favor të tyre e në një rast të tillë, kjo
Iëvizje shërben sa për të zhdukur nga skena politike këtë
apo atë klikë, për të sjellë në fuqi një klikë tjetër më
të moderuar por përsëri kapitaliste, e cila vepron në
marrëveshje me kapitalin e madh monopolist. Kjo, kuptohet, ndodh për arsye të paqartësisë politike e të mungesës së organizimit të klasës punëtore. Zemërimi e urrejtja e kësaj klase, mjerimi politiko-ekonomik i saj dhe i
fshatarësisë së varfër shfrytëzohen kështu në favor të
borgjezisë. Të ashtuquajturat qeveri përparimtare që
vendosen në këto raste, siç ndodhi për shembull në Iran,
që me kalimin e kohës mori karakterin e një demokracie
islamike, nuk lejojnë as kryerjen e atyre reformave sociale, deri në njëfarë shkalle disi të favorshme për popullin.
Pra, këtë situatë ne, komunistët, lypset ta analizojmë në përgjithësi e në veçanti, që ta kuptojmë e pastaj
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të veprojmë. Ne e analizojmë situatën për ta kuptuar,
që të dimë si të veprojmë për ta ndryshuar më vonë.
Nuk duhet të ndodhë që atë ta analizojmë vetëm sa për
ta kuptuar dhe kjo situatë e vështirë për popullin të
vazhdojë të ecë siç po ecën. Të mos e nënvleftësojmë frikën e luftës që ka krijuar kapitali i madh dhe është
fakt që herë pas here, kur kriza arrin kulmin, mund të
shpërthejë lufta e pjesshme, mundet edhe lufta botërore.
Luftën botërore mund ta pengojë, ta shmangë e ta shpartallojë vetëm revolucioni në rrugën marksiste-leniniste.
Përndryshe kontradiktat e mëdha që ekzistojnë në mes
superfuqive, në mes koncerneve, në mes kapitalit në shtete të ndryshme, në mes shoqërive shumëkombëshe mund
ta shkaktojnë dhe do ta shkaktojnë atë.
Prandaj, duke e kuptuar kështu këtë çështje të
rëndësishme, ne duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet që
t'i shkatërrojmë planet dhe veprimet që bëjnë borgjezia dhe shërbëtorët e saj për përgatitjen e luftës së
përgjakshme dhe të përgjithshme. Kjo arrihet vetëm duke e dobësuar kapitalizmin, pra me kryengritje, por me
një kryengritje që të udhëhiqet nga klasa punëtore, e
cila busull të ketë doktrinën marksiste-leniniste.
Renegati i Partisë Komuniste Spanjolle, Karriljo,
predikon të shkohet në socializëm me reforma. Ai thotë
që ushtrinë e borgjezisë të mos e ndryshojmë, të mos
ndryshojmë as ideologjinë e saj, por të futim në radhët
e kësaj ushtrie elementë dhe kuadro të klasës punëtore
dhe ta bëjmë atë një mbrojtëse të rendit! Dhe, sipas
Karriljos, ky rend, ku në fuqi janë borgjezia, priftërinjtë, policia e të tjerë, do të na qenka socialist(!)
Pra, po të mendojmë si ky tradhtar, atëherë nuk
do të mund të sabotojmë dot forcën goditëse të borgjezisë kapitaliste. Prandaj, jo vetëm nuk duhet menduar e
vepruar ashtu siç predikon Karriljoja, por krahas ushtrisë së borgjezisë kapitaliste ne duhet të krijojmë e të
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organizojmë ushtrinë tonë të popullit dhe ta bëjmë atë
të ndërgjegjshme politikisht për rolin e saj të madh,
t'ia bëjmë të qartë asaj se cilët janë ata që i kundërshtojnë veprimet goditëse mbi pushtetin, për arritjen e
fitores. Një gjë e tillë është shumë e mundshme.
Ne pamë se populli kryengritës në Iran i bëri ballë
ushtrisë së armatosur deri në dhëmbë të shahut dhe
sigurimit të tij të tmershëm, SAVAK. Deri në atë kohë
as që mund të merrej me mend se kryengritja e popuIlit të Iranit do të përballonte një ushtri të armatosur me
armët më të sofistikuara të stërvitur nga CIA dhe nga
oficerë amerikanë. Por ja që ngjau! Prandaj pallavrat e
Karriljos, se u dashka të futemi në radhët e ushtrisë
borgjeze, gjoja që t'i bindim oficerët e kastës dhe mbrojtësit e kapitalit për t'i sjellë në socializëm, janë një
mashtrim i paskrupullt.

Borgjezia dhe kapitalizmi në këtë drejtim po marrin masa të egra shtypëse. Midis këtyre masave është
edhe zbatimi i terrorizmit. Terrorizmi është parapërgatitja e grushteve fashiste ushtarake të borgjezisë, e cila
në momentet e ashpërsimit të luftës klasore, kur shikon
se nuk mund t'i rezistojë forcës dhe sulmit të popullit,
hidhet në sulm, godet me grusht shteti dhe fuqinë e
merr junta ushtarake fashiste. Por, që të arrijë deri këtu,
ajo duhet të përgatitet dhe duket qartë që përgatitja bëhet nëpërmjet organizimit të bandave e të banditëve, të
cilët armatosen 4dhe veprojnë në çdo shtet, ku më shumë
e ku më pak, duke u maskuar me lloj-lloj emërtimesh
«komuniste» e «marksiste» pikërisht për të trembur e
për të çoroditur masat e gjera punonjëse dhe për të
justifikuar grushtin e shtetit fashist. Këta banditë veprojnë duke sulmuar bankat, duke vrarë njerëz, duke goditur shumë herë drejtorë të ndërmarrjeve të mëdha,
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duke kapur peng pasanikë të mëdhenj, nga të cilët, si
kusht për t'i liruar, kërkojnë shuma kolosale. Të gjitha
këto i bëjnë për të terrorizuar klasën punëtore dhe masat e gjera punonjëse. Në këto trazira konstatojmë se
aristokracia punëtore dhe të gjitha partitë socialdemokrate e revizioniste nuk bëjnë asnjë veprim aktiv luftarak kundër terrorizmit.
Terrorizmi, pra, sikurse e theksova, është parapërgatitja e fashizmit për të ardhur në fuqi. Nëpërmjet veprimeve të këtyre banditëve, borgjezia kërcënon klasën
punëtore dhe i jep të kuptojë se duhet ruajtur rendi aktual që ka krijuar kapitalizmi, ndryshe me rrëzimin e
këtij pushteti kapitalist (i cili u krijon vetë shtratin
terroristëve dhe nuk ka frikë se ata do ta rrëzojnë) punëtorët do të humbasin edhe ato «të drejta» shumë të
kufizuara që kanë fituar me luftë e me sakrifica, në
fushën ekonomike, në sigurimet shoqërore etj. Kështu
shohim se pas çdo akti terrorist, në demonstratat që
zhvillohen në vendet kapitaliste krerët revizionistë ose
socialdemokratët dhe aristokracia punëtore që sundon në
sindikatat, bërtasin kundër terrorizmit, ndërsa ky vazhdon të zhvillohet e të rritet me një ritëm shqetësues.
Teoricienët antimarksistë e dënojnë terrorizmin në
këto forma që ai paraqitet, por ata nuk bëjnë asnjë dallim në mes veprimeve terroriste dhe veprimeve luftarake
drejt revolucionit që duhet të bëjë klasa punëtore e udhëhequr nga një parti marksiste-leniniste. Duke qenë kundër
revolucionit ata janë kundër çdo veprimi dhe çdo veprim
të këtillë, çdo orvatje në këtë drejtim e çdo organizim
ushtarak të klasës punëtore, të udhëhequr nga partia marksiste-leniniste, pushteti i borgjezisë dhe mbrojtësit e tij
socialdemokratë e revizionistë e quajnë akt terrorist. Bile
revizionistët marrin pjesë edhe në votime që të luftohen
terrorizmi e anarkizmi kurse policia dhe mjetet e sigurimit të forcohen. Kjo do të thotë t'i lihet dorë borgje863

zisë të godasë çdo formë organizimi dhe lufte të klasës
punëtore e të pararojës së saj për t'u çliruar nga kapitalizmi dhe zgjedha e tij.
Prandaj, ne marksistë-leninistët dhe klasa punëtore
duhet ta kuptojmë mirë këtë çështje e të jemi në gjendje të bëjmë dallimin, mbasi midis marksistë-leninistëve dhe anarkistëve e terroristëve ka një diferencë të
madhe. Por, nga ana tjetër, kjo çështje nuk duhet kuptuar sikur për t'i vënë fre terrorizmit, klasa punëtore me
pararojën e saj dhe njerëzit përparimtarë u dashka të
mos veprojnë e të mos luftojnë me armë kundër këtij
pushteti që i shtyp dhe kundër të gjitha formave terroriste, anarkiste e revizioniste që e mbështetin këtë pushtet të borgjezisë. Në qoftë se këtë situatë nuk e kuptojmë drejt, në qoftë se aksionin revolucionar e barazojmë
me terrorizmin e me anarkizmin, atëherë revolucioni nuk
do të ecë dot përpara dhe klasa punëtore do të mbetet
kurdoherë në mëshirën e kapitalit, nën shtypjen e ligjeve të borgjezisë dhe, si rrjedhim, do t'i venitë të gjitha përpjekjet për t'u çliruar nga zgjedha. Pra, ekzistojnë disa momente kur duhet thelluar në kuptimin që u
duhet dhënë aksioneve revolucionare të klasës punëtore
dhe duhet ndarë ky nga kuptimet e gjykimet që duan
t'u japin revizionistët dhe socialdemokracia, në interes
të monopoleve dhe të shtetit të tyre.
Aktualisht ,për partitë e reja marksiste-leniniste që
lindën pas vitit 1960 dhe sidomos për disa që u krijuan
nën ndikimin e Revolucionit Kulturor kinez, ekzistojnë
vështirësi e rreziqe. Ka parti të reja «marksiste-leniniste»,
veçanërisht në disa vende të Evropës dhe të Amerikës
Latine, që u formuan nga anëtarë të atyre partive komuniste që tradhtuan çështjen e revolucionit dhe të
marksizëm-leninizmit, pra, të partive revizioniste të këtyre vendeve. Në disa prej tyre dalja në skenë, organizimi dhe bashkimi i radhëve të tyre u bë jo nga elementë
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të shëndoshë të klasës punëtore, por nga elementë të
shkëputur, që kishin përvojën e një pune të dobët, antimarksiste dhe reformiste të partive revizioniste. Plus kësaj, këto parti u formuan dhe u zhvilluan, si të thuash, në
legalitet të plotë, dhe në radhët e tyre, bashkë me të
tjerët, hynë edhe elementë, mjaft nga të cilët hiqeshin
si marksistë-leninistë, por nuk ishin të tillë.
Disa prej udhëheqësve të këtyre partive e morën
çështjen shumë lehtë, gjë që, natyrisht, u reflektua
edhe në punën e tyre. Shkëputja nga partitë revizioniste u konsiderua prej tyre si një akt shumë i
rëndësishëm. Në realitet ky ishte me të vërtetë një akt
i rëndësishëm, por rëndësi më të madhe do të kishin
rruga, format dhe mënyrat e organizimit të punës së tyre, sidomos vija politike dhe ajo organizative që do të
adoptohej e do të zbatohej. Siç u pa, për disa probleme
ndërkombëtare e për disa çështje teorike deri diku
ata mbajtën qëndrime të drejta, por prapëseprapë në disa
aspekte vija e tyre politike u zhvillua dhe zhvillohej në
forma të njëjta me vijën e partive revizioniste nga të
cilat lindën. Përveç kësaj, disa nga këto parti nuk ditën
t'i gjykonin si duhej edhe situatat brenda në vendet e
tyre dhe në lëmin ndërkombëtar. Kjo ndodhi për disa
ngjarje të mëdha në lëvizjen komuniste ndërkombëtare,
si, për shembull, për luftën kundër revizionizmit sovjetik
dhe më vonë në analizat që i duheshin bërë zhvillimit të
gjendjes në Kinë, luftës fraksioniste që zhvillohej atje,
si dhe Revolucionit Kulturor kinez. U duk se nuk kishte
thellësi marksiste-leniniste në gjykimet e në mendimet
e tyre por, si të thuash, njëfarë kryelartësie për t'i
konsideruar veprimet e tyre si të pakundërshtueshme.
Në të vërtetë, që në krijimin e disa prej këtyre
partive u duk se në përbërjen e tyre kishte elementë që
nuk ishin të kalitur sa e si duhet me idetë marksiste-leniniste ose i përvetësuan ato në mënyrë të përciptë e
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më tepër si diçka sentimentale. Për shembull shumë
prej tyre nuk bënin përpjekje që ta kuptonin në theIlësi e si duhet rolin e madh dhe qenien e partisë, si reparti pararojë i klasës punëtore dhe vështirësitë e mëdha
që do të hasnin në punën dhe në luftën e tyre në kushtet e një regjimi të egër kapitalist, shtypës dhe shfrytëzues, të një regjimi armik në radhë të parë ndaj marksistë-leninistëve.
Kështu, pra, për këto arsye në disa nga këto parti të vogla të fillimit qysh në krye u dukën fraksione,
ndodhën shkëputje; ndaj fraksionistëve nuk u mor asnjë masë, sepse udhëheqjet dhe anëtarët e partisë nuk
i njihnin si duhej format organizative leniniste-staliniane të partive në kushtet e rrezikshme dhe të ndërlikuara të vendeve të tyre. Bile ata nuk parashikuan se
reaksioni do ta kishte nën vëzhgim të përhershëm veprimtarinë e partisë dhe të elementëve të saj dhe do të bënte që në radhët e tyre të depërtonin elementë të dyshimtë, agjentë të tyre ose simpatizantë të lëkundshëm.
Duke kryer detyrën tonë internacionaliste, ne, Partia e Punës e Shqipërisë, sa herë patëm mundësi e kontakte, disa prej këtyre partive, ua vumë mirë në dukje
eksperiencën tonë, u thamë se në tërë linjën, edhe në
çështjet e ndërtimit organizativ, Partia jonë i qëndroi
besnike marksizëm-leninizmit, se këtë nuk e konsideroi
si një dogmë ose si një stoli teorike, por e zbatoi në
praktikë me rreptësinë e me seriozitetin më të madh në
kushtet e vështira të vendit tonë, domethënë në luftë me
pushtuesit dhe me borgjezinë e vendit.
Kështu, pra, në fushën organizative disa nga këto
parti të reja marksiste-leniniste, që u shkëputën prej
atyre revizioniste, u organizuan, si me thënë, në ato forma legale, sikurse edhe partitë revizioniste e partitë socialdemokrate, kështu që gjithë opinioni i vendit, politik dhe ideologjik, s'kishte si të mos ndikonte në radhët
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e tyre. Akoma edhe sot ka anëtarë të këtyre partive që
vazhdojnë të mendojnë se mund të militojnë në mënyrë
legale si komunistë marksistë-leninistë pa u shqetësuar
nga kapitalizmi dhe nga aparati i tij shtypës. Në këtë
mënyrë e në këto rrethana është vështirë të thuhet se
ekziston ajo bërthamë e shëndoshë aq e fortë sa mund
të jetë në kushtet e ilegalitetit, që të mund t'i rezistojë
një goditjeje të befasishme që do t'i vijë me siguri partisë nga ana e reaksionit.
Pasojat shumë të rrezikshme të kësaj pune e të kësaj praktike në disa nga këto parti, sidomos në Evropë
u dukën me demaskimin e Partisë Komuniste të Kinës
dhe të ideve të Mao Ce Dunit. Ndodhën përçarje, dolën
mendime, ide antimarksiste që në disa raste u përqafuan
edhe nga udhëheqjet e tyre. Kjo ndikoi që disa nga ato
parti të vogla të pakonsoliduara, që e filluan veprimtarinë e tyre me qëllime të drejta në rrugën marksiste-leniniste dhe ishin për aksione revolucionare, devijuan.
Kështu ngjau me Partinë Komuniste (marksiste-leniniste)
të Francës, të Belgjikës, të Holandës, të vendeve skandinave, tash së fundi me Partinë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste) etj.
Me pak fjalë, disa parti të këtilla marksiste-leniniste
u përçanë se nuk e kuptonin si duhej rolin e tyre në revolucion, se ato nuk u organizuan për një luftë të ashpër
me reaksionin e organizuar e të armatosur dhe me partitë revizioniste e socialdemokrate, të cilat kanë një eksperiencë të gjatë dhe mjete të shumta për të luftuar
çdo konkurrent që nxjerr veshët, për të luftuar dhe për
të sabotuar veprën e tyre, si vegla të kapitalit që janë.
Duke u nisur nga përvoja e Partisë dhe e vendit tonë, si dhe nga përvoja e partive të vërteta komuniste të
së kaluarës, mendoj se partitë marksiste-leniniste nuk
duhet të izolohen, pra s'duhet të qëndrojnë larg masave të gjera të popullit e sidomos larg klasës punëtore.
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Në këtë çështje ne, marksistë-leninistët, arsyetojmë e
gjykojmë duke u nisur nga fakti se klasa punëtore në
vendet kapitaliste, të paktën aktualisht dhe në shumicën
më të madhe, është e frymëzuar dhe e organizuar nga
partitë e socialdemokracisë, të patronatit dhe të revizionizmit modern në sindikata, të cilat manipulohen prej tyre dhe se shteti borgjez ka ndërtuar një rrjet të gjerë
informatorësh dhe ka nxjerrë një numër të madh ligjesh
që në këtë klasë punëtore të rrënjosë mentalitetin borgjez, ta çoroditë ideologjikisht e politikisht dhe ta frikësojë,
që të mos ndërmarrë veprime të rrezikshme kundër kapitalit. Prandaj anëtarët e këtyre partive, për të cilat
fola më lart, në qoftë se donin të ecnin përpara, ta vazhdonin rrugën për të cilën u krijuan, duhej të futeshin në
këto grumbullime të mëdha të proletariatit, të futeshin në
radhët e elementëve përparimtarë demokratë që ishin
kundër regjimit kapitalist, kundër kushtetutës së vendit kapitalist dhe kundër shtypjes e shfrytëzimit ekonomik, kundër ideologjisë reaksionare që paraqitej me forma të ndryshme për të trullosur mendjen e njerëzve.
Por, siç e dimë, pati nga këto parti të reja që nuk
e bënë si duhej këtë gjë, u kënaqën vetëm sa të nxirrnin një gazetë ose revistë me një tirazh shumë të kufizuar, nëpërmjet të cilave bënin një propagandë që nuk
kishte në masat atë efekt që kërkohej, pale që të depërtonin e ta organizonin punën brenda grupimeve të mëdha të masave. Edhe pse normat marksiste-leniniste që
e organizojnë, e kalitin dhe e bëjnë koherente e luftarake partinë, ashtu dhe depërtimi, organizimi dhe lufta
e saj brenda në sindikatat ose në grupime të tjera të
klasës punëtore janë çështje me rëndësi të madhe për
revolucionin, ato mbetën në fillim të rrugës, gjë që
shkaktoi lëkundje e të çara ose hedhje krejtësisht matanë barrikadës të shumë elementëve në disa parti të
reja marksiste-leniniste, sidomos të Evropës. Në Ameri868

kën Latine punët ecën më ndryshe. Këtu mjaft parti
marksiste-leniniste të formuara rishtas, pas vitit 1960,
milituan në ilegalitet dhe në përgjithësi vepruan drejt
jo vetëm për zhvillimin e tyre dhe edukimin me teorinë
e marksizëm-leninizmit, por e shoqëruan këtë veprimtari
edhe në veprime konkrete, me goditjc nëpër greva dhe
nëpër demonstrata, duke dhënë shembullin e tyre luftarak. Natyrisht, ato pësuan edhe humbje në këto goditje, por, pa humbje dhe pa dhënë një shembull të
tillë luftarak, partia nuk mund të konsolidohet në rrugën
revolucionare, ajo nuk mund të jetë pararojë e proletariatit dhe e elementëve përparimtarë e revolucionarë.
Puna legale natyrisht duhet bërë, por krahas kësaj
pune partia duhet të krijojë atë forcë të saj në ilegalitet,
e cila të drejtojë punën legale. Pikërisht kjo forcë e partisë është pjesa më e shëndoshë, më e vendosur, e cila të
kuptojë drejt e mirë situatat dhe të drejtojë veprimet. Pikërisht ky mësim i marksizëm-leninizmit, siç theksova më
lart, nuk u zbatua dhe këtu është e meta e shokëve të disa
partive të reja marksiste-leniniste të cilët nuk e kuptuan
drejt situatën luftarake, por e kuptuan në ato forma siç
e kuptonin edhe revizionistët dhe socialdemokracia. Ata
nuk mbajtën parasysh se partitë e borgjezisë me propagandën e tyre të alambikuar, me parulla gjoja të majta, por
që në realitet ishin reaksionare, në shërbim të kapitalit,
gënjenin klasën punëtore dhe elementët revolucionarë, se,
siç e dimë, gjithë veprimtaria e partive revizioniste synon
realizimin e aleancave me borgjezinë e me partitë e saj,
duke u kënaqur me dhënien e disa koncesioneve nga ana
e borgjezisë nëpërmjet reformave. Këta shokë kënaqeshin
me disa suksese që gjoja arrinin me demonstrata në rrugë
dhe me disa mitingje e fjalime nëpër sheshe, që atyre u
dukeshin rezultate të mëdha, por në realitet rezultatet
ishin efemere. Klasa punëtore nuk mësohej si të luftonte
dhe si ti ngjiste shkallët e revolucionit një nga një deri
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në shkallën e fundit, domethënë në goditjen vendimtare
kundër aparatit shtypës kapitalist.
Aktualisht shohim se disa parti, që janë në ilegalitet,
duke e gjykuar se në vendet ku militojnë situatat janë
të atilla që krijojnë mundësi për legalizim, kanë filluar të
legalizohen. Unë mendoj se legalizimi i partisë është si
thika me dy presa: është i mirë në qoftë se kuptohen arsyet, format dhe caqet e këtij legalizimi, por është shume
i dëmshëm, në rast se në radhët e partisë në legalitet depërtojnë elementë të borgjezisë, elementë të lëkundshëm,
elementë revizionistë dhe agjentë të reaksionit. Kështu krijohet mundësia që nga pjesa legale e partisë të futen
njerëz të stërvitur për sabotim edhe në pjesën që punon
në ilegalitet. Kurse që ilegaliteti t'i shërbejë partisë,
por në mënyrë aktive, anëtarët e saj duhet jo vetëm të
propagandojnë, siç propagandojnë për reforma parlamentare partitë revizioniste të lidhura haptazi me reaksionin, por ato duhet të futen në masat, të punojnë me to
dhe t'i organizojnë ato në rrugën revolucionare, duke i
larguar nga ndikimi i kapitalit dhe i partive të tij. Ndryshe, nuk arrihet suksesi që kërkohet.
2shtë e vërtetë se ajo pjesë e partisë që do të dalë në
legalitet, do të ketë mundësi të futet më lehtë në masat
e gjera dhe të organizojë së bashku me to fronte kundër
pushtetit të borgjezisë, të bëjë propagandë e të ndikojë
në veprime. Por partia duhet të ndikojë në veprime jo
në rrugën revizioniste e socialdemokrate, se atëherë klasa
nuk bën dot dallim midis marksistë-leninistëve e revizionistëve dhe nuk nxitet në veprime më të avancuara nga
ato që i ka mësuar socialdemokracia dhe revizionizmi modern. Përkundrazi, krijimi i fronteve dhe zgjerimi i ndikimit të asaj pjese të partisë që është legale, duke u lidhur
ngushtë me pjesën tjetër që ndodhet në ilegalitet, duhet
të bëjë që revolta e popullit të rritet më tej dhe të shfrytëzohen kështu situatat revolucionare që krijohen. Duhet
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ditur si të shfrytëzohen kontradiktat që ekzistojnë në mes
kapitalit të brendshëm të vendit dhe kapitalit të jashtëm,
në mes borgjezisë vendëse dhe proletariatit. Kjo punë do
të konsolidojë qenien e partisë dhe vijën e saj luftarake,
do të përhapë marksizëm-leninizmin e vërtetë dhe do të
demaskojë revizionizmin.
Demaskimi i revizionizmit, i partive të tij, i formave,
i metodave dhe i politikës së tyre është absolutisht i domosdoshëm të bëhet, sido që nga këto parti të reja ky
demaskim do të bëhet i kufizuar për arsye të forcës së
tyre organizative dhe numerike. Megjithatë nuk duhet të
mbetet vetëm një demaskim gazetaresk ose gojor, por të
shoqërohet me veprime, që proletariati ta shohë qartë dallimin midis partisë së tij marksiste-leniniste dhe partive
revizioniste e socialdemokrate jo vetëm nga qëllimet politike e ideologjike, por sidomos të shohë se këto qëllime
partia e tij i vë në zbatim dhe del kështu në ballafaqim
aktiv me partitë tradhtare revizioniste.
Nga një luftë e tillë partia do të jetë e aftë të gjykojë
elementët e shëndoshë revolucionarë, do të gjykojë karakterin e militantëve me të vërtetë aktivë, vendosmërinë e
tyre, mënyrën si e kanë kuptuar ata doktrinën marksiste-leniniste në teori dhe në praktikë dhe kështu, me të tillë
elementë, ajo do të forcojë radhët e saj, duke i pranuar
si anëtarë partie. Vetëm nëpërmjet kësaj pune partitë
marksiste-leniniste në vendet kapitaliste do të jenë të sigurta se radhët e tyre do të shtohen me njerëz besnikë
të marksizëm-leninizmit, të bindur e të disiplinuar, për
revolucionin me dhunë dhe jo me reforma.
Është e domosdoshme që anëtarët e partive që militojnë në vendet kapitaliste të kuptojnë se janë në luftë të
ashpër me borgjezinë dhe me aparatin e saj shtypës, veçanërisht me partitë e saj, duke përfshirë këtu edhe partitë revizioniste. Prandaj prej tyre kërkohet të jenë të
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qartë e ta kenë gjithnjë parasysh se kjo luftë lyp sakrifica materiale dhe morale, deri në sakrificën e fundit.
Në qoftë se ata nuk e kuptojnë kështu qenien, punën
dhe luftën e tyre në radhët e partisë, atëherë është e
vështirë që partia ku militojnë të jetë e të quhet parti
e vërtetë revolucionare, por një parti revolucionare vetëm
me fjalë. Një parti e këtillë në momentin e parë të vështirë shpartallohet, bile ka mundësi të jetë shpartalluar
pa arritur aty. Ajo edhe në momente gjoja të qeta, por që
nuk janë e s'mund të jenë kurrë të qeta, rri e grumbulluar për arsye se nuk rrezikon asgjë, as moralisht, as pclitikisht, as materialisht.
Ne, partitë marksiste-leniniste, duhet të punojmë që
t'i krijojmë vetë mjetet e propagandës e të luftës, pa
ndihmën materiale të kurrkujt, sepse s'ka kush të na
ndihmojë seriozisht e pa qëllime politike shkatërrimtare.
Neve marksistë-leninistëve nuk na lejohet të punojmë me forma dhe metoda pune të burokratëve të .përhershëm të partive revizioniste, që bëjnë mesitllëqe tregtare
në vend të punës revolucionare. Detyra jonë është që
anëtarët e partisë dhe elementët e klasës që ata mobilizojnë rreth vetes të mësohen të bëjnë sakrifica të vogla
duke u përgatitur për sakrifica më të mëdha, deri në dhënien e jetës në frontet e luftërave me borgjezinë, që zhvillohen e do të zhvillohen akama në të ardhmen.
Në këtë kuptim objektivi i partive marksiste-leniniste
që militojnë në vendet kapitaliste është të jenë parti të
barrikadave, parti të pushtetit të fabrikave, parti të goditjes
me forcat e rendit dhe jo që u nënshtrohen ligjeve, rreguilave dhe formulave që ka krijuar reaksioni. Kjo është e
logjikshme, është e ligjshme, sepse të gjitha krijesat e
reaksionit dhe të kapitalit kanë qëllim shtypjen e revolucionit dhe të partive të vërteta të klasës punëtore, prandaj
partitë marksiste-leniniste e kanë për detyrë që atyre të
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mos u binden, por t'i godasin. Kur them kështu, nuk e
kam fjalën që të veprohet në mënyrë aventureske, por, siç e
theksova më përpara, duhet menduar ku janë pikat e
dobëta, të cilat përsëri nuk mund të shfrytëzohen pa një
veprimtari organizative të shëndoshë ideopolitike.
Momentet e rëndësishme që po kalon bota kapitaliste
aktualisht, momentet e krizës së madhe, objektivisht janë
shumë të përshtatshme për ta goditur kapitalin në pikat
e tij të dobëta. Na përket neve, marksistë-leninistëve, t'i
kuptojmë mirë këto dobësi në mënyrë që të organizohen
lufta dhe rezistenca. Ka rëndësi të madhe që kjo luftë,
kjo rezistencë të zhvillohen si në vendet e zhvilluara kapitaliste, ashtu edhe në vendet e prapambetura. Partive
marksiste-leniniste të vendeve të zhvilluara u bie përgjegjësia të tregohen në lartësinë e detyrave të tyre për të
qenë shembull për partitë marksiste-leniniste ose për elementët revolucionarë të vendeve të prapambetura.
Aktualisht mund të themi se masat punonjëse e përparimtare në vendet e prapambetura ekonomikisht, që vuajnë nga shtypja e kapitalit, gjenden më në pararojë,
janë më aktive, më luftarake nga ato në vendet e zhvilluara kapitaliste dhe, edhe pse atje nuk ka parti marksiste-leniniste, kanë vërtetuar epërsinë e tyre në zhvillimin e aktiviteteve luftarake kundër shtypjes së brendshme
dhe ndërhyrjes së jashtme. Kjo tregon se në metropolet
borgjezia kapitaliste ka eksperiencë të madhe për shtypje
e shfrytëzim dhe, me sa duket, edhe pse ka parti marksiste-leniniste njerëzit janë mësuar të gjunjëzohen përpara
kësaj shtypjeje dhe të mashtrohen nga demokracia e liria
false që propagandojnë partitë gjoja demokratike.
Si konkluzion, del se metropolet vazhdojnë të shtypin
vendet e pazhvilluara, neokoloniale, dhe logjikisht del se
partitë marksiste-leniniste në disa vende shtypëse nuk po
reagojnë me forcën e duhur revolucionare për ta penguar
këtë shtypje. Shihet se në këto vende nuk ekziston ai
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solidaritet i nevojshëm internacionalist me popujt përparimtarë të kontinenteve që revoltohen kundër zgjedhës
së dyfishtë të kapitalit të huaj e atij të brendshëm. Ky
është një problem i madh, kapital, i cili duhet të na
shqetësojë të gjithë ne marksistë-leninistët e në radhë të
parë partitë marksiste-leniniste të vendeve ku sundon kapitali, në radhë të parë ato të vendeve të zhvilluara.
Partia jonë këto çështje i shikon, i ka në rendin e
ditës, bën të gjitha përpjekjet dhe të gjithë tehun e politikës, të propagandës e të agjitacionit, si dhe të veprimeve
të veta i ka orientuar në drejtimin e ndihmës internacionaliste për partitë marksiste-leniniste dhe të luftës nacionalçlirimtare të popujve. Në këtë fazë luftërat nacionalçlirimtare të popujve të vendeve të pazhvilluara janë me
rëndësi të jashtëzakonshme, pse ato e dobësojnë rendin
kapitalist në përgjithësi, lehtësojnë zhvillimin e revolucioneve demokratiko-borgjeze dhe shndërrimin e tyre në
revolucione proletare. Prandaj u përket forcave komuniste, ngado që janë, që në veprimet dhe në aksionet e
tyre të reflektojnë dhe të udhëhiqen nga teoria jonë e
madhe revolucionare, marksizëm-leninizmi, ta përvetësojnë atë në mënyrë të thellë e të saktë dhe me veprimet e
tyre praktike të nxitin e të udhëheqin masat në revolucion.
Me keqardhje konstatohet se ndonjë parti marksiste-leniniste këtë çështje nuk e kupton ashtu si duhet, nuk
vepron aktivisht, domethënë nuk e shoqëron propagandën
e saj, qoftë edhe të dobët, me veprime konkrete, të cilat
mund t'i bëjë vetëm në qoftë se në gjirin e saj do të
ekzistojë shpirti luftarak. Tash për tash ky shpirt luftarak
në to është i mpirë. Atë e ka mpirë opinioni që i rri si
një saç mbi kokë. Bile në ndonjë vend e në ndonjë rast,
ne nuk shohim grupe e parti marksiste-leniniste që me
veprimet e tyre politike të dallohen e t'u japin zjarr
manifestimeve, kundërshtimeve e protestave që bën klasa
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punëtore, e nxitur nga socialdemokracia apo revizionizmi
modern. Një veprim i tillë do të ngjallte me të vërtetë
interes midis punonjësve, të cilët do të shikonin se veprimet marksiste-leniniste bien në kundërshtim me parullat e hedhura nga revizionistët e nga socialdemokracia
nëpër greva e demonstrata. Mijëra e dhjetëra mijë punëtorë, për shembull, mblidhen nëpër sheshet e qyteteve
të ndryshme të Italisë, por nuk shohim që përfaqësues të
Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) të marrin guximin dhe të dalin edhe ata me mikrofonat e tyre,
duke iu drejtuar masave të popullit me vijën e tyre për
t'u shpjeguar se si duhet t'i kthejnë grevat dhe demonstratat që bëjnë në greva e në demonstrata politike dhe
të mos qëndrojnë në guaskat e grevave ekonomike ose
të grevave «të qeta».
Armiku që është në fuqi ka frikë nga greva të tilla
politike, prandaj i quan ato greva të egra. Këtu nuk
është fjala për të dalë me armë e për t'i zbrazur ato, por
për të përballuar organet shtypëse të rendit, policinë,
karabinierinë, ushtrinë e, në të njëjtën kohë midis
njerëzve që mblidhen në rrugë e në pjaca të demaskohen
të këqijat e kapitalizmit e të partive revizioniste. Kjo,
për shembull, është një fushë mobilizimi e masave punonjëse nga ana e marksistë-leninistëve. Por si kjo ka
edhe fusha e forma të tjera pune, që përgatitin opinionin
për veprime më të ashpra kundër gjendjes së mjerueshme
që ekziston për ta parë më mirë krizën e regjimit, krizën
e madhe ekonomiko-financiare, krizën e madhe të energjetikës, të cilat që të gjitha, në fund të fundit, rëndojnë
mbi supet e klasës punëtore.
Klasa punëtore nuk mund t'i ndjekë njerëzit tanë,
nuk mund të ndjekë grupet apo partitë tona marksiste-leniniste po nuk na pa në aksion, sepse për sa u përket
mjeteve të propagandës që zotëron borgjezia kapitaliste
dhe partitë e saj, ato janë shumë më të fuqishme. Prandaj
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masat e popullit, komunistët dhe njerëzit e veprimit duhet
të na shikojnë në ndërmarrje konkrete kundër qetësisë
së imponuar, kundër statukuosë, kundër këtij veprimi
amorf që krijon kjo propagandë e borgjezisë.
Propaganda e borgjezisë ka për qëllim që të ruajë
elektoratin e vet. Çdo grupim borgjez, duke thënë se
votimet për këtë ose për atë parti të tijën do të ndryshoinë situatën, përpiqet të ngjallë shpresa të kota te klasa
punëtore dhe te masat punonjëse, pra bën propagandë për
votat. Një propagandë e tillë nuk jep asnjë rezultat tjetër,
përveçse vë në gjumë energjitë revolucionare të masave,
ndërsa neve, marksistë-leninistëve, na vihet detyrë
këtë energji të madhe të tyre të mos e lëmë të flerë, por
ta hedhim në veprime konkrete.
Borgjezia kapitaliste, kudo ku vepron, përpiqet me
të gjitha forcat të përballojë krizën e tmerrshme ekonomike që e ka mbërthyer, e cila nuk zvogëlohet por thellohet, duke i hedhur pasojat e saj në kurriz të masave.
Kriza energjetike, kriza financiare, rritja e çmimeve, inflacioni, papunësia dhe terrorizmi, i cili po merr dita-ditës
përpjesëtime alarmante, ngjallin mosbesim te masat e
gjera popullore ndaj regjimeve që i sundojnë, por edhe
trembin shtresat e mesme të popullit, ua bëjnë këtyre të
errët perspektivën, rrugët dhe mënyrat për të shpëtuar
nga kjo krizë, domethënë nga regjimi që është pjellë e
të gjitha këtyre të këqijave. Pikërisht këtu e në kundërshtim me këtë situatë neve, marksistë-leninistëve, dhe
partive tona na bie barra të luftojmë rrymën e kundërt,
të gjejmë rrugët, mjetet dhe format e një grumbullimi
masiv.
Është fakt se në Itali, në Republikën Federale të
Gjermanisë, në Francë e në të gjitha vendet e tjera kapitaliste, ku kriza është e madhe, terrorizmi, i cili mbështetet nga kapitali, po merr përpjesëtime të mëdha. Për
të dalë nga kriza dhe për të shtypur çdo mundësi krye876

ngritjeje dhe revolucioni të klasës punëtore dhe të popullit, borgjezia kapitaliste përgatit terrenin për pushte.t
totalitar, për diktaturën fashiste. Në rast se masat punonjëse, ne partitë marksiste-leniniste dhe njerëzit përparimtarë nuk e kuptojmë se diktatura fashiste vjen nga
situata të vështira nëpër të cilat kalon pushteti i kapitalit dhe nuk e luftojmë atë, atëherë, në mos sot, nesër,
fashizmi do të vendoset, pse kriza do të vazhdojë, se
kapitalizmi do të përpiqet të ruajë të ardhurat e veta në
kurriz të masave punonjëse, të cilat do të varfërohen
çdo ditë e më shumë. Këto masa, duke mos qenë të armatosura, duke mos e kuptuar arsyen përse ndodh një gjë e
tillë dhe, duke mos e luftuar atë dhe veprimet e tjera të
kapitalit, do të pranojnë zgjedhën e një grushti fashist,
me mendimin se ajo do të jetë një rrugëdalje nga kriza.
Në fakt ajo nuk është rrugëdalje për klasën punëtore dhe
për popullin punonjës, sepse fashizmi përfaqëson diktaturën më të egër të kapitalit, e cila do t'i shtypë masat
e popullit akoma më shumë se ç'i shtyp aktualisht, ai
është mjeti i fundit i kapitalit shfrytëzues.
Në të gjitha vendet kapitaliste, të marra veças dhe
së toku, në organizmat politikë, ushtarakë dhe ekonomikë ku ata janë grumbulluar, ekziston një gjendje krize
e tmerrshme, e cila ka sjellë pasoja në ekonomi e në të
gjithë sektorët e tjerë të jetës dhe ka ngjallur edhe ndjenjat e dezintegrimit të brendshëm të shtetit kapitalist, ka
ngjallur nacionalizmin. Kështu, në vendet kapitaliste dhe
revizioniste shohim të zhvillohen kontradikta të thella jo
vetëm midis shteteve të inkuadruara në blloqe, por edhe
midis shteteve të veçanta. Në Çekosllovaki, për shembull,
aktualisht ekziston një krizë shumë e madhe, e shkaktuar
nga marrëdhëniet e vartësisë me Bashkimin Sovjetik, i
cili ndodhet vetë në një krizë të madhe energjetike dhe
ekonomiko-financiare. Edhe vendet e tjera satelite të Bashkimit Sovjetik mbajnë, gjithashtu, në supet e tyre ethet
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e krizës botërore kapitaliste. Kështu, kohët e fundit shohim një ngritje të madhe të çmimeve të çdo lloji në këto
vende, një ngritje që arrin deri në 50 për qind. Kjo ka
revoltuar masat e gjera popullore deri tani në një revoltë
të heshtur e, nganjëherë, si në Bashkimin Sovjetik, në
Çekosllovaki e në Poloni, edhe me përleshje.
Deficitet e tregtisë së jashtme të këtyre vendeve janë
kolosale. Ato arrijnë në miliarda dollarë. Këto shtete janë
përpara falimentimit, sepse nuk kanë mundësi jo vetëm
të zhvillojnë më tej ekonominë, por as të paguajnë borxhet që u kanë Bashk'imit Sovjetik e vendeve të tjera
kapitaliste. Prandaj pakënaqësia në këtë bllok është e
madhe. Atje ku nuk ekziston uniteti etnik, grupimet nacionaliste kanë filluar të ngrenë krye. Në Çekosllovaki sllovakët janë ngritur kundër çekëve, duke bojkotuar veprimet e organeve qendrore dhe në qeverinë e Çekosllovakisë
palët përpiqen kush të ketë epërsi në pushtet.
Kam thënë edhe herë tjetër se revizionizmi modern
krijon situata të vështira e të ndërlikuara ekonomike, politike, ideologjike. Ai përçan unitetin politik të vendit dhe
nxit nacionalizmin e dëshpëruar. Me fjalë të tjera, revizionizmi modern nxit elementët më nacionalistë, reaksionarë e fashistë për të krijuar ato situata që i interesojnë
kapitalizmit botëror. Prandaj si në vendet kapitaliste,
ashtu edhe në vendet ku sundojnë revizionistët, situata.
revolucionare, si kusht objektiv për fitoren e revolucionit,
është pjekur, por vetëm mungon shkëndija për ndezjen e
një revolte të udhëhequr dhe të organizuar për përmbysjen e borgjezisë, qoftë të asaj kapitaliste perëndimore,
qoftë të revizionistëve.
Shembullin më konkret të kësaj situate e gjejmë në
Jugosllavi, ku çështja nacionale është acaruar aq shumë,
sa ç'ishte edhe në kohën e Luftës së Dytë Botërore. Gjendja akoma nuk ka arritur në atë shkallë sa të marrë flakë,
por zjarri është gati të shpërthejë, për arsye të regjimit
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titist, i cili, ndryshe nga propaganda që bën për «bashkim
e vëllazërim», i përçan sa vjen e më shumë kombet
e kombësitë. Në Jugosllavi veprojnë për ndarje, copëtim
dhe sundim qarqet reaksionare të «kralëve» më të fuqishëm. Këto qarqe janë pjellë e regjimit antimarksist, kapitalisto-revizionist, i cili ngjall prirjet separatiste dhe
armiqësitë në mes popujve.
Populli ynë thotë një fjalë të urtë: «Fukarallëku sjell
grindje» dhe ky fukarallëk është pjellë e regjimeve kapitaliste. Popujt në këto vende janë varfëruar, prandaj,
që të shpëtojnë nga varfëria, të mjeruarit duhet absolutisht të bëhen të ndërgjegjshëm dhe të kuptojnë situatat,
të organizohen e të përpiqen që të organizojnë rezistencën
kundër shtypjes, të organizojnë atë forcë goditëse popullore që, daingadalë, bëhet e tmerrshme kundër regjimit
të kalbur kapitalist, ku janë pjekur situatat për veprimtarinë revolucionare.
Teoria jonë marksiste-leniniste na mëson se çdo ve-

primtari revolucionare duhet të udhëhiqet nga teoria revolucionare marksiste-leniniste, që e përvetëson, e mbron
dhe e zbaton me besnikëri partia marksiste-leniniste. Çdo
lëvizje e vërtetë revolucionare duhet të synojë që të vendosë hegjemoninë e klasës punëtore. Kjo hegjemoni nuk
do të thotë aspak që klasa punëtore dhe partia e saj
marksiste-leniniste të mos lidhen me të gjitha ato klasa e
shtresa të popullsisë që janë shumë të interesuara kundër
rendit shtypës kapitalist e revizionist. Përkundrazi, hegjemonia e klasës punëtore presupozon aleancën me fshatarësinë punonjëse, me intelektualët përparimtarë etj.
Në radhët e të papunëve të vendeve kapitalisto-revizioniste ekziston një forcë e madhe shpirtërore e të
revoltuarve që s'kanë bukë të hanë. Në këto vende është
një forcë e madhe njerëzish të revoltuar, të cilëve u janë
mbyllur perspektivat për jetën. Ata nuk gjejnë punë dhe,
të dëshpëruar nga kjo gjendje, korruptohen e mashtrohen
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nga një përgatitje e vecantë speciale dhe intensive e
regjimit për t'i hedhur në akte terrorizmi. Këtej e ka
burimin pjesëmarrja e të rinjve në «brigadat e kuqe» terroriste. Mjaft nga këta të rinj nuk shohin rrugë tjetër
shpëtimi përveç akteve të terrorit. Ne marksistë-leninistët,
duhet t'u tregojmë atyre se aktet terroriste të izoluara dhe
banditizmi, ku i ka futur dhe përpiqet t'i futë ata më
thellë regjimi kapitalist, nuk sjellin përmirësimin e gjendjes së popullit, as të rinisë, as të të papunëve, por sjeIlin në fuqi grushtin fashist të borgjezisë reaksionare.
Këto grupe të rinjsh s'janë tjetër, veçse skuadrat pararojë
të fashizmit. Ne marksistë-leninistët nuk duhet të rrimë
duarkryq përpara këtyre fenomeneve kapitaliste. Ne nuk
duhet të lejojmë që masat e popullit të frikësohen nga
aktet e terroristëve, të anarkistëve, përkundrazi, të punojmë që populli i këtij ose i atij vendi kapitalist të mos
ketë frikë prej tyre. Kur marksistët veprojnë kundër terrorizmit, mundet që armiqtë e klasës t'i taksojnë ata sikur «marrin pjesë në veprimtarinë e elementëve që
mbështetin regjimin kapitalist», por shpifjet e armiqve
nuk duhet ta frenojnë veprimtarinë revolucionare. Marksistë-leninistët veprojnë paralelisht në dy drejtime: edhe
kundër regjimit në fuqi, kundër partive borgjeze, qofshin
këto socialdemokrate, socialiste ose revizioniste, por njëkohësisht edhe kundër terrorizmit. Këtë luftë revolucionarët nuk mund ta bëjnë vetëm duke nxjerrë një
fletushkë, por duke bërë një propagandë të madhe politiko-ideologjike dhe duke vepruar së toku me masat për
t'i sqaruar e për t'i bindur ato në veprime konkrete kundër plagëve të shoqërisë së vjetër. Në kompaktësi me
masat dhe frontalisht duhet të goditen armiqtë, ndryshe
nuk mund të kihet sukses. Që ne, partitë marksiste-leniniste, ta bëjmë këtë gjë, duhet organizim i fortë, duhet
guxim, duhen dhe shumë sakrifica.
Sakrificat nga ana e marksistë-leninistëve, e klasës
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punëtore dhe e elementëve përparimtarë, në këto momente të vështira, kur kapitalizmi në krizë kërkon të vendosë
diktaturën e tij të egër, janë të domosdoshme, por çdo

veprim revolucionar kërkon guxim, mençuri dhe veprime
aktive. Asnjë hap nuk duhet zmbrapsur përpara kësaj
gjendjeje.
Lufta e drejtë dhe heroike e popullit palestinez për
çlirimin e tokave të veta të pushtuara e të grabitura nga
Izraeli është një shembull i mirë. Pavarësisht se ajo nuk
udhëhiqet nga marksistë-leninistët, meqenëse ajo është
luftë nacionalçlirimtare, antiimperialiste, ne e përkrahim
atë. Në vlerësimin e luftës së tij duhet të këqyrim trimërinë në përballimin e vështirësive të panumërta kundër
fuqive jashtëzakonisht të forta, siç janë imperialistët amerikanë dhe sionistët izraelitë të armatosur deri në dhëmbë.
Duhet të kemi parasysh, gjithashtu, faktin që në të
njëjtën kohë palestinezëve u duhet të luftojnë edhe kundër forcave reaksionare arabe. Ata kanë mbetur pa
atdhe, por kanë forcën e shpirtit të tyre dhe të armëve,
kanë guximin dhe qëllimet e tyre të ndershme për të
pasur atdheun e vet të çliruar që i mban gjallë. Ata luftojnë me dëshpërim, por perspektivën nuk e humbasin
kurrë. Është e dobishme që këtë eksperiencë të mrekuIlueshme ta mbajnë parasysh partitë marksiste-leniniste
të vendeve kapitaliste për organizimin e luftës së tyre;
të frymëzohen nga shembulli i rezistencës së këtij populli
të vogël, të shpërndarë e të hallakatur, por që ka ditur
të grumbullojë energjitë për një qëllim të madh. Në
rrugët që kanë lejuar kushtet e sundimit borgjez, ata luftojnë për krijimin e shtetit palestinez në kundërshtim me
forcat e mëdha të kapitalizmit dhe të imperializmit.
Lufta e popullit palestinez, në përgjithësi, pavarësisht
nga ndonjë veprimtari me ngjyrë terroriste të ndonjë
grupi, të cilën ne, marksistë-leninistët nuk e mbështetim,
është luftë çlirimtare dhe duhet përkrahur.
56 - 5
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Detyrat që na dalin neve, marksistë-leninistëve, në
këto situata, sigurisht janë shumë të mëdha e shumë të
vështira sepse edhe armiqtë janë të shumtë, shumë të organizuar e shumë të fuqishëm. Akoma më të mëdha
e më të komplikuara bëhen ato për partitë marksiste-leniniste që militojnë në vendet kapitaliste. Por, përvetësimi
i thellë e i drejtë i marksizëm-leninizmit, i kësaj busulle
të pagabueshme që na drejton e na udhëheq në çdo hap
të jetës e të veprimtarisë sonë, dhe zbatimi i tij me besnikëri në vijën politike e ideologjike si dhe në fushën
organizative, bashkërendimi me efikasitet i veprimtarisë
ilegale me atë legale, zgjedhja e aleatëve dhe e aleancave
të sigurta etj. do të na i bëjnë luftën dhe kalimin e vështirësive më të lehtë, do të na çojnë në fitoren mbi
armiqtë borgjezo-revizionistë.
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POGRADEC, E HËN£
13 GUSHT 1979

LEKUNDJE E MADHE Nr. POLITIKEN
E IMPERIALIZMIT DHE TE REVIZIONIZMIT
Asnjëherë më parë nuk është ndier një lëkundje kaq
e madhe si tani në politikën e imperializmit dhe të revizionizmit modern. Këtë lëkundje të fuqishme e ka shkaktuar kriza e madhe e përgjithshme ekonomike, monetare,
politike dhe ushtarake, e ka shkaktuar lëvizja e gjerë e
popujve kundër shtypjes së kapitalizmit monopolist, qoftë
ky perëndimor ose lindor, e ka shkaktuar, gjithashtu,
kriza e thellë në Republikën Popullore të Kinës, në vendet e Azisë Juglindore dhe në Lindjen e Mesme.
Afrika po lëviz. Shtetet afrikane nuk janë të qeta.
Atje po zhvillohet luftë klasore si brendapërbrenda, ashtu
edhe në planin e jashtëm kundër metropoleve që sundojnë me anë të politikës neokolonialiste.
Le të fillojmë më parë me situatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Sovjetik.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kalojnë një krizë
të madhe, të brendshme dhe të jashtme. Kjo gjendje e
ka detyruar presidentin Karter të marrë masa drakoniane
për të përballuar krizën energjetike. Por kriza energjetike
nuk është gjë përpara humbjes së besimit të popullit amerikan në të ashtuquajturën demokraci amerikane. Prestigji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arenën
ndërkombëtare ka rënë, dollari amerikan po rrokulliset
dita-ditës. Brenda vendit inflacioni është rritur. Duke
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qenë në këto pozita financiare, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës janë zhytur në një krizë të madhe, ekonomiko-financiare e si rezultat edhe politike, janë kredhur në
borxhe ndaj Japonisë, Gjermanisë Federale dhe vendeve
të tjera kapitaliste. Kështu që deficiti aktual në bilancin
e tregtisë amerikane nuk është parë ndonjëherë.
Kjo situatë tepër e vështirë e detyroi Karterin të
ndërrojë shtunë nga kuajt e karrocës së tij, të qeverisë
imperialiste amerikane duke mbajtur vetëm ata që ruajnë
kyçet. Këto ndryshime në administratën e Karterit prekën interesat e disa trusteve e monopoleve amerikane,
pra shkaktuan një konfuzion të madh dhe revoltën e tyre.
Kuptohet se këto truste nuk janë dakord me Karterin që
të forcojë pozitën e partisë së vet e të trusteve që ai përfaqëson, në kurriz të shkurtimit të fitimeve të tyre.
Një e treta e naftës që përdorin Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, në mos dy të tretat, importohet. Për t'u bërë
ballë të papriturave presidenti amerikan po përpiqet ta
zëvendësojë naftën natyrore me naftë sintetike të nxjerrë
nga qymyri. Por ky zëvendësim kërkon investime të cilat
nëpërmjet taksave që shtohen, rëndojnë edhe mbi trustet
dhe monopolet, prandaj këto janë të pakënaqura.
Të gjitha këto vështirësi kanë shkaktuar që politika
e brendshme amerikane të bjerë në një konfuzion të madh
dhe pozitat e Karterit si president të dobësohen shumë.
Sido që Karteri bën thirrje që industria amerikane të prodhojë sa më shumë, prapë, në qoftë se vazhdon konfuzioni i tanishëm, shanset për rizgjedhjen e tij në krye të
ekzekutivit amerikan në zgjedhjet e ardhshme do të jenë
edhe më të pakta.
Por rrëmuja nuk qëndron vetëm në politikën e brendshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo vihet
re dhe vazhdon edhe në politikën e tyre të jashtme. Në
këto situata ku gjendet administrata amerikane, ato dëshirojnë që me Bashkimin Sovjetik të ruhet statukuoja
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aktuale. Këtë kërkon edhe Bashkimi Sovjetik, për arsye
se edhe ky është mbërthyer nga një krizë po kaq e thellë
ekonomike e politike brenda vendit dhe në marrëdhëniet
me satelitët e tij e me vendet e tjera.
Edhe Bashkimi Sovjetik, si Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, ka rënë në krizë për caktimin e udhëheqësit
kryesor të partisë e të shtetit. Leonid Brezhnjevi, sikundër njoftojnë agjencitë e lajmeve, është i sëmurë rëndë.
Herë pas here atë e shohim të duket në televizor si i
mbajtur me zor. Edhe sikur Brezhnjevi të mos vdesë
shpejt, ai duhet të zëvendësohet me një tjetër që të jetë
më aktiv se ky. Brezhnjevi, siç dihet, është një oportunist i madh brenda radhëve të oportunistëve, prandaj
imperializmi amerikan, bota perëndimore, kanë frikë nga
zëvendësimi i tij me njerëzit e një krahu të fortë revizionist. Për arsye të krizës ekonomike, të krizës së gjithanshme të brendshme, që thashë më parë, si dhe të
krizës që do të shkaktojë zhdukja e Brezhnjevit nga skena politike, Bashkimi Sovjetik do të kërkojë njëfarë qetësie për një periudhë kohe relativisht të gjatë.
Për këto arsye politika aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e Bashkimit Sovjetik, si dy superfuqi të mëdha, është që të ruhet statukuoja dhe, sa
të jetë e mundur, të shmangen turbullirat dhe luftërat
çlirimtare të popujve. Me fjalë të tjera, ato do të duan
të merren vesh përkohësisht që të mos u ngjasin trazira
të mëdha si këto që po ndodhin aktualisht çdo ditë.
Në Nikaragua, diktatori Somoza, i mbështetur nga
imperializmi amerikan, u likuidua pas 40 e ca vjet sundimi diktatorial. Ai u dëbua me armë, me luftë. Ç'janë
këta që kanë ardhur aktualisht në fuqi në Nikaragua?
Nuk pretendojmë të themi ne fjalën e fundit në këtë
drejtim, por, me sa na jepet mundësia të gjykojmë nga
çka thuhet në shtypin e huaj, na duket se nuk janë
tjetër gjë përveçse mjekroshë anarkistë, kastristë, nje885

rëz që kërkojnë të ndihmohen nga Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Sipas njoftimit të agjencive të lajmeve,
anëtarja e Juntës së Rindërtimit Kombëtar të Nikaraguas, Violeta de Çomoro, bëri thirrje më 11 gusht për
«solidaritet ndërkombëtar», duke nënvizuar se Nikaragua ndodhet në gjendje falimentimi, ndërsa komandanti
Eden Pastora deklaroi se qeveria e Nikaraguas do ta
ndryshonte armatimin e ushtrisë së saj «në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të na japin pajisjet
e nevojshme». Agjencitë e ndryshme të lajmeve bëjnë,
gjithashtu, të ditur se duke pasur frikë se në vendet e
tjera të Amerikës Qendrore dhe të Amerikës së Jugut
mund të pëlcasin revolta dhe kryengritje kundër diktatorëve, Sekretari i Departamentit të SHBA-së, Vens, foli më 11 gusht në Kuito, ku kishte shkuar për të marrë
pjesë në ceremoninë e investiturës së presidentit të ri të
Republikës së Ekuadorit, Roldos, për kthimin e «demokracisë» në Amerikën Latine.
Sipas agjencisë AFP, edhe kryetarët e qeverive të
shteteve që morën pjesë në këtë ceremoni biseduan dy
ditë me radhë për kthimin e «demokracisë» në Amerikën
Latine sipas shembullit të Ekuadorit, që i dha fund diktaturës shumëvjeçare. Kjo lëvizje kundër diktaturave fashiste në kontinentin amerikan i ka shqetësuar shumë
Shtetet e Bashkuara, të cilat, për të ruajtur ndikimin
politik dhe kapitalet e tyre të investuara, si dhe për të
mos pësuar edhe shtetet e tjera latino-amerikane fatin
e disa klikave të Amerikës Qendrore, u rekomandojnë
diktatorëve që të zbutin disi politikën kundër masave
të gjera të popullit.
Shtypja e rëndë e kapitalit dhe thundra e gjakosur
e imperializmit amerikan po zhduken përpara rezistencës
së popujve të Amerikës Latine. Në këto kushte Karteri
dëshiron ta zbutë gjendjen me ngut. Ai synon të qetësojë situatën revolucionare konkrete që po zhvillohet në
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këto vende dhe të ruajë statukuonë në favor të kapitalizmit amerikan, të trusteve dhe të monopoleve që kanë
hedhur thonjtë dhe bëjnë ligjin në këto vende.
Në Lindjen e Mesme amerikanët qëndrojnë më fort
në pozitat e përkrahjes së aleancës së Egjiptit me Izraelin. Imperialistët amerikanë nuk dëshirojnë të marrin
kontakt me OÇP-në (Organizata e Çlirimit të Palestinës),
e cila, nëpërmjet Arafatit, kërkon me këmbëngulje të
përfitojë nga situata e krijuar, që të marrë kontakt me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të njihet prej tyre.
Kjo do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të
ndërhyjnë pranë qeverisë së Izraelit që t'i lëshojë OÇP-së
njëfarë rripi toke, ku kjo të krijojë një qeveri «autonome». Nuk dihet akoma se deri ku do të vazhdojë kundërshtimi i Karterit kundër OÇP-së, por dihet me siguri
se në këtë mes rol të madh do të ketë qëndrimi i të
gjitha shteteve arabe. Këto shtete po zhvillojnë një politikë të lëvizur si rëra e Saharasë përpara erërave të forta të ditës dhe të natës, ku sot krijohen male rëre e
nesër ato zhduken përsëri. Sidoqoftë, nën këtë rërë, nën
këto shkretëtira gjendet nafta. Dhe nafta për imperializmin amerikan e vendet perëndimore është vetë jeta.
Natyrisht, atje ku dëgjohen «bubullima» ndërhyjnë
edhe agjentët sovjetikë, si Kastroja me shokë, për të
nxitur turbullira në dobi të vet.
Kjo situatë i karakterizon aktualisht këto dy superfuqi, të cilat janë në hall dhe, të dyja së bashku, përpiqen të lidhin e të zgjidhin marrëveshje të reja secila
më të favorshme për veten e vet e të zbutin kontradiktat sa të mundin. Në radhë të parë, synimi i tyre është
të qetësojnë opinionin botëror e të mënjanojnë konfuzionin e shkaktuar për arsye të mjerimit të madh të masave të popullit, sepse e dinë që ky shkakton kryengritje.
Në situatat revolucionare ekzistuese duket më qartë
kalbëzimi i regjimeve kapitalisto-revizioniste. Kjo ngjet
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edhe me regjimin titist. Për të ruajtur aparencat e për
të vazhduar mashtrimin, ky regjim po mbështetet në
dadanë e tij, në të ashtuquajturat vende të paangazhuara, që na qenka gjoja forca e madhe e «botës së tretë», që
mund t'u bëjë ballë imperializmit dhe socialimperializmit.
Kjo forcë emrin e ka «e paangazhuar», kurse në realitet është një mishmash. Përgatitja e mbledhjes së
Havanës është një fiasko në thelbin e saj. Pavarësisht
se kjo mbledhje do të zhvillohet e se atje do të mbahen
shumë fjalime, çdo gjë do të përfundojë me dështim.
Asgjë të mirë nuk do t'u sjellë ajo popujve të botës.
Në Havanë mund të ketë edhe përpjekje e kundërshtime nga përkrahësit e Bashkimit Sovjetik, që kërkon
t'i dalë zot «botës së paangazhuar». Në fakt me rastin e
kësaj mbledhje gazeta «Pravda» po e trumbeton atë me
të madhe duke thënë se kjo forcë e «vendeve të paangazhuara» është e rëndësishme dhe duhet të fuqizohet.
Fletushka zyrtare e vendit që kryeson Traktatin e
Varshavës dhe që sundon egërsisht mbi pjesëtarët e këtij traktati, i bën thirrje për «unitet» «botës së paangazhuar» titiste që ajo të qëndrojë e «paangazhuar»! Me
fjalë të tjera, Bashkimi Sovjetik revizionist i bën thirrje
kësaj «bote» që të angazhohet me të, të braktisë «botën
e tretë» të Kinës, të mos lidhet me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Fundi i fundit sovjetikët i kërkojnë kësaj
«bote» që të ruajë statukuonë. Në mbështetje të kësaj
propagande «Pravda» boton artikuj të mëdhenj për t'u
mbushur mendjen të tjerëve se gjoja Bashkimi Sovjetik
u paska dhënë ndihma të mëdha «vendeve të paangazhuara» dhe po ndërtoka në to afro katërqindetridhjetë
ndërmarrje të mëdha etj., etj. Kjo zhurmë është shprehje e zakonit të keq të fuqive të mëdha, që, kur ua 1yp
interesi, trumbetojnë pa pikë turpi edhe ato pesë grosh
kredi që japin për të mbajtur nën thundër e mjerim vendet e pazhvilluara.
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Një çështje tjetër, që ka dalë tash në skenë, është
«modernizimi i Kinës». Ky vend, me një popullsi të
madhe, është në rrëmujë e sipër. Atje ka mosmarrëveshje të thella në gjirin e udhëheqjes. Disfata e politikës së Tenit në arenën ndërkombëtare është e turpshme.
Besimi i vendeve kapitaliste ndaj zhvillimit të Kinës
nuk është më ai i ditëve të para. •Triumfi» i Tenit ishte
një zjarr kashte. Aktualisht, imperialistët dhe kapitalistët, që e panë realitetin ekonomik dhe politik të Kinës, mendojnë ndryshe për të.
Siç e dimë të gjithë dhe sikurse e kam thënë edhe
herë tjetër programi ekonomik në Kinë është ndryshuar. «Katër modernizimet» që filluan të trumbetoheshin,
sikur s'po ndihen më si më parë. Tani kinezët i kanë
ulur pendët dhe kanë filluar punën për «rindërtimin e
ekonomisë dhe të politikës», se politika e ndjekur deri tash nuk u ka dhënë rezultatet që kërkojnë. Rehabilitimi dhe ardhja në fuqi e gjithë tradhtarëve kapitalisto-revizionistë në Kinë kanë shkaktuar pakënaqësi
të mëdha në disa qarqe dhe sidomos në popull. Pekini
mbushet vazhdimisht me dacibao, që dallohen për dy
drejtime kryesore: Shumica e tyre është për atë që të
vazhdohet rehabilitimi i plotë i reaksionit, t'u kthehen
pasuritë e shpronësuara të pasurve shfrytëzues, të ngrihen rrogat etj., etj., por nuk mungojnë edhe kundërshtimet ndaj kësaj politike reaksionare, gjë që kuptohet nga
kërcënimet e «Zhenminzhibaos» kundër provincave të
tëra që nuk e pranojnë situatën aktuale në Kinë. «Zhenminzhibaoja», në një artikull të saj, shkruan se në provincën ku ka lindur Çian Çini po ngjasin turbullira të
mëdha, dhe nuk ngurron të kërcënojë me këtë rast me
masa ndëshkimore.
Në Pekin duken vazhdimisht grupe fshatarësh të
rrjepur e të rreckosur, që kërkojnë bukë, kërkojnë strehim, kërkojnë punë. Ata shtrihen përpara selisë së Ko889

mitetit Qendror, ku rrethohen nga policë të armatosur
me uniformë ose pa uniformë. «Zhenminzhibaoja» dhe
agjencitë e lajmeve thonë se këta fshatarë janë 200 veta, por e vërteta është ndryshe, ata janë shumë më
tepër. Ndër 950 milionë kinezë, shumica dërrmuese e
të cilëve janë fshatarë, numri i atyre që bien në dësnpërim dhe ankohen është shumë i madh. Çështja e fshatarësisë qindramilionëshe kineze, që jeton në mizerje,
është tepër e ndërlikuar, prandaj edhe përfaqësuesit e
asaj shumice dërrmuese të Kinës që shkojnë në Pekin
të pangrënë nuk janë 200.
Në Kinë aktualisht udhëheqja revizioniste po i bën
thirrje rinisë që të shkojë përsëri në fshat. Kjo tregon se
ajo po kthehet në pozitat e Çian Çinit, të Jao Ven Juanit
ose të Mao Ce Dunit, që Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao
Pini i kanë kritikuar shumë, duke pretenduar se ata
shin dërguar rininë me zor që të punonte nëpër komuna».
Tash, duke bërë të njëjtën gjë, këta thonë se gjoja nuk
i dërgojnë të rinjtë në komuna, por i çojnë për të punuar në tokat kufitare. Lojë fjalësh. Dërgimi i të rinjve në thellësitë e Kinës për të punuar tokat që të zhvillohet buqësia, se ndryshe njerëzit vdesin urie, në thelb
ka qenë një politikë e drejtë. Klika që erdhi në fuqi,
të gjitha veprimet qofshin ato të mira ose të këqija të
paraardhësve, i hodhi në shportën e plehrave. Tash që
ka rënë vetë në hall, kthehet prapë dhe lëpin ato që
ka pështyrë.
Në këto situata të paqëndrueshme brenda edhe jashtk saj, Kina kërkon njëfarë stabiliteti. Natyrisht, kërkon
edhe ndihma, e të tilla ajo ka marrë dhe do të marrë
nga imperializmi amerikan, nga Japonia, nga Gjermania dhe nga vendet e tjera imperialiste.
Për të kundërbalancuar dështimin e synimit të saj
që të shpërthente lufta midis fuqive perëndimore e imperializrnit amerikan, nga njëra anë, dhe Bashkimit Sov890

jetik, nga ana tjetër, udhëheqja tradhtare kineze po i
kthen sytë edhe nga Bashkimi Sovjetik. Ne kemi thënë
se politika kineze ka qenë dhe është kurdoherë e lëkundshme si lavjerrësi i sahatit, që shkon sa majtas djathtas.
Nga vjeshta kinezët dhe sovjetikët do të shkëmbejnë
delegacione qeveritare për përmirësimin e marrëdhënieve të acaruara. Në fillim do të vejë zëvendësministri i
Jashtëm kinez në Moskë për të biseduar me zëvendësministrin e Jashtëm sovjetik, pastaj ky i fundit do t'i
vazhdojë bisedimet në Pekin.
Pra, që Kina të kundërbalancojë disfatat e saj, po
rifillon dashuriçkat me Bashkimin Sovjetik. Me gjithë
këta hapa politikë që po bën, Kina nuk i ka rregulluar
situatat e vështira që duhet të përballojë. Mbeten probleme të mëdha si çështja e marrëdhënieve me Vietnamin dhe me vendet e tjera të Azisë Juglindore. Qëllimi
i udhëheqësve të sotëm të Kinës për afrim me Bashkimin Sovjetik është që ky i fundit të ndikojë te vietnamezët që këta të ulin pendët. Dhe duhet menduar se qeveria sovjetike mund t'i ketë kërcënuar vietnamezët për
të mos bërë shumë zhurmë dhe për të tërhequr gradualisht trupat nga Kamboxhia, duke dhënë sigurime
ndërkombëtare se Kina nuk do të ndërhyjë në punët e
brendshme të Kamboxhias dhe të Laosit.
Siç po duket vietnamezët nuk kanë më besim as te
sovjetikët, as te kinezët dhe as te ndonjë zgjidhje ndërkombëtare e çështjes së Kamboxhias. Nga agjencitë e
huaja thuhej se Sihanuku do të kalonte nga Koreja për
të bërë mbledhjen e refugjatëve kamboxhianë, që të
formonte një qeveri në mërgim, por më pas këto agjenci njoftuan deklaratën e Sihanukut se ky e ka lënë këtë
projekt, duke sqaruar se kush dëshiron të bisedojë me
të, mund të shkojë në Kore në pallatin e tij të veçantë
jashtë Phenianit.
Franca nuk dëshiron të ngatërrohet në marrëdhë891

niet në mes Bashkimit Sovjetik, Shteteve të Bashkuara
të Amerikës dhe Kinës, prandaj Vietnamit i mbetet të
merret vesh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me
Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën. Po t'i shikojmë problemet e Vietnamit në vetvete, del se ato janë të sëkëlldisura; në udhëheqjen e Vietnamit me siguri ekziston përçarja, në radhët e saj ka elementë prokinezë,
nga të cilët njëri u arratis dhe shkoi në Pekin. Një pjesë
e udhëheqjes vietnameze është prosovjetike. Pjesa tjetër
është properëndimore. Që të tria këto fraksione në gjirin e udhëheqjes luftojnë kundër njëra-tjetrës. Fraksioni
prokinez qëndron në fund të shkallëve dhe ruhet fort
nga fraksionet e tjera më të fuqishme të udhëheqjes.
Nga kjo gjendje e gjërave duhet kuptuar që Vietnami
me Kinën qëndrojnë përballë njëri-tjetrit me thikë në
brez. Vietnamezët pretendojnë se kinezët po grumbullojnë forca për t'i risulmuar, kurse kinezët nga ana e tyre
pretendojnë se vietnamezët po përforcojnë kufirin.
Për sa u përket sovjetikëve, natyrisht ata e ndihmojnë Vietnamin, por, duke gjykuar politikën e përgjithshme aktuale që po zhvillohet në këto situata, ata nuk
mund të jenë shumë entuziastë për ta ndihmuar gjatë
Vietnamin kundër Kinës. Ky qëndrim i sovjetikëve do
të mbahet për arsye se Kina po bën lëshime drejt Bashkimit Sovjetik, të cilit i interesojnë shumë këto. Bashkimi Sovjetik kërkon ta zbutë situatën me Kinën që të
dëmtojë ndikimin amerikan dhe evropianoperëndimor në
këtë vend të madh fqinj.
Me fjalë të tjera, socialimperializmi sovjetik përpiqet që brenda në Kinë të mos mbretërojnë Ten Hsiao
Pini dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Brezhnjevi dhe Bashkimi Sovjetik revizionist. Kjo është arsyeja që Bashkimi Sovjetik qëndron mbi kalë në mes Kinës dhe Vietnamit. Vietnamezët këtë qëndrim të sovjetikëve e shikojnë, prandaj aktualisht atje është rinxi-
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tur dëshira e madhe e grupit të proamerikanëve, e grupit të properëndimorëve për lidhje diplomatike dhe për
të kërkuar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Këto javët e fundit vajtën në Hanoi jo 1, por 15 senatorë amerikanë, të cilët qëndruan atje disa ditë dhe biseduan mbarë e prapë me udhëheqjen vietnameze. Sigurisht ata kanë rënë në marrëveshje që ne nuk i dimë, se
nuk janë bërë të njohura, por e kuptojmë që këto delegacione senatorësh përgatitin terrenin për një politikë
të re amerikano-vietnameze, për një kompensim të humbjes që mund të pësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në skakierën kineze.
Vietnami, për të përballuar kërcënimin kinez, e sidomos për të marrë kredi dhe për të përmirësuar gjendjen e mjeruar ekonomike, dëshiron të hedhë «valle në
litar» me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Amerikanët, si shpërblim të atyre që u lypin vietnamezët, kërkojnë shumë koncesione, duan, në radhë të
parë, që vietnamezët të heqin dorë nga Kamboxhia e
nga Laosi, pra duan që Azia Juglindore të mos kërcënohet më nga Vietnami dhe nga një aleancë vietnamezo-sovjetike. Vietnami do t'u japë koncesione edhe amerikanëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të njëjtën
kohë do të përpiqen që Kina të mos ndikojë në këto
marrëdhënie dhe të mos krijojë perandorinë e saj në
Azinë Juglindore.
Pra, po shohim se një valle po hidhet dhe ai që e
drejton këtë thërret: «ndërroni damat». Të gjitha fuqitë
e mëdha po rishikojnë pozitat e tyre të brendshme dhe
të jashtme, aleancat, miqësitë dhe armiqësitë. Tani është
epoka e «ndërrimit të grave». Nga kjo situatë e sëmurë
do të lindë një disfatë e turpshme ekonomike, politike
dhe ushtarake për kapitalizmin.
Popujt e botës, marksistë-leninistkt revolucionarë,
njerëzit përparimtarë, duhet të përfitojnë nga kjo situatë.
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Ne, nga ana jonë, duhet t'i analizojmë këto situata
në prizmin e marksizëm-leninizmit, të mbajmë qëndrime
të drejta për të gjitha këto që po ndodhin dhe të zbulojmë të vërtetën, të cilën, me sa të mundemi, t'ua bëjmë të njohur të gjithë atyre që kanë mundësi të na
dëgjojnë dhe të na kuptojnë, të gjithë popujve. Këtyre
situatave që po zhvillohen, popujt e botës duhet t'u vënë përballë rezistencën e madhe të tyre, duke u ngritur
në luftën nacionalçlirimtare kundër klikave sunduese të
brendshme dhe kundër imperializmit e socialimperializmit amerikan, sovjetik, kinez e të çfarëdolloji tjetër me
çfarëdo maske që të mbajnë në fytyrë. Maska u duhet
çjerrë, por vetëm kaq nuk mjafton. Popujt, të cilët vuajnë nga shtypja e shfrytëzimi i fuqive të mëdha imperialiste dhe nga klikat në shërbim të tyre, duhet të ngrihen në greva e në demonstrata, në barrikadat e luftës
klasore, në revolucion. Revolucioni do t'i godasë të gjithi3

ata që kërkojnë t'i mbajnë popujt në robëri e në mjerim.

POGRADEC, E MARTE
14 GUSHT 1979

MOTOJA JONE: VIGJILENCË REVOLUCIONARE
S'ka njerëz më të ndyrë se tradhtarët e atdheut!
Ata janë kriminelë, ata janë hajdutë e armiq të betuar
të popullit, të mirëqenies, të lirisë, të pavarësisë dhe të
sovranitetit të tij. Tradhtarët e atdheut shkelin përpjekjet, gjakun e djersën e popullit, ata tradhtojnë kauzën
e tij në interes të fuqive të huaja dhe synojnë robërimin
e popullit që ka fituar lirinë ose që lufton për ta fituar atë.
Tradhtarë kanë nxjerrë të gjitha vendet e botës; të
tillë njerëz të ndyrë kanë dalë edhe në Shqipëri, ku gjyqet e popullit u kanë dhënë dënimin e merituar. Kështu,
për shembull, tradhtari Koçi Xoxe nuk ishte veçse një
agjent i titistëve jugosllavë. Ky agjent me shokët e tij
komplotonin tok me jugosllavët për të rrëzuar pushtetin tonë popullor të fituar me gjak e sakrifica dhe për
ta bërë Shqipërinë një republikë të shtatë të Jugosllavisë. Koçi Xoxe komplotoi fshehurazi kundër udhëheqjes së Partisë; ai, në bashkëpunim me Rankoviçin dhe
me agjentë titistë në Shqipëri, komplotoi kundër atdheut, por tradhtia e tij nuk pagoi. Koçi Xoxe u zbulua dhe
u dënua nga gjyqi i popullit me vdekje, me pushkatim,
si tradhtar. Kështu e pësuan edhe shokët e bashkëpunëtorët e tij.
Më vonë njëfarë Panajot Plaku, gjeneral i ushtrisë
sonë, po agjent i jugosllavëve, duke parë se këtu nuk do

të mundte të komplotonte dot, kurdisi një plan tjetër
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me titistët jugosllavë: që nga Jugosllavia, nëpërmjet
Kosovës, të organizonin puçe kundër vendit tonë. Për
këtë qëllim ky tradhtar u arratis në Jugosllavi. Në
fillim Panajot Plaku mbajti atje disa konferenca shtypi, por më në fund jugosllavët, pasi e shtrydhën mirë, duke mësuar ato sekrete ushtarake që ai dinte, e
flakën tej dhe e lanë të ngordhte rrugëve të Beogradit
si një qen të thertoreve. I tillë ishte fati i këtij tradhtari
të vendit tonë.
Po në këto gjurmë ecën edhe tradhtarët Beqir Balluku, Petrit Dume, Hito Çako, Abdyl Këllezi, Koço Theodhosi e të tjerë, të cilët tradhtuan atdheun, tradhtuan
popullin dhe u bënë agjentë të fuqive të huaja, të kinezëve, të jugosllavëve dhe të sovjetikëve. Pra, këta tradhtarë ishin njëkohësisht agjentë të tri fuqive armike të
vendit tonë. Ata, me urdhrin e këtyre fuqive e në bazë
të planeve që kishin përcaktuar, veçanërisht me kinezët
dhe me jugosllavët, në fshehtësi organizuan, në të njëjtën kohë, sabotimin e ekonomisë, të naftës, të industrisë
dhe sidomos të ushtrisë.
Faktet tregojnë se Kina është vendi i puçeve, gjithashtu ajo është organizuesja e tradhtarëve në ato vende
ku mendon të zhvillojë influencën e vet, në ato vende
që ajo mendon t'i ketë nën drejtimin e nën sundimin e
saj. Brenda në Kinë këto puçe janë një gjerdan i gjatë
në fytin e popullit kinez; atje puçet janë bërë dhe bëhen njëri pas tjetrit, por puna s'mjafton me kaq, pra
vetëm me organizimin e puçeve brenda në Kinë. Udhëheqësit kinezë, që nga Mao Ce Duni e Çu En Lai, Hua
Kuo Feni e të tjerë e kanë në gjak ndjenjën e puçeve
dhe të komploteve, të cilët ata i organizojnë edhe jashtë vendit të tyre.
Udhëheqësit kinezë organizuan dhe prunë në fuqi në
Kamboxhia një nga regjimet më reaksionare e më gjakatare, siç ishte ai i Pol Potit dhe i Jeng Sarit. Klika e
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tyre ishte kokë e këmbë një agjenturë e kinezëve, e
cila zhvilloi një gjenocid të paparë në Kamboxhia. Këtë
politikë ajo e zhvilloi nën maskën e luftës kundër imperializmit amerikan. Luftën kundër tij ajo e fitoi, por,
sigurisht në bazë të marrëveshjeve të fshehta të Kinës
me Niksonin. Vërtet kjo agjenturë e kinezëve fitoi
mbi imperialistët amerikanë, por «fitoi» edhe mbi popuIlin kamboxhian, të cilin e dërrmoi, e vrau, e preu, e la
pa bukë, e largoi nga qytetet dhe e çoi në xhungla të
rronte si kafshët e egra. Prandaj ngjau ajo që ngjau.
Kjo klikë tradhtare provokonte në kufijtë e Vietnamit, i cili, duke u mbrojtur, bëri gabimin politik dhe ideologjik që sulmoi Kamboxhian. Forca të armatosura vietnameze hynë në Kamboxhia dhe likuiduan pushtetin e kësaj agjenture të kinezëve. Është e qartë se veprimi i vietnamezëve, sido që mund të arsyetohet, është
i dënueshëm. Pra, vietnamezët rrëzuan qeverinë e Pol
Potit e të Jeng Sarit dhe krijuan një qeveri të tyre, me
Heng Samrinin në krye, një qeveri që nuk është veçse
një kukull e vietnamezëve, pavarësisht se ajo eviton të
bëjë krime siç bënte qeveria e Pol Potit.
Pra, edhe në Kamboxhia kinezët e humbën davanë,
por armët nuk i kanë hedhur dhe vazhdojnë përpjekjet
si e si të fitojnë pozitat e humbura. Kurse Vietnami nga
ana e tij përpiqet t'i ruajë pozitat e fituara në Kamboxhia dhe në Laos.
Kinezët dhe sovjetikët kanë bërë manovra të mëdha
në mënyrë të fshehtë me amerikanët për të shuar luftën çlirimtare të popullit vietnamez, nën maskën e disa
ndihmave që u jepnin. Përveç kësaj, ne konstatojmë se
kinezët komplotonin, gjithashtu, brenda në Vietnamin e
çliruar, në këtë vend të rraskapitur nga lufta e gjatë
kundër imperializmit amerikan, që përpiqej të organizonte ekonominë e tij të shkatërruar. Kina brenda në
Vietnam përdori kolonën e pestë të saj, mbi një milion
57 - 5
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emigrantë kinezë që ndodheshin atje prej dhjetëra vjetësh. Këtë emigracion ajo e bëri një agjenturë kundër
Vietnamit për të mposhtur qeverinë në fuqi dhe për ta
bërë atë një vegël e kukull të saj. Për t'ia arritur këtij
qëllimi, Kina kishte organizuar edhe njerëz të udhëheqjes së Vietnamit. Njëri prej tyre ishte një tradhtar me
emrin Hoan Van Hoan që kishte pozitën e zëvendëspresidentit të Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare të Republikës Socialiste të Vietnamit.
Ky person, një tradhtar i fshehtë, ishte agjent i kinezëve, që punonte brenda në udhëheqjen e shtetit të
Vietnamit, i cili në këto situata të turbullta që u krijuan, do të udhëhiqte kryengritësit kundër atdheut në
shërbim të kinezëve. Ai fshehurazi, i ndihmuar nga kinezët, u arratis dhe na u gjend në Pekin. Këtë tradhtar
të popullit vietnamez , e pamë në televizion të puthej
me Hua Kuo Fenin dhe me Ten Hsiao Pinin dhe të
qante e të • derdhte lot, sigurisht, për tradhtinë e tij që
dështoi. Ai mbajti, gjithashtu, edhe një konferencë shtypi, ku vuri në dukje se në Vietnam qeveria ka tradhtuar popullin etj., etj. Tradhtari kërkon të akuzojë të
tjerët si tradhtarë, kusari bërtet kapeni kusarin. Ky tradhtar do të krimbet rrugëve të Pekinit ose do të vdesë në
ndonjë manastir budist si tradhtar i popullit vietnamez.

në asnjë moment dhe në asnjë rast, të na e ulin vigjilencën ndaj tyre. Ne duhet të jemi vigjilentë, vigjilentë
ndaj buzëqeshjeve të tyre, të mos lejojmë të prekin interesat e lartë të atdheut dhe të popullit tonë.
Motoja e politikës sonë duhet të jetë: vigjilencë revolucionare. Një gjë e tillë në asnjë mënyrë nuk konfondon atë miqësi të sinqertë dhe të ngushtë që populli
shqiptar, qeveria e tij dhe Partia e Punës e Shqipërisë
duhet të ushqejnë për popujt e botës dhe për revolucionarët e tyre; me popujt ne duhet të jemi kurdoherë miq,
por me klikat sunduese kapitalisto-revizioniste duhet të
jemi vazhdimisht vigjilentë. Këtë qëndrim vigjilent ndaj
tyre e kërkojnë interesat e fatet e atdheut. Historia ka
treguar që kur ulet vigjilenca, armiku përfiton, kur vigjilenca është revolucionare, armiku dështon.

Ne, marrëdhëniet me shtetet e tjera, natyrisht, duhet t'i ruajmë e t'i zhvillojmë, por në këtë drejtim duhet
të jemi jashtëzakonisht vigjilentë, se të gjitha ato janë
përpjekur dhe përpiqen që të shkatërrojnë regjimin popullor të Shqipërisë. Ato përpiqen që brenda në vendin
tonë të krijojnë grupe tradhtarësh për të sabotuar pushtetin e diktaturës së proletariatit. Prandaj nuk duhet pasur besim te shtetet e huaja kapitalisto-revizioniste. Marrëdhëniet diplomatike, tregtare dhe kulturore, që ne
kemi dhe duhet t'i zhvillojmë me ta, nuk duhet kurrë,
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në fshat, sepse nuk bëhen përpjekje të hapen toka e të
ndërtohen fshatra të reja. Kjo ndodh se gjithë vëmendja

është drejtuar te qyteti, mbasi fëmijët e borgjezisë që ka
ardhur në fuqi, duan të rrojnë në mënyrë luksoze.
E MERKURE
15 GUSHT 1919

UTOPIA KINEZE PER, VITIN 2000
Dihet dështimi i turpshëm i «katër modernizimeve»
të trumbetuara nga udhëheqja e sotme e Kinës, të cilat
tash nuk po zihen më në gojë, por po flitet për «rirregullimin e ekonomisë». Çështja është se këto «katër modernizime» nuk realizohen dot kurrë ashtu siç dëshironte
udhëheqja kineze, sepse dalin vështirësi të panumërta.
Është e zorshme të modernizosh brenda një kohe të
shkurtër një vend kaq të madh e të prapambetur siç
është Kina. Po ja që udhëheqjes «së mençur» të Kinës,
qe mbushur mendja që mund ta arrijë këtë vetëm me
propagandë dhe me çfarë propagande, me një propagandë shurdhuese me përpjesëtime të mëdha kineze.
Mënyrat dhe format e propagandimit që përdorin
kinezët janë të shumta e të shumëllojshme. Nuk mjaftojnë shtypi, radioja, televizioni, agjitacioni figurativ, që i
përdorin aq keq, aq pa kripë, sa nuk i beson kush, por
përdoren, gjithashtu, format e tjera origjinale për t'u mbushur mendjen kinezëve për «drejtësinë» e vijës ekonomike
dhe për «parajsën» e ardhshme që i pret ata në vitin 2000(!)
Për udhëheqjen kineze gjithë çështja qëndron këtu:
si ta gënjejë këtë popull prej nëntëqind milionë vetash
që vuan për bukë. Dhe gënjeshtra është shumë e madhe,
me bisht. Kështu ajo ka gjetur një mjet për të tërhequr
vëmendjen, sidomos të të rinjve, të cilët përbëjnë një
masë dërrmuese. Këta të rinj janë pa punë dhe nuk shkojnë

Të rinjtë janë zhytur në një korrupsion të pashoq.
Nëpër rrugët e Pekinit, nëpër parqet, nëpër trotuaret
e në portat e shtëpive sheh tezga të vogla ose «dyqane kolibe» ku ekspozohen për shitje sende nga më të
ndryshmet që i gjejnë andej-këndej ose artikuj të artizanatit e zarzavate si qepë, lakra etj. Rrugëve shikon,
gjithashtu, të rinj që mballosin këpucë e bëjnë çdo gjë
që mund t'u zërë dora. Kjo tregti e vogël prej matrapazi po zhvillohet dhe po mbrohet nga qeveria kineze.
Gjëra të tilla i lejon pra vetë qeveria, për arsye se këtë popull nuk e ushqen dot, ndaj i thotë: ushqehu vetë,
prodho vetë në kopshtet e tua personale, hap tokë ku
të gjesh, bëje tënden, prodho dhe shit, se stimuli material është i lirë, pasurohu, bëj kontrabandë sa të mundësh, gënje sa të mundësh e kë të mundësh, mjaft që të
rrosh e sidomos të mos shqetësosh qeverinë me punë
të mbrapshta.
Hrushovi në kohën e tij bënte premtime duke thënë
se Bashkimi Sovjetik do t'i arrinte e do t'i kalonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse udhëheqja kineze, në
këtë drejtim, është «më konkrete». Ajo ka gjetur një
ilaç, duke marrë shembull nga romanet fiksion, të trilluara, për t'u krijuar njerëzve vizionin se si duhet të jetë
Kina pas 20 vjetësh. Për këtë gjë në Pekin e në qytete
të tjera, siç na vijnë lajmet, shikohen pllakate të mëdha,
ku reklamohen avionë supersonikë, trena të shpejtësive
të mëdha, raketa dhe satelitë, tanke, nëndetëse e aeroplanmbajtëse, avionë ushtarakë që çajnë qiellin, amfibë
që çajnë oqeanet, uzina dhe kombinate gjigante, laboratorë e stacione atomike madhështore dhe fshati kinez
i transformuar me autostrada, ku njerëzit udhëtojnë me
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makina, që tërheqin nga pas shtëpi portative moderne.
Në një nga këto pllakate sheh të pikturuar një vajzë
duke fluturuar në qiell, me fustan të gjatë e me një lule nënuphari në dorë. Në qendër të lules spikat sheshi
Tien An Men, as më shumë as më pak.
Këto ditë na vijnë lajme nga Kina se në televizionin

kinez filloi të jepet një program me emisione fantastike,
ku tregohet se si do të jetë jeta e njerëzve në të ardhmen.
Në një nga emisionet paraqitej dashuria midis dy të rinjve, të cilët shprehin optimizmin për jetën e bukur e të
ëmbël si mjalti që i pret ata pas realizimit të •katër modernizimeve». Kurse në tokë, në jetën reale dhe aktualisht para realizimit të «katër modernizimeve», të huajt
po hapin klube të mëdha, në to ndjellin të rinjtë që
bëjnë dashuri, puthen dhe flenë nëpër parqe me njëri-tjetrin, duke i këshilluar që të vijnë më mirë të flenë e
të puthen në këto shtëpi të prostitucionit. Pastaj optimizmi dhe ëndrrat «do të bëhen realitet•. Të rinjtë,
pas kësaj propagande të madhe kaq «pjellore» që ka
dalë nga koka e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit,
do të bëjnë një jetë «të bukur», për të cilën, sikurse
propagandohet, po punojnë dhe «derdhin djersë» udhëheqja dhe populli.
Por mjerisht për masat punonjëse, për klasën punëtore e sidomos për fshatarësinë, për milionat e të papunëve të uritur, që nuk mbushin dot barkun me bukë, po
bëhet një propagandë e ulët dhe e dënueshme, që kërkon ta
gënjejë këtë popull të ndershëm e punëtor me utopi e
me ëndrra. Udhëheqja e sotme kineze kërkon të trullosë

mendjen e njerëzve për t'i larguar ata nga problemet politike, ideologjike dhe për të mbuluar tradhtinë ku po zhytet gjithnjë e më shumë klika në fuqi.
Po lexoj artikuj të «Zhenminzhibaos», ku bëhet fja1 Frëngjisht — zambak uji.
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lë për luftën kundër fraksionizmit. Fraksionistët, siç po
duket, janë njerëzit e «katërshes», që kanë filluar të
lëvizin. Siç kam shkruar edhe herë të tjera, këta nuk janë pak, por me miliona, janë të gjithë ata që u ngritën
dhe bënë Revolucionin Kulturor pa ditur se ç'ishte, ku
të çonte dhe kujt i shërbente ky Revolucion Kulturor.
Por tash klika fashiste e Hua Kuo Fenit dhe e Ten
Hsiao Pinit, që ka ardhur në fuqi, natyrisht po vihet
kundër të gjithë këtyre miliona njerëzve që u gënjyen
nga Maoja, por që megjithatë bënë Revolucionin Kulturor.
Banda e fashistëve kinezë, duke parë se ndërhyrja
e saj në vende të ndryshme të «botës së tretë» bëhet e
pamundur për shkak se nuk ekzistojnë mundësitë që t'u
japë kredi e ndihma ekonomike, atëherë ka filluar rrugën tjetër, rrugën e vjetër të kolonizimit.
Kam shkruar edhe herë tjetër në këtë Ditar se Kina
po shet krahun e punës te kapitalistët kolonizatorë italianë në Afrikë. Por gjatë kësaj kohe po konstatojmë
se këtë lloj tregtie, ose këtë skllavëri të re të popullit
kinez, tash ajo po e bën me të gjitha fuqitë imperialiste.
Siç po duket, Kina ua shet njerëzit e saj si skllevër shoqërive shumëkombëshe, të cilat investojnë në Afrikë, në
Azi e gjetkë. Këta blejnë krahun e punës të lirë kinez
dhe me të ndërtojnë fabrikat e realizojnë investimet për
të siguruar për vete fitime të mëdha. Kina, pra, po kthehet në një treg skllevërish, siç ka qenë dikur Afrika. Në

këtë kontinent atëherë bëhej tregtia e skllevërve të zinj,
tash në Kinë bëhet tregtia e skllevërve të verdhë.
Sipas lajmeve të agjencive të huaja këto shoqëri
shumëkombëshe do të marrin punëtorë kinezë dhe do t'i
çojnë ku të kenë nevojë ato; këtyre punëtorëve do t'u
japin ca para të vogla xhepi dhe ushqimin, kurse pjesën
tjetër të rrogës do ta marrë qeveria kineze. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në bankat e saj udhëheqja
kineze të depozitojë devizë të lirë, të siguruar nga djer903

sa dhe nga gjaku i punëtorëve që shet, kurse këtyre punëtorëve t'u thotë që atje ku do të shkoni e do të punoni për
shoqëritë e shteteve kapitaliste duhet të bëni propagandë të madhe për Kinën, të organizoheni dhe, kur të mbarojë kontrata, të mos ktheheni në vend, po të qëndroni
atje ku do të punoni. Me fjalë të tjera, të hidhni rrënjë
në çdo vend ku do të veni, të krijoni atje kolonitë, të
krijoni «çajna taune» si kudo ku kanë vajtur kinezët më
përpara, kështu që atdheu juaj i madh të ketë kolonën
e pestë në të gjitha vendet e «botës së tretë».
Kjo është një mënyrë djallëzore e udhëheqjes revizioniste të Kinës për të siguruar ca valutë dhe e imperializmit amerikan për të fituar sa më shumë nga krahu i madh i punës dhe i lirë kinez pa dalë në shesh
ngjyra e vendit që skllavëron, domethënë nëse ato që
kolonizojnë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është
Franca, Italia apo Anglia. Në fakt kolonët që venë në
ato vende, ku këta imperialistë kanë bërë investime, janë
skllevër të tyre. Kurse padronët vetëm investojnë dhe i
derdhin pasuritë e fituara në bankat e mëdha të kapitalit.
Kina, në bashkëpunim me aleatët e saj imperialistë,
po vepron si kubanezët, të cilët i kanë përdorur më parë
këto forma, si në Angola, në Abisini e gjetkë, gjoja për
të forcuar lirinë dhe pavarësinë e këtyre vendeve. Sot
edhe Kina, nën maskën e një shteti socialist, bashkë me
imperialistët shkon gjoja për të ndërtuar jetën e re në
këto vende të prapambetura.
Kështu kinezët mendojnë se realizojnë edhe ëndrrën

e tyre, edhe dëshirën e imperialistëve, edhe ëndrrën e
titistëve, dhe t'u japin të shohin këtyre të fundit se si
aleatët e tyre kinezë e zbatojnë më mirë politikën e «vendeve të paangazhuara». Domethënë fitimet e nxjerra nga
kapitalet që investojnë në këto vende kapitalistët, këta
nuk i marrin të gjitha për vete, por i ndajnë me kinezët
dhe Kina, si një «vend i paangazhuar» i «botës së tretë»,
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del sikur nuk ka asnjë synim kolonizimi, asnjë synim
për të krijuar zonat e saj të influencës e se nuk ka asnjë qëllim luftarak dhe intriga.
Skllevërit kinezë, që do të shkojnë për të punuar, të
shitur tek imperialistët, do të jenë barbarë, do të sillen
egërsisht dhe keq me popujt. Ne e shohim ç'po ngjet në
Kamboxhia. Pol Poti, Jeng Sari dhe klika e tyre kanë
qenë në shërbim të imperializmit kinez dhe tash, që lexojmë komunikatat e gjyqit popullor që po bëhet brenda
në Pnom-Pen për krimet e kësaj klike, shohim se janë
bërë me të vërtetë krime të llahtarshme. As në kohën e
hitlerianëve nuk janë parë vrasje të atilla. Të gjitha këto
janë të dokumentuara: likuidimi deri në fund i intelektualëve të çfarëdolloji, kthimi i Kamboxhias në një vend
barbarizmash si në mesjetë, të gjitha qytetet të zbrazura,
fëmijët të vrarë e të degdisur në të katër anët e Kamboxhias, pa ditur gjë fare prindërit se ku i kanë kalamajtë
5-6-vjeçarë, krijimi i një korrupsioni të tmerrshëm, ku
vajzat i detyronin të martoheshin me sakatë pa qenë të
martuara zyrtarisht e shumë krime të tjera bëheshin nga
Pol Poti dhe Jeng Sari. S'është e vërtetë se këta e drejtojnë aktualisht luftën guerile nga Kamboxhia; ata janë
në Jug të Kinës, në Kunmin, gjë që e vërtetojnë edhe
lajmet e shtypit.
Pra, këta janë agjentë të Kinës dhe veprimtaria e tyre gjakatare ka qenë e nxitur nga kinezët. As nuk mund
të kuptohet arsyeja e një gjenocidi kaq të madh nga
këta kriminelë kamboxhianë që hiqeshin si marksistë-leninistë, përveçse me synimin që në Kamboxhia të
bënin piazza pulita kundër elementit përparimtar, kundër
elementit intelektual dhe Kamboxhia të bëhej një koloni ku të vërshonin kolonët kinezë.
Më vonë historia do t'i zbulojë akoma më mirë të gjitha
këto krime që janë kryer e po kryhen në Azi nën drejtimin e
fashistëve kinezë dhe të klikave që janë të lidhura me ta.
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E DIEL
19 GUSHT 1979

MBLEDHJA E «VENDEVE TE PAANGAZHUARA»
NË HAVANE NJE TEATËR KUKULLASH
Aktualisht titistët po çahen e po ndahen, si i thonë
fjalës, po bëjnë përpjekje të mëdha, po bëjnë shpenzime
të panumërta, natyrisht, të paguara nga imperializmi amerikan dhe po dërgojnë delegacione në të katër anët e botës, për të propaganduar mbi ekzistencën dhe mbi nevojën e veprimtarisë politike të të ashtuquajturave vende
të paangazhuara në marrëdhëniet ndërkombëtare. Por të
gjitha këto veprime të tyre kanë vetëm një jehonë të
zbehtë, pa brendi dhe pa konkluzione.
Së shpejti në Havanë do të mbahet një mbledhje e të
ashtuquajturave vende të paangazhuara. Tendenca e këtyre vendeve, të cilat në fakt janë të angazhuara, është
që të krijohen përsëri në mënyrë fiktive grupe të ndryshme, që gjoja formojnë këtë lëvizje ndërkombëtare dhe
në këtë «teatër kukullash», natyrisht, fuqitë e mëdha të
vazhdojnë të lëvizin penjtë e marionetave të veta.
Tash në «lëvizjen e të paangazhuarve» po ndërhyn
edhe Bashkimi Sovjetik, i cili ka krijuar klikat e veta
midis vendeve që bëjnë pjesë në këtë lëvizje. Më kryesoret nga këto janë Kuba me Kastron në krye, Vietnami,
Laosi, Angola, Etiopia e disa vende të tjera. Natyrisht këto do të përpiqen që të ashtuquajturat vende
të paangazhuara, të cilat në fakt janë të angazhuara ca
me imperializmin, ca me socialimperializmin, të kalojnë
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në anën e socialimperializmit sovjetik. Këtu ato bien në
kundërshtim me jugosllavët, të cilët nuk dëshirojnë që të
jenë të varur plotësisht nga socialimperializmi sovjetik,
por duan që «vendet e paangazhuara» të qëndrojnë më
mirë të shkëputura fije-fije e të shpërndara kokrra-kokrra dhe të kenë një politikë gjoja të përbashkët në marrëdhëniet ndërkombëtare, të bëjnë gjoja kërkesa dhe lëvizja
të marrë pamjen e një faktori të pavarur në çështjet botërore. Ky është qëllimi gjoja strategjik i «vendeve të paangazhuara».
Të tillë koment i bën udhëheqja jugosllave kësaj
«lëvizjeje» dhe me keqardhje thotë se ajo nuk mund të
realizohet plotësisht në kushtet e sotme ndërkombëtare,
sepse rrethanat nuk janë përmirësuar dhe politikisht e
ekonomikisht në botë nuk ekziston ai vullnet nga fuqitë
e mëdha, por edhe nga vetë të ashtuquajturat vende të
paangazhuara, për t'u bërë një faktor i tillë në marrëdhëniet akoma të pademokratizuara në të gjitha fushat
e problemeve ndërkombëtare. Por, natyrisht, kur s'ke
ç'bën, do t'i buzëqeshësh edhe fatit të keq, kështu po
bëjnë edhe jugosllavët, të cilët, për të mashtruar të tjerët,
pretendojnë se mbledhja që do të bëhet në Havanë, si të
gjitha takimet e këtij lloji të nivelit të lartë, do të mbajë
qëndrim lidhur me problemet, qëndrim që, siç thonë ata,
do të bazohet në qëllimet dhe në parimet e politikës së
«vendeve të paangazhuara».
Por në realitet kjo politikë e «vendeve të paangazhuara» është një politikë e varur nga shtetet e ndryshme
kapitaliste, se në të vërtetë shtetet e ashtuquajtura të
paangazhuara ose janë grumbulluar në disa grupe, të cilat
natyrisht s'kanë asnjë konsistencë dhe asnjë vijë politike
të përbashkët, ose janë të varura nga të tjerët. Megjithatë
jugosllavët përpiqen t'u mbushin mendjen të tjerëve, duke
thënë se mbajtja e qëndrimeve të pavarura do të përcak907

tojë në të vërtetë qëndrimin e lëvizjes ndaj njërës apo
tjetrës fuqi ose bllok dhe kjo do të varet para së gjithash
nga qëndrimi i vetë fuqive ose blloqeve, ndaj çdo problemi konkret ndërkombëtar.
Është e qartë sa e ndërlikuar dhe sa e parealizueshme
është kjo thënie dhe kjo paraqitje e pozitës «së madhe»
të Titos. Në kundërshtim me çka thonë jugosllavët, asnjë
nga këto shtete nuk përpiqet ta forcojë këtë «unitet» të
lëvizjes dhe rolin e saj në zhvillimin ndërkombëtar. Kështu, në këto vende konstatojmë grindje të panumërta,
deri në luftëra e komplote të organizuara nga fuqitë e
mëdha dhe nga agjenturat e tyre brenda vendit, të udhëhequra nga klikat kapitaliste në fuqi, që natyrisht janë të
lidhura me fuqitë e huaja. S'është aspak e vërtetë se kjo
lëvizje, siç pretendojnë jugosllavët, është afirmuar, ka afirmuar autoritetin, natyrën e «pavarur e pa blloqe» dhe veprimtarinë e saj e se kjo lëvizje në të gjitha takimet e
zhvilluara deri më sot paska vërtetuar universalitetin e
saj politik e ideologjik që ofron vetëm një alternativë:
paqe, bisedime e bashkëpunim(!). Titoja dhe shokët e tij
duhet të thonë më mirë që këto mbledhje janë maskarada,
janë shfaqje karnavalesh, ku flitet e llomotitet, ku merren
disa vendime pa bazë e pa qëllime të caktuara dhe nuk
arrihet në asnjë rezultat. Ata do të mblidhen vetëm sa
të hanë e të pinë gjatë këtyre ditëve dhe t'u tregojnë
popujve se gjoja ekzistoka një lëvizje e tillë, nga e cila
ata duhet të presin «çlirimin» ose «ndihma» materiale, që
«të përmirësojnë jetesën» apo «të pasurohen».
Këto mbledhje bëhen me të vetmin qëllim për të përfituar disa klika të këtyre vendeve, që kanë tradhtuar
kauzën e popujve të tyre dhe që janë futur në shërbim
të plotë të superfuqive, siç janë ato të Jugosllavisë, të
Kubës, të Vietnamit e të shumë vendeve të tjera, që na
hiqen si udhëheqëse të kësaj «lëvizjeje të paangazhuar».
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Edhe Kina bën punën e vet, si ai laroni në panair, siç
thotë francezi. Kina përpiqet të ketë edhe ajo partnerët
e saj në këtë mbledhje të «të paangazhuarve», ose, siç i
quan ajo, të «botës së tretë», mbasi nuk ka asnjë ndryshim
në mes «botës së tretë» dhe «botës së paangazhuar».
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E PREMTE
24 GUSHT 1979

PUNE E LAVDERUESHME E STUDIUESVE
DHE E SHKENCETAREVE TANE
Shoku Ramiz na informoi shkurtimisht mbi punën
e studiuesve tanë, që morën pjesë në Kongresin e 4-t të
Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve për Evropën Juglindore, që u mbajt në Turqi. Në mënyrë të përmbledhur
ai na tregoi për punën e lavdërueshme të shkencëtarëve
tanë, ç'probleme kishin trajtuar në referatet e tyre, si i
kishin shtruar ato dhe përshtypjet që kishin lënë ata te
të huajt për punën serioze të mbështetur në argumente
shkencore.
I thashë Ramizit të na fliste pak se si ishin paraqitur
kosovarët në këtë kongres, natyrisht ata që kishin shkuar
në Turqi nga Jugosllavia. Ai më tregoi se ata kishin përgatitur referate dhe kishin mbajtur qëndrim jashtëzakonisht
të ngrohtë ndaj shokëve tanë, bile u kishin kërkuar edhe
ndihmë për ndonjë problem të paqartë ku parashikonin se
mund të ngecnin.
Pjesëmarrja e studiuesve tanë në aktivitete të tilla
ndërkombëtare është një gjë shumë e mirë, se në këtë
mënyrë ne bëjmë të njohur shkencën dhe kulturën tonë
në botë. Sidomos kur këto aktivitete trajtojnë probleme të
gjuhës shqipe, të albanologjisë, ku flitet në përgjithësi për
kulturën shqiptare, ne duhet të marrim pjesë si për veten
tonë, edhe për kosovarët. Prandaj, nuk duhet hezituar për
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të shkuar në to me pretekstin se në këto aktivitete venë
sovjetikët apo kushdo qoftë tjetër.
Më duket se njëherë kam dëgjuar që studiuesit tanë
kanë pasur frikë se mos në mbledhje të tilla ndërkombëtare për çështjet e gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare
e marrin flamurin kosovarët. Ne duhet të gëzohemi që
këta t'ia arrijnë një gjëje të tillë, pse do të jetë si në
favorin e kosovarëve, ashtu edhe në tonin, prandaj çështja
nuk duhet parë në atë prizëm. Bile, ne duhet të ndihmojmë edhe kosovarët në këtë drejtim. Pra, na vihet detyrë
të përgatitemi që të marrim pjesë vetë në të tilla aktivitete, por edhe kosovarët t'i ndihmojmë.

911

E SHTUNË
GUSHT 1979

NË KERKIM TE RRUGES ME TE SHPEJTË
PER T'U BERE SUPERFUQI
Kina e Mao Ce Dunit dhe e Hua Kuo Fenit po përpëlitet për të gjetur rrugën më të përshtatshme dhe më
të shpejtë që të shndërrohet në një fuqi të madhe imperialiste botërore.
Por, për të realizuar këtë gjë, Kinës së sotme kapitaliste i duhet të krijojë më parë kushtet e brendshme
të nevojshme që do të shërbejnë për të favorizuar kushtet e jashtme për qëllimin •e madh» të shndërrimit të
saj në superfuqi. Sot Kina, jo vetëm në strukturë, por
edhe në superstrukturë, gjendet në një kaos të thellë.
Regjimi që themeloi Mao Ce Duni pas çlirimit të këtij
vendi ishte një sistem shtetëror demokratiko-borgjez me
etiketa socialiste.
Jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht Kina shkoi
përpara në sajë të një inercie, të një modus vivendi për

ndërtimin e një shoqërie hibride -«kapitalisto-socialiste»,
që s'është tjetër veçse thjesht një shoqëri kapitaliste.
Kjo gjendje e bëri ekonominë e Kinës kaotike, që nuk
ishte as plotësisht në rrugën kapitaliste, as në atë socialiste.
Si gjithë politika e Mao Ce Dunit edhe ajo e zhvilluar prej tij në fushat sociale, intelektuale, kulturore,
të ndërtimit shtetëror dhe të orientimit ekonomik, nuk
ka pasur një bosht të qëndrueshëm e të vetëm, por për912

plasej herë nga një anë e herë nga një anë tjetër, duke
iu adaptuar momenteve politike të jashtme dhe strukturave të paqëndrueshme të brendshme.
Politikën e Mao Ce Dunit, të Çu En Lait, të Liu
Shao Çisë gjithnjë e ka përcaktuar synimi që Kina me
çdo kusht duhej të bëhej një fuqi e madhe imperialiste.
Për ta bërë atë të tillë, që nga dita e çlirimit dhe deri
më sot, udhëheqësit e ndryshëm kinezë, që përfaqësonin
grupe rivale në udhëheqje, kanë bërë shumë përpjekje,
por pa rezultatet e dëshiruara. Arsyet e dështimit kanë
qenë koniunkturat e jashtme dhe sidomos rivalitetet e
brendshme, që u bënë pengesë në përcaktimin dhe në
zbatimin me këmbëngulje e rreptësi të një vije politiko-ekonomike që t'i përshtatej shndërrimit të këtij vendi
në një shtet të fuqishëm imperialist.
Për këtë çështje kam shkruar edhe më parë në Ditarin tim Politik. Natyrisht nuk kam pretendime se atje
i kam thelluar sa duhet gjykimet e mia për variantet e
politikës së jashtme të paqëndrueshme dhe dritëshkurtër kineze, por mendoj se, në vija të përgjithshme, politikën e Mao Ce Dunit, të Liu Shao Çisë, të Çu En Lait,
të Hua Kuo Fenit dhe të Pen Çenit e kam shikuar në
prizmin e marksizëm-leninizmit. Një politikë e tillë e habitshme shquhet për logjikën e shkurtër dhe për rënien
e plotë të udhëheqësve kinezë në pozitat e doktrinës politike të borgjezisë imperialiste, të gjeopolitikës.
Sikur të shikojmë vetëm rrugën e zhvillimit të ekonomisë kineze, do të bindemi për konfuzionin dhe hallakatjen në orientime dhe në veprime. Politika ekonomike
e Kinës udhëhiqej nga Çu En Lai. Kjo politikë konsiderohej si një vepër e rëndësishme e këtij njeriu vërtet
të zgjuar, por që nuk kishte mundur të impononte një
personalitet të vetin dhe, pavarësisht se jepte përshtypjen
sikur qëndronte në qendër të personave që bënin ligjin
në Kinë, prapë mendimi i tij ekonomik nuk ishte sundues.
58 - 5
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Çu En Lai kontribuonte në zhvillimin e mëtejshëm
të pikëpamjeve kapitaliste eklektike të Mao Ce Dunit dhe
të Liu Shao Çisë në ekonomi, ai ishte një akrobat politik që, për të fshehur qëllimet e fundit të udhëheqjes
kineze për shndërrimin e Kinës në fuqi imperialiste, i
vishte idetë e veta me vellon e socializmit.
Ten Hsiao Pini, që është sot në fuqi, nuk është një
personalitet i ri, as ushtarak, as politik, as ekonomik. Ai
ka qenë një nga udhëheqësit kryesorë të ish-Partisë Komuniste të Kinës, një nga bashkëpunëtorët më të zellshëm,
më të zgjuar dhe më energjikë të grupit të Mao Ce Dunit dhe të Liu Shao Çisë. Teni ka qenë mbështetës i
zhvillimit kapitalist të ekonomisë kineze, që udhëhiqej
nga Çu En Lai dhe zëvendësi i tij, Li Hsien Nieni.
Roli i Li Hsien Nienit, sido që ky përfaqësonte klarinetën e dytë në çështjet ekonomike, prapë ka qenë i
rëndësishëm, sepse ky ishte një nga bashkëpunëtorët më
të afërm, ose më i afërmi i Çu En Lait. Pas vdekjes së
Çusë ekonomia iu la në dorë këtij. Hua Kuo Feni dhe
Ten Hsiao Pini kishin te Li Hsien Nieni «specialistin» e
ndërtimit të një ekonomie imperialiste kineze.
Prandaj është një absurditet i montuar nga grupi
puçist i Hua Kuo Fenit dhe i Ten Hsiao Pinit ai, sipas të
cilit të gjitha fajet për çdo gjë që ka ndodhur në Kinë
i paskan Lin Biaoja dhe «katërshja». Lin Biaoja, nën
drejtimin e Mao Ce Dunit, ka luajtur rol në drejtimin
e ushtrisë, ai është përpjekur për të ruajtur autoritetin
e Maos dhe vijën e tij antimarksiste, eklektike, borgjezo-kapitaliste. Për sa i përket «katërshes», ata nuk ishin tjetër veçse kuadro të rinj, të sjellë në udhëheqje nga
Revolucioni Kulturor Proletar, që drejtonin një propagandë të çoroditur, pa bosht marksist-leninist. Çështjet
ekonomike me rëndësi të madhe për Kinën nuk trajtoheshin nga këta, por drejtpërdrejt nga Çu En Lai.
Politika ekonomike e Çu En Lait dështoi sepse kjc
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politikë ndiqte kursin e politikës dhe të ideologjisë eklektike të Mao Ce Dunit dhe si e tillë ajo jo vetëm nuk
lejonte të ndërtohej socializmi në Kinë, po pengonte edhe
realizimin e planeve për hegjemoninë botërore të Kinës.
Aleanca e Mao Ce Dunit dhe e Çu En Lait me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hapja e Kinës në rrugën
kapitaliste drejt fuqive të ndryshme imperialiste botërore dhe, më pas, puçi ushtarak i Hua Kuo Fenit e gjetën Kinën në atë kaos të brendshëm politik dhe në ato
rivalitete të mëdha në gjirin e udhëheqjes për të cilat
kam shkruar edhe herë të tjera. Paqëndrueshmëria në
zhvillimin e brendshëm ekonomik, lëvizjet e mëdha shoqërore, një pushtet shtetëror i pakonsoliduar dhe i paorganizuar nuk i jepnin dorë Kinës për të krijuar një
formë të përshtatshme për të ardhmen e saj si një shtet
i fuqishëm imperialist. Merret me mend se në ato kushte ekonomia e Kinës jo vetëm mbeti në atë nivel të
prapambetur ku e lanë Çu En Lai me shokët e tij, por
situatat e krijuara do ta dobësonin atë akoma më shumë.
Megjithëkëtë me ardhjen në fuqi të Hua Kuo Fenit
dhe të Ten Hsiao Pinit ëndrra e madhe e Kinës për t'u
bërë superfuqi imperialiste, e barabartë me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Sovjetik nuk
do të dobësohej. Këtë ëndërr Çu En Lai e shprehu para
se të vdiste, duke thënë se në vitin 2000 Kina si shtet
socialist do të arrijë të ketë rezultate ekonomike dhe politike me rëndësi botërore. Në fakt shteti që ëndërronte
Çuja ishte një shtet imperialist.
Është e kuptueshme që klika e Hua Kuo Fenit, në
rivalitet me Ten Hsiao Pinin dhe me grupin e tij, pas
peripecive që pati kur likuidoi «katërshen» dhe doli në
arenën kineze, e shihte se kjo ëndërr nuk mund të realizohej aq kollaj me forcat e veta dhe për një kohë aq të
shkurtër. Ndryshe nga socializmi që mund të ndërtohej
duke u mbështetur në forcat e veta, tash Kinës, për
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t'u bërë superfuqi, i duhej përkrahja e imperializmit.
Terminologjinë e mbështetjes në forcat e veta, për
demagogji, e kanë pasë përdorur shumë si Mao Ce Duni, ashtu edhe Ten Hsiao Pini, por në realitet që të dy
si në politikë, ashtu dhe në ekonomi, nuk luftuan kurrë
në bazë të teorisë marksiste-leniniste, ata nuk deshën
t'i jepnin rrugë raportit të drejtë të zhvillimit të industrisë së rëndë me industrinë e lehtë. Bujqësinë, që ishte baza e ekonomisë, ata nuk e zhvillonin në rrugën
socialiste. Në ndërtimin e ekonomisë nuk kishte përcaktime të drejta dhe sidomos nuk i kushtohej kujdes përparësisë që duhet të ketë në zhvillimin midis degëve të
ndryshme të ekonomisë.
Flitej se i duhej vënë rëndësi e dorës së parë industrisë së rëndë, por në fakt nuk ndodhi kështu, për arsye
se Mao Ce Duni dhe Liu Shao Çia ishin buharinistë. Ata
predikonin një Kinë të udhëhequr nga pikëpamjet mikroborgjeze ku të udhëhiqte fshatarësia tok me borgjezinë.

Diktatura e proletariatit atje përdorej vetëm si një
maskë për të fshehur qëllimet. Klasa punëtore nuk ishte në fuqi në shtetin e tyre. Parimi i njohur i dhënies
përparësi industrisë së rëndë, i bujqësisë si bazë e ekonomisë, atje përdoreshin vetëm si slogane, ndërsa në jetë
zbatohej kurdoherë e kundërta. Në përgjithësi në platformën e ekonomisë së Kinës, në bujqësi dhe në industri,
sundonte ekonomia artizanale. Natyrisht nuk përjashtohet
fakti që në Kinë janë ndërtuar edhe fabrika e kombinate
të mëdha, por zhvillimi i industrisë së rëndë ishte dhe
mbeti i kufizuar në minimum. Industrisë kineze nuk iu
dha ajo shtytje që duhej t'i jepej qoftë edhe në rrugën
borgjezo-kapitaliste. Edhe bujqësia nuk u zhvillua në atë
platformë që ëndërronin këta filozofë eklektikë dhe prakticienë të vegjël «me famë të madhe•, siç ishte Çu En
Lai. Bujqësia kineze mbeti shumë e prapambetur. Është
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fakt që populli kinez kaloi fazën e urisë, por me at › zhviIlim të paktë që merrte bujqësia nuk mund të modernizohej, të merrte ato rendimente të larta e të bëhej një
forcë ekonomike e tillë sa të mund të krijonte një bazë
të shëndoshë për një zhvillim më të shpejtë dhe më të
sigurt të industrisë së lehtë e të madhe.
Ekonomia kineze, megjithëse pas çlirimit pati njëfarë zhvillimi, prapë mbeti shumë e dobët dhe shumë
prapa në krahasim me vendet e tjera të atëhershme socialiste, pa lëre me Bashkimin Sovjetik. Kjo ekonomi
mbeti shumë prapa edhe nga ekonomia e vendeve kapitaliste e sidomos nga ajo e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës.
Në këtë gjendje të zhvillimit ekonomik të Kinës
udhëheqja e re, me Hua Kuo Fenin dhe me Ten Hsiao
Pinin në krye, duke ruajtur ëndrrën e kthimit të Kinës nga një fuqi politike dhe ekonomike e prapambetur në një fuqi të madhe imperialiste, ndërmorën një
plan zhvillimi të gjerë e të bujshëm. Plani i tyre konsistonte në radhë të parë në krijimin e qëndrueshmërisë ekonomike brenda vendit. Kjo qëndrueshmëri, sipas
gjykimit të tyre, do të arrihej duke ia hedhur të gjitha
fajet e dështimeve të deritanishme «katërshes» dhe Lin
Biaos. Në fillim ata ruanin deri diku emrin e Mao Ce
Dunit dhe pompuan sa mundën deri në njëfarë shkalle
emrin e Çu En Lait. Megjithëkëtë, kur shikon me vëmendje dhe studion me hollësi artikujt e shtypit të tyre
pa fond politik, por me disa prirje të theksuara vethmbrojtjeje, duket qartë që, pavarësisht se fajin ia hedhin Lin Biaos dhe «katërshes», ata janë të bindur se
fajtorë për gjendjen e keqe janë Mao Ce Duni, Liu Shao
Çia dhe Çu En Lai.
Sundimtarëve kinezë të tanishëm iu ka dalë detyra politike dhe organizative që të krijojnë njëfarë uniteti, të vendosin njëfarë disipline dhe të ndërtojnë një-
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farë politike dhe ideologjie që ta shtyjnë ecjen përpara.
Deri tash një aspiratë e tillë nuk është arritur dhe është e zorshme të arrihet, për arsye të kontradiktave të
mëdha që ekzistojnë e që do të vazhdojnë të thellohen
në udhëheqje e poshtë në Kinë.

E tërë eklektizma filozofike e Mao Ce Dunit synonte pra këtë qëllim «të madh»: Kina të bëhej fuqi e madhe. Ai u hoq si ■marksist-leninist, por në të vërtetë nuk
ishte i tillë. Maoja tregoi sikur kishte prirje në drejtim
të miqësisë dhe të një aleance me Bashkimin Sovjetik
që kur ishte gjallë Stalini dhe më vonë edhe me grupin
renegat të Hrushovit. Por është e qartë se në këtë miqësi e në këtë aleancë ai nuk udhëhiqej nga marksizëm-leninizmi, as në kohën kur rronte Stalini, as edhe në
kohën kur në Bashkimin Sovjetik erdhën në fuqi revizionistët modernë, me Hrushovin në krye. Mao Ce Duni,
që ishte një borgjez, një demokrat-revolucionar, një revizionist në mënyrën e tij, aleancën me Bashkimin Sovjetik hrushovian e konsideronte si një mbështetje, si
një atu, për të mëkëmbur Kinën politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht, me qëllim që të arrinte dhe të tejkalonte vetë Bashkimin Sovjetik si një fuqi e madhe
botërore. Pra, momentet e dëshirave të tij për «aleancë»
me Bashkimin Sovjetik, flas për kohën e Stalinit, për
kohën e Kominternit, duhen parë nën këtë dritë. Por
edhe në kohën e revizionistëve hrushovianë prirjet e tij
për miqësi me Bashkimin Sovjetik niseshin nga interesat
e ngushtë të Kinës për t'u mëkëmbur në rrugën e një
fuqie të madhe imperialiste.
Natyrisht hrushovianët, nga ana e tyre, gjatë gjithë
zhvillimit të kësaj pseudoaleance, nuk e gjenin të arsyeshme ta fuqizonin Kinën, sepse socialimperializmi so-

vjetik, ashtu sikurse edhe imperializmi amerikan, nuk
kanë pasur kurrë për qëllim që të fuqizojnë një shtet
të tillë të madh e me një popullsi kaq numerike siç
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është Kina dhe për ta bërë atë një konkurrent e rival
të rrezikshëm për hegjemoninë e tyre botërore. Prandaj midis tyre lindën grindje e kontradikta që s'kishin
të bënin aspak me çështjen e marksizëm-leninizmit, pse
të dyja palët nuk udhëhiqeshin nga marksizëm-leninizmi. Revizionistët sovjetikë e shkatërruan socializmin që
ishte ndërtuar në kohën e Leninit e të Stalinit, kurse Mao
Ce Duni dhe njerëzit e tij as nuk e kishin ndërtuar atë
kurrë në Kinë. Pra, në mes Bashkimit Sovjetik dhe Kinës nuk u arrit ai unitet kapitalisto-revizionist që të
bëhej kundërpeshë për imperializmin amerikan. Dhe
kjo ndodhi për arsye se udhëheqja revizioniste sovjetike,
e cila që nga koha e ndërtimit të socializmit në Bashkimin
Sovjetik trashëgoi një industri të rëndë të fuqishme, një
bujqësi socialiste, preferoi më shumë një «aleancë», një
ujdi dhe gjendjen e statukuosë në mes saj dhe Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, sesa një rivalitet me të, gjë
që mund t'i çonte në një luftë katastrofale botërore që
do të rrezikonte pushtetin e tyre hegjemon.
Pra, hrushovianët, me politikën e tyre të bashkekzistencës paqësore, i thanë imperializmit amerikan se
edhe pse në mes tyre ekzistojnë kontradikta, të cilat do
të vazhdojnë edhe në të ardhmen, ishin të dispozuar
të zhvillonin garën e hegjemonizmit botëror pa hyrë me
të në një konflagracion atomik. Këtë politikë të bashkekzistencës paqësore e shohim të zhvillohet njëkohësisht
me zhvillimin e madh të armatimeve ultramoderne e të
sofistikuara, të bombës atomike e të asaj me hidrogjen,
të rrezeve vdekjeprurëse etj., por edhe të bashkëpunimit
ekonomik nëpërmjet zhvillimit, sidomos nga ana e imperializmit amerikan, të shoqërive të përbashkëta, të cilat ndihmuan dhe vazhdojnë të ndihmojnë Bashkimin
Sovjetik revizionist.
Çdo njeri i thjeshtë, që është në gjendje të gjykojë
drejt, nuk mund të thotë se fuqia ekonomike e Bashki919

mit të sotëm Sovjetik nuk është e zhvilluar. Ajo ka
marrë përpjesëtime të gjera, megjithëse nuk ka arritur
akoma atë forcë ekonomike që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përkundrazi, këto të fundit, nëpërmjet
kredive e teknologjisë moderne, marrëveshjeve të hapëta e të fshehta, po e financojnë Bashkimin Sovjetik. Kjo
gjë e shtyn njeriun e thjeshtë të bëjë pyetjen: si është
e mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë
luftuar e luftojnë për hegjemoni botërore, të financojnë
ndërtimin e ekonomisë kapitalisto-imperialiste të Bashkimit Sovjetik revizionist dhe të vendeve të tjera revizioniste, anëtare të Traktatit të Varshavës? E gjithë

kjo çështje të lë të kuptosh se, në bazë të këtyre marrëdhënieve midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës ekzistojnë në të vërtetë edhe marrëveshje të fshehta për sundimin e përbashkët të botës, nëpërmjet ndarjes së zonave të influencës. Ata përpiqen t'i zvogëlojnë kontradiktat e shumta që ekzistojnë
midis njëri-tjetrit. Por këto kontradikta nuk mund të
shlyhen, prandaj rivaliteti i tyre për sundimin e botës
zhvillohet brenda këtyre kontradiktave, të cilat herë acarohen, herë zbuten dhe ushtrojnë influencën e tyre negative në zhvillimin e përgjithshëm politik botëror dhe
veçanërisht mbi popujt e botës dhe mbi shtete të ndryshme, më të dobëta nga ato.
Pas dështimit për t'u miqësuar me Bashkimin Sovjetik revizionist dhe për ta shfrytëzuar atë për qëllimet e Kinës imperialiste, Mao Ce Duni dhe grupi i tij
arritën në përfundimin se duhej të kthehej fytyra drejt
afrimit dhe unitetit me imperializmin amerikan. Kështu shpjegohet kthesa politike e Mao Ce Dunit dhe e Çu
En Lait për krijimin e asaj ure të madhe për të cilën
foli Niksoni e që duhej të lidhte San Franciskon me Tien
An Menin.
Kina ishte e etshme për një aleancë ndërimperia-
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liste me Bashkimin Sovjetik pikërisht në atë rrugë që
dëshironte, por që dështoi. Këtë ajo e shpresoi dhe tash
shpreson që ta realizojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ura e Niksonit nuk është një ide e re për aleanca
të tilla në këto rajone të botës. Prej kohësh ka ekzistuar
gjithashtu ideja e një tuneli të madh që duhej të lidhte
Siberinë me Alaskën, si të thuash një unitet nëpërmjet
akullit. Për sa i përket Kinës ajo mendoi se aleanca me

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga njëra anë, do të
dobësonte aleancën sovjeto-amerikane dhe, nga ana tjetër, do t'i lejonte Kinës që të arrinte me imperializmin
amerikan ata objektiva ambiciozë që nuk i arriti dot me
Bashkimin Sovjetik revizionist.
Me Komunikatën e Shangait Mao Ce Duni dhe Çu
En Lai u futën në këtë rrugë, në këtë «strategji të madhe», e cila ka dhe do të ketë pasoja të rënda për fatet
e Kinës e të botës. Përpara kësaj «strategjie të madhe»,
çështja e Tajvanit e çështje të tjera që ngrihen sot nga
kinezët janë gjëra fare të vogla. Pikërisht kësaj strategjie i dhanë një hov të mëtejshëm Hua Kuo Feni dhe
Ten Hsiao Pini, sidomos ky i dyti.
Nuk do të përsëris këtu ato çfarë kam thënë për
këtë politikë të Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit

në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për
bujën e madhe që shkaktojnë në botë vajtje-ardhjet midis tyre, konferencat, takimet, shkëmbimet e mendimeve,
marrja e kredive nga ana e Kinës etj., etj., por po theksoj se një veprimtari e strategji e tillë akoma nuk është
zhvilluar në atë gjerësi që parashikohet prej tyre. KjG
sepse për realizimin e kësaj strategjie kineze ekzistojnë
pengesa serioze. Dhe në fakt ne shikojmë se këto pengesa
bëjnë që Kina të ndjekë përsëri po atë politikë të koniunkturave që ka ndjekur vazhdimisht dhe përpara gjen
grumbuj me gurë, të cilët nuk di se si t'i kapërcejë.
Është fakt i pakundërshtueshëm se si imperializmi
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amerikan, ashtu edhe militarizmi japonez dhe vendet e
pasura industriale të Evropës Perëndimore, te Kina e Mao
Ce Dunit, e Çu En Lait, e Hua Kuo Fenit dhe e Ten
Hsiao Pinit panë një vend neokolonial, një treg të madh,
një vend gati kontinent, në të cilin ata mund të krijonin,
ashtu si dikur, zonat e veta të influencës, politike dhe
ekonomike. Influenca ekonomike do të realizohej nëpërmjet shitjes së teknologjisë moderne, nëpërmjet kredive
kolosale e të panumërta që grupi i Ten Hsiao Pinit, duke
mos llogaritur paaftësinë e madhe të ekonomisë së vendit,
mendoi se Kina ishte në gjendje t'i gëlltiste këto kredi
që do të përbënin çelësin, me ndihmën e të cilit do të
realizonin ëndrrën e tyre të hegjemonisë botërore. Mirëpo dëshira e tyre në këtë drejtim ndeshi në pengesa, gjë
që ishte e natyrshme, sepse ekzistojnë rivalitete të mëdha
midis Bashkimit Sovjetik, imperializmit amerikan, militarizmit japonez dhe «Evropës së Bashkuar», për të mos
felur veç e veç për shtetet që formojnë këtë të ashtuquajtur Evropë të Bashkuar.
Prandaj në Kinë, e cila po ua hapte portat kapitalistëve, trustet dhe monopolet e huaja patjetër do të organizonin dhe do të ushtronin një vëzhgim paraprak të rreptë rreth mundësive reale të zhvillimit të saj ekonomik,
rreth rentabilitetit dhe sigurimit të kapitaleve që do të
investonin atje. Kështu, hovi i madh i Ten Hsiao Pinit,
për të krijuar epërsi mbi grupin e Hua Kuo Fenit dhe
për të mbuluar edhe disfatën e tij personale, pavarësisht
nga zhurma e madhe që u bë, dështoi, jo plotësisht, por
ra ai vrulli i tij i madh i mëparshëm. Tash, për të arritur
qëllimet e tyre hegjemoniste, krerët revizionistë kinezë
duhet të bëjnë një punë •më të madhe dhe të ndjekin
një politikë më të rafinuar, të krijojnë një vend me një
pushtet më të organizuar e me një ekonomi më të përparuar.
Këto janë kushtet që investitorët kapitalistë i kër922

kojnë Kinës. Prandaj realizimi i ëndrrës së hegjemonistëve kinezë sapo ka filluar dhe është akoma larg konkretizimit të plotë. Po kështu është akoma larg dita që Kina
të bëhet një superfuqi në përmasat e dy superfuqive të
tjera, ashtu sikurse është gjithashtu larg krijimi i asaj
«aleance», të hapët ose të heshtur, që Bashkimi Sovjetik
ka arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleancë
e cila, sikurse dihet, bazohet në forcën e armëve, gati të
njëllojta, në konkurrencën për shtimin e këtyre armëve
dhe për sofistikimin e tyre. Kjo garë armatimesh, ashtu
sikurse edhe vazhdimi i politikës për ndarjen e rindarjen
e botës, përmban në vetvete edhe rrezikun e një konflagracioni midis tyre. Kina, pra, nuk i ka akoma kushtet që
ka Bashkimi Sovjetik për t'ia arritur një aleance me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë asaj i duhet akoma shumë kohë. Sidoqoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta ndihmojnë Kinën, sepse duan të dobësojnë
superfuqinë tjetër, Bashkimin Sovjetik. Por në të njëjtën
kohë ato gjithnjë do ta mbajnë parasysh edhe faktin tjetër, atë që Kina të mos arrijë nivelin që ëndërron e të
bëhet rrezik për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Prandaj në këtë koniunkturë Kina tregohet e padurueshme, e ngutur. Kjo për arsye se uria, për të arritur
qëllimet që i ka caktuar vetes, është aq e madhe, saqë në
çdo frenim që i bëhet nga kapitalizmi botëror, ajo ndërron strategji, kuptohet jo plotësisht, por bën një kthesë
drejt Bashkimit Sovjetik. Kjo kthesë shprehet në takimet
e saj të ardhshme që do të bëhen me sovjetikët në Moskë.
Ka shumë mundësi që këto takime të trashen e të zhvillohen më tej dhe Bashkimi Sovjetik të bëhet, në mos
partneri i parë, një partner i konsiderueshëm i Kinës.
Por edhe Bashkimi Sovjetik, si edhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, do ta ketë kurdoherë parasysh rrezikun që i
vjen nga Kina.
Pra, si Bashkimi Sovjetik ashtu edhe Shtetet e Bash923

kuara të Amerikës, do ta shfrytëzojnë Kinën, e cila, nga
ana e saj, do të përpiqet të bëhet edhe ajo një superfuqi,
kurse dy të parët do të përpiqen të mos e lejojnë një
gjë të tillë, sepse krijon rreziqe për ta.
Prandaj aktualisht politika e Kinës nuk di nga të
vejë, nuk di ku të kapet e si të kapet, megjithëse ka një
sërë poblemesh të mëdha që duhet të zgjidhë, si të brendshme, ashtu edhe të jashtme. Përpjekjet që bëjnë udhëheqësit revizionistë kinezë janë të panumërta, por rezultatet
nuk janë dhe nuk mund të jenë ashtu siç dëshirojnë ata.
Teoritë e disave se nuk ka ç'i bëhet imperializmit
amerikan, socialimperializmit sovjetik apo ecjes së Kinës
drejt një shteti hegjemonist imperialist, janë të destinuara të falimentojnë. Është e pamundur.që këto teori të
shuajnë rolin e popujve, rolin e proletariatit. Kontradiktat
e shoqërisë kapitaliste, të studivara e të argumentuara
nga mendimtarët e mëdhenj Marks, Engels, Lenin e
Stalin, do të vazhdojnë të ekzistojnë dhe do të thellohen
deri në atë shkallë, saqë një ditë do të shpërthejnë revolucionin ose luftën botërore imperialiste, të cilën proletariati dhe popujt liridashës duhet ta kthejnë në luftë
civile për të siguruar fitoren e tyre të përhershme dhe
për ndërtimin e socializmit.
Politika e Kinës, pra, po përpëlitet, ajo është në kaos.
Po bëhen thirrje për unitet, thirrje për disiplinë, po bëhen përpjekje për organizime shtetërore dhe ekonomike.
Tash së fundi në këtë drejtim e ngriti zërin edhe Li Hsien
Nieni, zëvendësi ose ndihmësi i parë i Çu En Lait për
çështjet ekonomike, «eksperti i ekonomisë». Ky «ekspert»
i ekonomisë kineze është një oportunist me damkë. Ai
nuk e tha fjalën e tij kur Ten Hsiao Pini ia hipi kalit dhe
kujtoi se kapi qiejt me dorë dhe mendoi se kapitali botëror do t'i vinte në ndihmë me çka donte dhe me sa donte ai. Ky teoricien ekonomik revizionisto-kapitalist nuk
u imponua. Duhej të vinte një person tjetër në krye të
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komisionit të planit, i cili të frenonte edhe oportunizmin
Li Hsien Nienit, edhe revanin aventuresk të fashistit
Ten Hsiao Pin.
Të mos harrojmë se ky Li Hsien Nien është një nga
udhëheqësit kryesorë që ka mbajtur kontakte me delegacione të shumta politiko-ekonomike të imperialistkve
amerikanë, japonezë dhe të Evropës Perëndimore, pra ka
hetuar pranë tyre mundësitë e ndihmave e të kredive të
jashtme dhe u ka treguar atyre mundësitë e brendshme
të Kinës dhe, duke gjykuar mbi mundësitë për kredi
nga jashtë, si dhe mundësitë e brendshme, patjetër duhet
të ketë dalë me konkluzione. Këto konkluzione duhet të
kenë rrëzuar tezat e Ten Hsiao Pinit e të Hua Kuo Fenit
dhe kanë ndryshuar disi edhe taktikat për zbatimin e
«strategjisë së madhe» të hegjemonizmit botëror nga ana
e Kinës kapitaliste.
Por le të shikojmë, siç njofton nga Pekini agjencia
angleze e lajmeve Rojter më 13 gusht, çka i thotë ky
zëvendëskryeministër delegacionit të kësaj agjencie, të
kryesuar nga drejtori i saj, Xherald Long.
Li Hsien Nieni i thotë këtij anglezi se kinezët do të
ruajnë planifikimin e centralizuar, duke e kombinuar
këtë me një ekonomi të tregut «për të inkurajuar iniciativën në nivele lokale dhe për të bërë që prodhimi
t'u përgjigjet nevojave të popullit».
Kjo lë të kuptohet se, sipas tij, centralizmi demokratik, ose planifikimi në mënyrë të centralizuar, do të
thotë, nga njëra anë, krijimi i ndërmarrjeve monopoliste
shtetërore dhe, nga ana tjetër, lënia lirë e iniciativës private, të cilën e quajnë lokale. Kjo iniciativë konside.rohet,
dhe ashtu është në fakt, ekonomi e tregut dhe e parave,
ekonomi ku nxitet stimuli material. Këtë Li Hsien Nieni
dhe shokët e tij, pa e quajtur socialiste, sepse s'është e
tillë, e konsiderojnë si rrugën më të përshtatshme për të
plotësuar nevojat e popullit. Pra, ai i thotë drejtorit të
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Rojterit se populli kinez ka shumë nevojë për ushqime e
për mallra të tjera. Pikërisht për këtë radha në «katër
modernizimet» «e famshme» u ndërrua dhe në krye doli
zhvillimi i bujqësisë dhe i industrisë së lehtë.
Ky organizim i ekonomisë kineze i përngjet vetadministrimit jugosllav. Edhe në Jugosllavi ka ndërmarrje
kapitaliste shtetërore që drejtohen dhe planifikohen nga
qendra, por Vetadministrimi në republikat dhe në të gjitha instancat ekonomike është ajo formë kapitaliste që
lejon zhvillimin e tregut të brendshëm, krijimin, siç thoshte Lenini, çdo orë çdo çast të kapitalizmit në fshat
e në qytet.
Ky teoricien kapitalist, Li Hsien Nieni, duke parashtruar pikëpamjet e tij që s'janë aspak socialiste, nuk
mungoi të thoshte për demagogji se «ne shpesh e kritikojmë kapitalizmin për miopinë e tij për sa i përket zhvillimit ekonomik, por në fakt, bile edhe në socializëm,
mund të ketë miopi, në qoftë se nuk hartojmë një plan
të saktë». Kështu zoti Li Hsien Nien u hoq si socialist,
kritikoi kapitalizmin për miopi, por nuk mungoi të kritikonte edhe socializmin për të njëjtin fenomen. Pra, për
të socializmi dhe kapitalizmi janë motër e vëlla dhe çka
po ndërtohet sot në Kinë, mund të konsiderohet edhe si
kapitalizëm.
Rëndësi ka që ky revizionist, dorë e djathtë e Çu En
Lait, duke pretenduar se udhëheqësit kinezë kanë mbyllur
sytë dhe nuk kanë njohur nevojat reale të popullit, gjë
që është një gënjeshtër e madhe, pohon ato çka thashë
në fillim të këtyre shënimeve mbi ekonominë e hallakatur kineze. Për sa u përket nevojave reale të popullit,
ata i kanë pasë njohur këto, por për plotësimin e tyre
nuk ndoqën rrugën .e përshtatshme që tregon marksizëm-leninizmi dhe që zbaton diktatura e proletariatit.
Pra, Li Hsien Nieni pohon se si në tregun e brendshëm, ashtu edhe në marrëdhëniet tregtare me jashtë, Ki926

na ka pasë dështuar në të ashtuquajturën rrugë të ndërtimit të socializmit. Kjo do të thotë se atje nuk ndërtohej
socializmi, por në të njëjtën kohë nuk ndiqej si duhej as
rruga kapitaliste që mund ta vinte ekonominë kineze në
binarët kapitalistë. Ajo qëndroi kurdoherë e hallakatur
dhe në kaos. Li Hsien Nieni, në bisedën e tij me drejtorin
e Rojterit, nuk mungoi të mohonte vetë Mao Ce Dunin
në lidhje me modernizimin socialist të Kinës, duke thënë
se «Mao Ce Duni e kishte menduar një gjë të tillë, por
kjo nuk u realizua gjatë kohës që jetoi ai». Kjo vërteton
plotësisht ato çka shtrova më parë. Këto gjëra nuk u realizuan dhe fajtorë për këtë janë Mao Ce Duni, Çu En
Lai, Li Hsien Nieni, Ten Hsiao Pini dhe gjithë banda që
erdhi në fuqi pas çlirimit të Kinës. E gjithë kjo ngjau për
arsye se këta njerëz nuk ishin marksistë-leninistë.
Li Hsien Nieni thotë tekstualisht kështu: «rshtë e
pamundur jeta e një qeverie, në qoftë se, me të ardhur
në fuqi, nuk bën asgjë për të përmirësuar ekonominë kombëtare dhe për të plotësuar nevojat e popullit». Ç'do të
thotë kjo? Kjo hapur do të thotë se qeveria e Mao Ce
Dunit nuk meritonte të qëndronte në fuqi, sepse nuk e
përmirësoi ekonominë kombëtare dhe nuk plotësoi nevojat e popullit. Mjafton kjo për të vërtetuar tezat e Partisë sonë, se ekonomia kineze dhe udhëheqja e saj kanë
qenë në rrugë antipopullore. Megjithatë ajo ka qëndruar
në fuqi, edhe duke mos ia plotësuar nevojat popullit, duke e quajtur veten socialiste. «Modernizimi socialist, pretendon ky ekonomist revizionisto-kapitalist, përputhet me
kushtet e Kinës dhe me kërkesat e popullit, por për arritjen e kësaj ka shumë vështirësi».
Li Hsien Nieni mendon se në këtë farë organizimi
aktual të ekonomisë kineze, që nuk është tjetër veçse një
kopje e vetadministrimit jugosllav në kushtet e Kinës,
nuk do të ketë kontradikta midis autoriteteve qendrore
dhe atyre lokale. Me këtë ai përpiqet t'u hedhë hi syve të
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huajve, të cilët në të vërtetë nuk e hanë këtë, sepse e
njohin mirë kapitalizmin jugosllav dhe sistemin e tij të
vetadministrimit, e dinë mirë se ç'të mira i solli ai Jugosllavisë. Pavarësisht nga shpresat dhe deklaratat mashtruese të Li Hsien Nienit, në Kinë, midis autoriteteve qendrore dhe atyre lokale, do të ketë patjetër kontradikta
të thella.
Ç'po shohim të ndodhë në Jugosllavi? E kundërta e
asaj që thuhet. Ekzistojnë kontradikta aq të mëdha saqë
për falimentimin e vetadministrimit jugosllav detyrohen
të flasin vetë gazetat jugosllave, veçanërisht revista
«Nin», e cila, duke analizuar situatën në Jugosllavi, e thotë hapur një gjë të tillë, por pa e përmendur me emër
sistemin e vetadministrimit. Tash së fundi kemi mësuar se
Veselin Gjuranoviçi, kryeministri jugosllav, hiqet si i sëmurë, por, me sa duket, është fjala për sëmundje diplomatike, pse ai ka vajtur te Titoja dhe i ka thënë se duhet të zhvillohet një ekonomi e centralizuar, ndryshe ne,
Jugosllavia, falimentuam. Titoja nuk e pranoi këtë mendim të Gjuranoviçit për arsye se, po ta pranonte, do të
thoshte të pranonte falimentimin de jure dhe de facto të
vetadministrimit myflis të Jugosllavisë titiste.
Përpara, sipas Li Hsien Nienit, organet lokale në Kinë, gjoja nuk kishin kompetenca. Këtë e ka thënë edhe
Mao Ce Duni për Bashkimin Sovjetik për të sulmuar
Stalinin. Me kohë ai ka akuzuar Stalinin se gjoja pushteti socialist në Bashkimin Sovjetik, domethënë centralizimi i pushtetit, nuk u linte asnjë kompetencë dhe asnjë
të drejtë republikave, kurse në Kinë, sipas Mao Ce Dunit,
autoritetet lokale, domethënë provincat, kishin kompetenca të plota. Tash del Li Hsien Nieni dhe thotë se kohët e
fundit këto autoritete lokale «kanë më tepër kompetenca
në marrjen e vendimeve» dhe pohon se «në qoftë se kontradikta të tilla (domethënë kontradiktat midis organeve
qendrore dhe atyre lokale) janë të pashmangshme, shpre-

sohet se ato nuk do të ushtrojnë një ndikim serioz ndaj
prodhimit». Përkundrazi, një sistem i tillë do të krijojë
vështirësi në prodhim. Lënia e lirë e pronës private, e
zhvillimit të industrisë së vogël private, industri që do të
rritet dhe do të marrë përpjesëtime të mëdha në Kinë,
patjetër që do të shkaktojë një konkurrencë të madhe dhe
do ta pengojë prodhimin, sidomos në këto situata të prapambetura industriale në të cilat ndodhet ky vend. Tregu dhe konkurrenca atje do të dominojnë, do të dominojë gjithashtu paraja, siç po ngjet në Jugosllavi, dhe
rritja e kompetencave të autoriteteve lokale, për të marrë
vendime mbi planifikimin, financën dhe përdorimin e
materialeve, do të shkaktojë atë konkurrencë që ta krimbë ekonominë vetadministruese jugosllave.
Këtu nuk është vetëm çështja e ndarjes së kompetencave. Jo, këtu është çështja e ndërtimit të sistemit të
vetadministrimit jugosllav në Kinë, vetadministrim ky që
ka për qëllim krijimin dhe forcimin e klasës kapitaliste,
shfrytëzimin e klasës punëtore dhe të fshatarësisë punonjëse, ka për qëllim krijimin e disa ndërmarrjeve kapitaliste shtetërore dhe dhënien e koncesioneve të panumërta kapita]istëve të huaj. Të gjitha këto gjëra që Li
Hsien Nieni i trajton në këtë mënyrë, i bën për të inkurajuar ose më mirë shpreson të inkurajojë qeveritë kapitaliste që t'i akordojnë Kinës kreditë e mëdha që u ka
kërkuar. Li Hsien Nieni përpiqet, pra, t'i sigurojë ata
se Kina ecën në rrugën e krijimit brenda vendit të një
situate të sigurt për ta, në rrugën e krijimit të sistemit të
vetadministrimit gjoja punëtor, por në të vërtetë kapitalist.
Zëvendëskryeministri Li Hsien Nien theksoi në këtë
bisedë se «edukimi ideologjik dhe politik» nuk është i
mjaftueshëm për të përcaktuar pozitën e një punëtori.
Me këtë ai e fshin krejtësisht rolin e klasës punëtore. Pra,
ai nuk i vë asnjë rëndësi klasës punëtore në udhëheqje,
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por gjithë pikëpamjen e tij politike e përmbledh në idenë
se -njerëzit duhet të hanë, të pinë, të jetojnë mirë, të
përmirësojnë nivelin e jetesës» dhe kaq. I katandisi Lija
klasën punëtore dhe popullin kinez si kafshët që i çojnë
në grazhd të hanë atë që iu hedh grazhdari!
Ai pohoi, gjithashtu, se stimuli material duhet të ekzistojë dhe shtoi se puna në këtë drejtim nuk ka qenë në
nivelin e duhur. Kjo është, sipas tij, arsyeja që qeveria ka propozuar «një politikë të re të ripërshtatjes dhe të
rindërtimit të ekonomisë kombëtare», domethënë të ndërtimit të kapitalizmit. Për demagogji ky revizionist i regjur thotë: «Të mos kopjojmë shumë nga Perëndimi, siç
ndodhi në Bashkimin Sovjetik gjatë viteve 50-të. Ne kemi
nevojë të mësojmë nga vendet e tjera, por kjo duhet të
realizohet në përputhje me kushtet që ekzistojnë në
Kinë».
Me fjalë të tjera, me këtë intervistë me gazetarin an-

glez, Li Hsien Nieni kërkon të sigurojë partnerët e ardhshëm kapitalistë se po rindërtohet ekonomia e vjetër kapitaliste e Mao Ce Dunit në një formë më të re, e cila,
së pari, do të shpejtojë procesin e krijimit të klasës kapitaliste dhe, së dyti, kapitalistëve të huaj do t'ua lehtësojë punën e do t'u japë të gjitha lehtësitë që kërkojnë

për të investuar në Kinë.
Me • paturpësinë më të madhe e si një lake i bindur
i kapitalizmit ai vuri në dukje të gjitha të metat, të gjitha gabimet që vetë ai, Mao Ce Duni e shokët e tij, kanë
bërë, mohoi çdo punë që është bërë në Kinë dhe la të
kuptohet se aktualisht me strategjinë e re po ecet me
vrull në një rrugë të re të kënaqshme për kapitalistët e
huaj. Por, mbi të gjitha këto, unë po shoh se Kina dhe
Japonia po afrohen më shumë me njëra-tjetrën dhe mendoj se do të na lindë këtu një çështje tjetër, një aleancë
e dytë për hegjemoni botërore midis Kinës kapitaliste
dhe militarizmit japonez.
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Në mes kësaj përpëlitjeje dhe kërkesave kineze për
ndihma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Sovjetik, nga vendet e Evropës Perëndimore dhe nga
Japonia, konstatojmë se më e afrueshmja me Kinën është
Japonia. Në fakt kjo është një nga shtetet më të fuqishme
e më konkurruese midis vendeve të zhvilluara kapitaliste
në arenën ndërkombëtare. Japonia ka bërë hapa të mëdhenj përpara, ka bërë një hop të madh dhe vazhdon të
jetë në sulm në fushën ekonomike. Këtu, domethënë në
fushën ekonomike, Kina është e dobët, prandaj unë mendoj se në thelbin e strategjisë aktuale dhe të pikëpamjeve
kapitalisto-shoviniste të kinezëve qëndron ndjenja e theksuar e racizmit të verdhë. Pikërisht kjo do t'i shtyjë ata
në një aleancë më të ngushtë me militarizmin japonez.
Japonia është e dispozuar për këtë aleancë dhe që
tash i ka dhënë Kinës me dhjetëra miliardë dollarë kredi
për zhvillimin e saj ekonomik. Ky zhvillim ekonomik i
Kinës me ndihmën e kredive të kapitalistëve japonezë
do të shtohet. Japonezët jo vetëm ekonomikisht janë të
fortë, por ata janë të armatosur edhe me armë moderne
dhe kanë një marinë të fuqishme. Aktualisht ata janë
në miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por, në
rast se midis Japonisë dhe Kinës do të arrihet ujdia politike për një hegjemoni të përbashkët botërore, atëherë
potenciali ekonomik japonez, së bashku me potencialin
njerëzor dhe forcën ushtarake në rritje të Kinës, do të
krijojnë një fuqi të tmerrshme imperialiste, e cila, në rivalitet për sundimin e botës, mund dhe duhet të shkaktojë fërkime deri në kOnflagracion të armatosur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Sovjetik.
Unë aktualisht e shoh këtë tendencë zhvillimi midis
Kinës dhe Japonisë. Le të shohim për këtë edhe disa
mësime të historisë. Gjermania e Vejmarit, me gjithë
disfatën që pësoi në Luftën e Parë Botërore, u rimëkëmb
me ndihmën e amerikanëve e të anglezëve dhe arriti kul931

min e forcës së saj me ardhjen në fuqi të Hitlerit. Pas
dështimit të puçit të Munihut, në vitin 1925 Hitleri shkroi
në burg librin «Main Kampf-, ku ekspozonte parimet e
tij politiko-ideologjike mbi shtetin totalitar që ai mendonte të vendoste, ekspozonte doktrinën, e cila do të shtynte
Gjermaninë e atëhershme drejt tendencës për sundimin e
botës mbi bazën e epërsisë së racës ariane, të sundimit të
zotërinjve mbi skllevërit. Natyrisht, Hitleri shpresonte të
likuidonte, siç edhe likuidoi, vende të ndryshme të Evropës, por drejtimi kryesor i doktrinës së «Main Kampfit»
të tij ishte zhdukja e komunizmit. Tok me komunizmin
ai u përpoq të zhdukte edhe çifutët.
Pra, objekti kryesor i Hitlerit ishte likuidimi i Bashkimit Sovjetik të Leninit e të Stalinit. Në doktrinën e tij
Hitleri, siç vërtetojnë shumë historianë, është frymëzuar
nga Karl Ausshofer, ish-pmfesor në Universitetin e Munihut, me të cilin ai u njoh nëpërmjet nxënësit të tij
Rudolf Hes. Karl Ausshoferi e frymëzoi pra Hitlerin për
të përpunuar teorinë e tij fashiste të sundimit të botës.
Kush ishte Karl Ausshoferi? Ai ka qenë vëzhguesi
ushtarak i Gjermanisë në Japoni dhe kishte pikëpamje të
tilla raciste dhe dominuese për një hegjemoni botërore
mbi popujt e tjerë saqë frymëzonte edhe vetë kastën militariste të mikados për luftë kundër carizmit që më 1904-1905, kur admirali Heiashiro Togo shkatërroi flotën ruse
në Port-Artur. Ky njeri, Ausshoferi, kur perandori
Hirohito dhe gjenerali Hideki Tojo kapitulluan në Luftën e Dytë Botërore, bëri harakiri tok me gruan e vet.
Ten Hsiao Pini është një fashist siç ishte Hitleri. Në
kokën e tij ekzistojnë idetë e Karl Ausshoferit, idetë e
Heiashiro Togos e të Hideki Tojos, të cilat përputhen.
Prandaj unë mendoj se do të veprohet në një mënyrë të
tillë që Japonia ta përdorë Kinën si një potencial të
madh, sidomos ushtarak, pse ajo ka bombën atomike. Japonia, duke i dhënë Kinës ndihma ekonomike të konsi932

derueshme, do ta fuqizojë atë, do ta zhvillojë industrinë
e saj të rëndë, do ta furnizojë edhe me armatime të sofistikuara dhe kështu me siguri do të vijë koha që midis
këtyre dy vendeve të nënshkruhet edhe një traktat aleance. Nuk ngulte këmbë kot Çu En Lai, ashtu sikurse
këmbëngulën Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini, që në
marrëveshjen e bashkëpunimit japono-kinez, të përfshihej edhe çështja e hegjemonizmit, domethënë të thuhej
se Japonia dhe Kina luftojnë kundër hegjemonizmit. Kjo
do të thotë që të dy këto shtete janë kundër Bashkimit
Sovjetik, sepse Kina si shtet hegjemon atë quan, Bashkimin Sovjetik dhe jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra në horizont po duket aleanca ekonomiko-ushtarake në forma të zhvilluara midis Japonisë dhe Kinës. Kjo
do të vazhdojë të marrë kredi nga të gjitha anët, por tendenca e saj më e theksuar do të jetë afrimi gjithnjë e
më shumë politik, ekonomik dhe ushtarak me Japoninë
për të sunduar në Azinë e Largme, në Azinë Juglindore,
në oqeanin Paqësor, për të përçarë «aleancën>. amerikano-sovjetike.
E gjithë kjo politikë e Kinës, e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, e Japonisë, e Bashkimit Sovjetik dhe e vendeve të tjera kapitaliste të botës synon të vendosë epërsinë e njërit apo të tjetrit prej këtyre shteteve, ose krijimin e sundimit të përbashkët të botës në mes dy ose tri
superfuqive në dëm të së katërtës. Aktualisht edhe Japo-

nia mund të konsiderohet si një superfuqi ekonomike, e
cila dominon mbi dollarin dhe i bën një konkurrencë të
madhe tregtisë botërore të Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një superfuqi tjetër po
ngrihet gjithashtu, Kina.
Pra, mund të themi se ekzistojnë katër superfuqi, të
cilat bëjnë përpjekje të mëdha për sundim botëror dhe
për aleanca të reja, që të mundin të mbajnë nën zgjedhë
popujt e botës. Armët atomike dhe konvencionale, sho933

qëritë shumëkombëshe dhe sindikatat kapitaliste, ose më
mirë me thënë bonzët që drejtojnë sindikatat punëtore,
janë armët e tyre më të fuqishme për sundimin e botës.
Këto armë ata i vringëllijnë për të trembur popujt dhe
për t'i penguar ata që të ngrihen në revolucion, që të
këputin zinzhirët e robërisë së tyre dhe të fitojnë lirinë,
pavarësinë, sovranitetin dhe të ndërtojnë jetën e re, shoqërinë socialiste.
Prandaj të gjitha këto. përpjekje të kapitalit botëror,
të revizionizmit modern dhe të superfuqive, jo vetëm duhet të ndiqen në evolucionin e tyre, por kundër tyre duhet zhvilluar një luftë sistematike e organizuar e popujve,
nën udhëheqjen e proletariatit dhe të partive të tij marksiste-leniniste.
Luftërat nacionalçlirimtare, luftërat e prolktariatit, të
udhëhequra nga partitë marksiste-leniniste, duhet të bëjnë që të dështojnë planet e komplotet që po kurdisin
superfuqitë, duhet të bëjnë që të demaskohen qëllimet
dhe veprimet e ndryshme të tyre, të dënohet dhe të demaskohet në sytë e punëtorëve lodra e poshtër e partive
të ashtuquajtura socialdemokrate dhe komuniste që nuk
janë tjetër veçse revizioniste në shërbim të kapitalit si
dhe bonzët, udhëheqësit e aristokracisë punëtore, që i detyrojnë sindikatat të jenë në shërbim të kapitalit. Nga,
ana tjetër, masat e popullit dhe klasa punëtore duhet të
bëjnë një propagandë të madhe e të vazhdueshme, të
qartë e të efektshme në gjirin e ushtrive borgjeze, me
qëllim që të ndajnë ushtarët, që vijnë nga gjiri i popullit,
nga kasta që i komandon ata. Kasta e oficerëve koman-

të gjitha formave strukturore dhe infrastrukturore të shteteve borgjeze kapitaliste, janë detyra të dorës së parë të
masave të popullit, të proletariatit dhe të partive të vërteta marksiste-leniniste. Popujt asnjëherë nuk duhet të dëshpërohen nga pamja e jashtme e fuqisë ekonomiko-politiko-ushtarake të kapitalizmit. Kapitalizmi është i fuqishëm

në rast se popujt nuk ngrihen në luftë kundër shtypjes
së tij nën çdo formë që paraqitet dhe nuk luftohet me
efikasitet, me këmbëngulje dhe me sakrifica. Në qoftë
se kapitalizmi luftohet me këmbëngulje, atëherë kjo
forcë «e madhe» nuk mund të jetë operuese, nuk mund
ta shtypë e nuk do ta shtypë dot kurrë ndjenjën e fuqishme të lirisë dhe forcën kolosale revolucionare të proletariatit dhe të popujve.

dues është në shërbim të kapitalit, të imperializmit dhe
të krerëve revizionistë, të trusteve, të koncerneve dhe të
shoqërive të përbashkëta.
Demoralizimi në gjirin e ushtrive borgjeze, demaskimi i aristokracisë punëtore, demaskimi i partive të borgjezisë, socialdemokrate dhe revizioniste, dhe sabotimi i
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ALEANCA KINO-JAPONEZE, SYNIMET,
RREZIQET E SAJ
Nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Mondeil, ka disa ditë që ndodhet në Pekin. Duhet ndjekur me vëmendje kjo vizitë, sepse lidhet, midis të tjerave,
me përpjekjet e ethshme të udhëheqësve
stë kinezë për të siguruar kredi e ndihma ekonomiko-financiare e ushtarake nga fuqitë kapitaliste.
Që të fuqizohet Kina ka shumë nevojë për ndihma
të mëdha të jashtme. Se sa arrijnë deri tani miliardat që
i kanë dhënë dhe do t'i japin asaj shtetet kapitaliste, nuk
e dimë, por nga sa shohim e dëgjojmë, mund të gjykojmë
se Japonia i ka ofruar ndihma të mëdha prej dhjetëra miliardë dollarësh dhe ka treguar gatishmëri që të bashkëpunojë ngushtë me të në të gjitha fushat.
Agjencitë e huaja flasin edhe për një bosht Kinë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Japoni. Për sa i përket
një gjëje të këtillë, mendoj unë, ndoshta edhe gabohem,
mund të jetë fjala për një perspektivë. Aktualisht ai akoma nuk është konkretizuar, siç e paraqet punën diplomacia perëndimore, domethënë që marrëveshja, për këtë
bosht ekziston, në mos e shkruar, e pashkruar. Mendimi
im është se hëpërhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do
t'i ruhen një aleance flagrante ala hitleriane nëpërmjet
krijimit të një boshti të tillë, veçse këto, duke qenë të
lidhura me Japoninë, mundet që marrëdhëniet e tyre t'i
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orientojnë në këtë rrugë edhe ndaj Kinës, natyrisht, duke
ruajtur dhe duke vigjiluar mbi një mundësi të rrezikshme
për to, që mund të shkaktojë një ndihmë e pakontrolluar
e tyre ndaj Kinës dhe Japonisë.
Ka mundësi që Kina dhe Japonia, siç e kam theksuar edhe një herë tjetër në këtë Ditar, të afrohen sa
më shumë me njëra-tjetrën dhe të bien në ujdi në mes

tyre për të sunduar në fillim të gjithë Azinë, sidomos
Azinë Juglindore, ishujt Filipine, Vietnamin, Kamboxhian,
Laosin, Tajlandën, Singaporin. E pse të mos i shtrijnë,
më vonë, interesat e tyre më tej, duke sunduar edhe në
Indi, edhe në Australi, me një fjalë, deri atje ku nuk
cenohen interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Unë mendoj, siç e kam vënë në dukje herë të tjera,
që Kina, duke qenë një forcë e madhe kontinentale, dhe
Japonia një forcë militariste e fuqishme në ishuj, në dete
e në oqeane dhe një shtet me ekonomi të zhvilluar, sidomos për sa i përket industrisë, mund të bëjnë çiftin, që
ka ose do të ketë për qëllim sundimin e këtij pellgu të.
madh popujsh dhe vendesh që mund të shfrytëzohen.
Kështu që në këtë mes Japonia, për t'u forcuar vetë
ekonomikisht dhe ushtarakisht, mund ta ndihmojë Kinën
si nga ana ekonomike, ashtu edhe nga ana ushtarake. Me
fjalë të tjera, Japonisë i intereson që Kina kontinentale
të bëhet një burim i madh lëndësh të para për industrinë
e fuqishme japoneze, njëkohësisht edhe një treg i madh
për investime kapitale në ekonomi, në bujqësi dhe në
armatime.
Gjithashtu Japonia mund ta konsiderojë dhe duhet ta
konsiderojë Kinën si një vend për të forcuar potencialin
e vet ushtarak që deri tashti asaj ia ndalon marrëveshja
që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe
Bashkimi Sovjetik, i cili, pavarësisht se nuk ka një marrëveshje të tillë me të, prapëseprapë është vigjilent që
kjo të mos e zhvillojë armën atomike. Kurse Kina i ka
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duart të zgjidhura në këtë drejtim; ajo e ka bombën atomike, por i duhen kapitale të mëdha që këtë armë dhe
shpikjet e tjera që varen prej atomit, t'i zhvillojë në një
shkallë më të gjerë për veten e saj e, gjithashtu, edhe për
Japoninë. Dhe Japonia ka mundësi që ta ndihmojë atë
për të realizuar këto qëllime, të cilat duhet të jenë objektiva të përbashkët të Kinës socialimperialiste dhe të
Japonisë militariste, domethënë që Kina të bëhet poligon
dhe depo e armëve bërthamore dhe e armatimeve të sofistikuara të çdo lloji për veten e saj dhe për Japoninë.
Natyrisht, Japonia ka një flotë tregtare shumë të
fuqishme, kurse flotën ushtarake nuk e ka në atë shkallë që dëshiron. Prandaj synimi i Japonisë është që të

ringjallet flota e vjetër ushtarake japoneze, por me mjete
moderne, që të mos jetë më as si në kohën e admiralit
Togo, as si në periudhën e gjeneralit Tojo, por një flotë
me nëndetëse, aeroplanmbajtëse, kryqëzorë e mjete të
tjera detare e armë me mbushje bërthamore.
Dhe në këtë situatë që ndodhet Japonia, pra në pamundësi që t'i zhvillojë këto dy forca goditëse, forcën
bërthamore dhe forcën detare, do të përdorë Kinën. Portet e Kinës mund të bëhen dhe do të bëhen, mendoj unë,
kantiere detare të fuqishme për ndërtim anijesh luf tarake,
për të zaptuar detet dhe oqeanet. Pra, Japonia do të ketë
për synim zaptimin e oqeanit Paqësor dhe Indian dhe,
sigurisht, në këtë mënyrë ajo do të bëhet një dragua me
dy kokë, që ka mundësi të rrezikojë edhe dy superfuqitë
e tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin
Sovjetik. Dhe në qoftë se pranojmë këtë tezë, atëherë
ndihmat amerikane për Kinën do të jenë të matura dhe
shumë të rezervuara; relativisht do të thellohen kontradiktat në mes Kinës dhe Japonisë, nga njëra anë, dhe
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, nga ana tjetër.
Pa dyshim, një situatë e tillë do të forcojë akoma më
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shumë bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Sovjetik. Por militarizmi japonez nuk
është e mundur të qëndrojë në këto pozita statukuoje, ku
imperializmi amerikan dhe Bashkimi Sovjetik revizionist të
sundojnë botën; Japonia kërkon dhe bile do të gjejë te
Kina atë aleat racial, militarist e me qëllime sundimi që,
në kontradikta me njëri-tjetrin, por të pajtueshme në
këto situata, do të realizojë qëllimet e saj hegjemoniste.
Çu En Lai dhe Mao Ce Duni në politikën dhe në veprimtarinë e tyre nuk e shikonin këtë variant të mundshëm të zhvillimit të politikës kineze drejt Japonisë. Ata,
sipas mendimit tim, në strategjinë e tyre kundërrevolucionare dhe hegjemoniste, mendonin të mbështeteshin më
shumë te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ato do të
ishin të predispozuara që Kina të realizonte ëndrrën e saj
hegjemoniste mbi Bashkimin Sovjetik revizionist, por,
natyrisht, pa prekur synimet hegjemoniste të imperializmit amerikan në Azinë Juglindore, në oqeanin Pacifik
dhe në Oqeanin Indian.
Ndërsa grupi i Ten Hsiao Pinit është më i avancuar
në këtë strategji të Mao-Çusë drejt imperializmit amerikan. Derisa të arrihet konsolidimi i atij bashkëpunimi që

tregova pak më parë me Japoninë, është e kuptueshme
që Kina do të vazhdojë të marrë kredi e teknologji të re
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim që të
bëjë transformime rrënjësore në vendin e saj, por në kuadrin e këtij bashkëpunimi e të këtyre marrëdhënieve me
këto, ajo do t'i japë më shumë rëndësi miqësisë me Japoninë militariste.
Imperialistët amerikanë për shovinistët kinezë janë
dhe mbeten kurdoherë hundëgjatë, kurse militaristët japonezë i kanë të një gjaku dhe të një race. E theksoj se
janë edhe të një race, sepse ideologjia e Kinës dhe e militarizmit japonez ka qenë dhe mbetet kurdoherë një ideologji raciste.
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Aktualisht Kina e Ten Hsiao Pinit nuk bën shumë
zhurmë për çështjen e bazave amerikane, qoftë në Korenë
e Jugut, në Japoni, në Tajvan dhe në vende të tjera të
Azisë Juglindore, por mendoj se me forcimin e aleancës
kino-japoneze edhe kundërshtimet në këtë drejtim do të
dalin në pah. Sidoqoftë, tani për tani, shohim që Kina e
Hua Kuo Fenit nuk e mbështet çështjen e bashkimit të
Koresë me atë këmbëngulje që kërkon Kim Ir Seni. Kina
imperialiste mendon që Koreja e Veriut dhe ajo e Jugut
të jenë dominion i përbashkët kino-japonez dhe Kim Ir
Seni, i cili bën një politikë qesharake të balancës midis
Kinës dhe Bashkimit Sovjetik, të mos fitojë gjë. Por
edhe për Tajvanin Kina nuk e ngre zërin, pavarësisht se
nga informatat që kemi Ten Hsiao Pini i ka thënë Mondeilit se nuk e pëlqen vendimin e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës që të vazhdojnë ta ndihmojnë ushtarakisht
Tajvanin.
Ndihma që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë t'i japin Tajvanit, tregon qartë se imperializmi amerikan nuk i zë besë Kinës në strategjinë që kjo ka hapur
drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në fakt,
në këtë strategji do të ketë lëkundje të përhershme, derisa të gjendet stabiliteti i një aleance ushtarake kino-japoneze, e cila do të bëhet jashtë dëshirës së Shteteve
të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Sovjetik. Prandaj këtu nuk përjashtohen edhe masat ushtarake që
mund të marrin këta drejtpërdrejt, të bashkuar ose veç
e veç, kundër një blloku të tillë.
Paqëndrueshmëritë që vërehen, qofshin në politikën
e Kinës, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ose të
vendeve perëndimore të Evropës, të gjitha e kanë burimin
në krizën e madhe e të shumanshme kapitaliste, krizë që
vazhdon të thellohet dhe që u ka shkaktuar kokëçarje të
mëdha, të cilat një ditë mund të shpërthejnë në forma
revolte dhe në luftëra nacionalçlirimtare, në revolucion.
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Forca e këtyre superfuqive orientohet pikërisht drejt
aleancave të krerëve të trusteve e të monopoleve që qëndrojnë mbi qeveritë e këtyre vendeve dhe që u diktojnë
atyre ligjet. Prandaj tash vëmë re që gjithë këto shoqëri
shumëkombëshe, të cilat udhëheqin këtë politikë hegjemoniste të këtyre shteteve, krijojnë kontradikta të mëdha
dhe mendojnë se forca ekonomike e tyre ose forca e armëve do ta dominonin revolucionin, revoltën e proletariatit dhe të popujve që luftojnë .për liri, për demokraci
dhe për sovranitet.
Kjo është një ëndërr, e cila aktualisht nuk mund të
hidhet poshtë, por hidhen poshtë të gjitha teoritë e këtij
reaksioni, të këtij imperializmi, që i bëjnë këto forca aktuale, ekonomike dhe ushtarake, të atilla saqë të kërkojnë
të krijojnë psikozën e frikës dhe të pamundësisë së shpërthimit të kryengritjeve, të revolucioneve dhe të përmbysjes së kapitalizmit. Këto mbahen në fuqi nëpërmjet kastave ushtarake që sundojnë në këto vende të ndryshme
imperialiste, por ushtria që komandohet nga këto kasta
përbëhet nga elementi popull, i cili nuk duhet harruar
e lënë mënjanë nga proletariati, as nga partitë marksiste-leniniste, as nga ato parti revolucionare që duan rrëzimin
e pushtetit barbar në fuqi. Prandaj lufta kundër ushtrisë
në vendet kapitaliste duhet të zhvillohet brenda në ushtri
për sabotimin e planeve të saj agresive, për saboti.min e
armëve dhe të kastave ushtarake që qëndrojnë përmbi
ushtrinë. Pra, të arrihet që ushtarët të mos u binden urdhrave të komandantëve të tyre. Kjo nga njëra anë. Kurse
nga ana tjetër, proletariati botëror, siç e kam theksuar,
duhet të demaskojë dhe të luftojë pa mëshirë aristokxacinë punëtore të lidhur me kapitalin që mban nën zgjedhë
dhe nën drejtimin e vet klasën punëtore.
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MENDIMI YNE PER FORMIMIN
E INTERNACIONALES KOMUNISTE
Mbrëmë, në Shtëpinë e Partisë bisedova me shokët
për propozimin që është bërë nga disa parti komuniste
marksiste-leniniste për një mbledhje të përbashkët. Rastësisht kam mësuar se Raul Markoja, anëtar, i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Spanjës (marksiste-leniniste), ka botuar një artikull ku
shpreh pikëpamjen për formimin e internacionales komuniste, e cila, — sipas tij, — parashikohet të bëhet së
shpejti. Mirëpo për këtë artikull, jo unë që nuk dija
gjë fare, por as shokët e sektorit të jashtëm nuk dinin,
prandaj bëra vërejtje për shokët e sektorit të jashtëm
të aparatit të Komitetit Qendror, që nuk i ndjekin këto
gjëra.
Pikëpamjet që na ka shprehur Amazonasi për këtë
çështje edhe më përpara dhe me të cilat ne nuk jemi
dakord, marrin tani një formë tjetër. Të gjitha partitë,
përfaqësuesit e të cilave kanë qenë në Spanjë, duke përfshirë edhe atë të Brazilit, shihet se kanë qenë pro kësaj
ideje. Nuk është me një fjalë vetëm Raul Markoja për
idenë e krijimit të internacionales me të cilën ne nuk
jemi dakord.
Edhe mënyra si arsyetohet për arritjen e këtij qëIlimi nuk mund të konsiderohet e shëndoshë. Në Kongresin e 7-të të Partisë sonë ne nuk jemi shprehur për
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internacionalen komuniste, përkundrazi, kemi thënë që
nuk është momenti për krijimin e saj. Këtë ide me të
cilën edhe ata kanë qenë dakord, ne e parashtruam në
Kongresin e Partisë sonë për të kundërshtuar kinezët,
që atakojnë Internacionalen Komuniste të kohës së Stalinit. Spanjollët thonë të kundërtën.
Edhe mënyra se si na e shtron këtë çështje Amazonasi, — u theksova shokëve, — nuk më pëlqen aspak. Ai
si duke kaluar na thotë sikur këtë iniciativë e paskan
marrë spanjollët dhe këta, brazilianët, vetëm kanë qenë
dakord me ta. Ai nuk shtron tamam idenë që ka partia
e tij me disa parti të tjera si ajo portugeze, gjermane
etj. për krijimin e internacionales. Derisa Raul Markoja
e shfaq këtë ide publikisht, tregon se edhe Amazonasi
ka dijeni. Kjo është e dyshimtë për ne.
Natyrisht, nuk i ndalon njeri që këto parti ta formojnë një internacionale, por më parë se të ndërmerrnin një veprim të tillë, mirë ishte të bisedonin edhe me
ne, sidomos kur e dinë mirë pikëpamjen tonë. Pra në
mënyrë të njëanshme ata e kanë bërë këtë fait accompli,
por ne nuk do të shkojmë në rrugën e tyre.
Nuk është çudi që në këtë mes të ketë edhe punë
armiqësore, për ta vënë Partinë tonë kundër partive komuniste marksiste-leniniste, ose për të krijuar përçarje në radhët e tyre.
Ka këtu edhe diçka tjetër të dyshimtë që të tërheq
vëmendjen, u thashë shokëve. Në parathënien që ka bërë Raul Markoja për librin «Imperializmi dhe revolucioni», që botuan në spanjisht, nuk përfshihet formula
kundër partisë së Karriljo-Ibarrurit, por vetëm kundër
partisë së Karriljos. Kjo shpreh një tendencë, spanjollët
me këtë mund të mbajnë anën e Ibarrurit! Por historikisht dihet se ka qenë Ibarruri ajo që na ka sulmuar
në Moskë, në Mbledhjen e 81 partive (1960), prandaj
pse vepron kështu Markoja? Mundet që në partinë e
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tij, me dashje ose pa dashje, të ekzistojë ajo tendencë
e përgjithshme që është dukur në disa parti të tjera
marksiste-leniniste si në partinë e Dinuçit. Spanjollët
duan ta «shpartallojnë» partinë revizioniste, duke tërhequr me vete grupin e Pasionares, që Karriljoja të
mbetet si një limon i shtrydhur, siç kanë thënë Dinuçi
me shokë që duan të bëjnë me vete grupin e Skoçimarros e të Terraçinit.
Për mua nuk janë të qarta këto qëndrime e veprime. Prandaj e porosita Ramizin që t'i sqarojë me Amazonasin këto çështje, pse Kongresi ynë i 7-të është
shprehur që nuk është aspak e përshtatshme koha për
formimin e internacionales komuniste.
I thashë Ramizit t'i thotë, gjithashtu, Amazonasit
që më 18 shtator do të vijë në Shqipëri edhe Rauli,
megjithëse nuk e dimë përse vjen. Në qoftë se do të
vijë për këtë çështje, mendimi ynë është ky që po jua
themi edhe juve e do t'ia përsëritim edhe atij, në rast
se do të na i zërë në gojë.
Më në fund, i rekomandova Ramizit t'i thotë
Amazonasit se gazetën me artikullin e Raulit ne e morëm vonë, prandaj e solla me vete që t'ju pyes nëse
dini gjë ju për këtë çështje, mecrenëse, kur biseduam,
nuk na e zutë në gojë.
Shumë intriga po thuren, prandaj duhet të jemi
shumë të kujdesshëm. Edhe besim të kemi te shokët e
partive të tjera, por edhe kujdes të tregojmë.
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DY BLLOQET E KONFERENCES SË ATENDEVE
TË PAANGAZHUARA»
Sot në kryeqytetin e Kubës, në Havanë, hapet
Konferenca e gjashtë e nivelit të lartë e -vendeve të
paangazhuara», që në fakt janë të angazhuara kokë e
këmbë. Atje kanë shkuar shumë përfaqësues të lartë
të të ashtuquajturave shtete të paangazhuara. Ka vajtur edhe vetë Titoja, presidenti i Jugosllavisë.
Kjo punë e qelbur kokë e këmbë ka nisur para
nja katër a pesë ditësh, në qoftë se nuk gabohem. Në
fillim u bë mbledhja e byrosë koordinuese në rang
ambasadorësh, pastaj ajo e ministrave të Jashtëm dhe
tash mbledhja plenare e kryetarëve të shteteve.
S'ka asnjë dyshim që këto -vende të paangazhuara>. janë të ndara në dy blloqe, sipas padronëve që i
drejtojnë nga prapaskena. Blloku i Fidel Kastros dhe i
vietnamezëve, nga njëra anë, dhe blloku i Titos, nga
ana tjetër. Blloku i parë drejtohet e manovrohet nga
sovjetikët dhe blloku i dytë nga amerikanët.
Blloku i Kastros, në kryeqytetin e vendit të të cilit bëhet mbledhja, dhe ku kjo farë organizate do ta
ketë qendrën për tre vjet rresht, ka përgatitur projektdeklaratën që duhet të aprovohet atje. Kjo projektdeklaratë, kuptohet, është e favorshme për bllokun sovjetik; atje të gjitha problemet ndërkombëtare trajtohen
në favorin e tezave sovjetike, kurse blloku tjetër, i
60 - 5
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amerikanëve, me Titon në krye, mbron tezën e kundërt
të bllokut të parë, domethënë anëtarët e tij janë për
atë që të ruhet «mosangazhimi» nga të dy blloqet. Mirëpo çështja qëndron këtu që projektdeklarata e paraqitur nga KUba përmban pika të tilla, dhe ato janë te
shumta, që, në rast se dikush nga vendet pjesëmarrëse
në mbledhje kundërshton njërën apo tjetrën pikë, lë të
kuptojë që është i varur nga një bllok tjetër, domethënë nga ai amerikan.
Për shembull, një ndër çështjet kryesore që figuron në projektdeklaratën kubane, është ajo që duhet
të dënohet imperializmi amerikan dhe «vendet e paangazhuara» të mbështeten tek ata që janë të lidhur me
Bashkimin Sovjetik, sepse, sipas Kastros, nuk mund
të kuptohet që «vendet e paangazhuara» të mos kenë
lidhje të ngushta e natyrale me «vendet socialiste». Me
fjalë të tjera, sipas tij «vendet socialiste» bëjnë pjesë
në «vendet e paangazhuara (!)».
Kina, natyrisht, nuk merr pjesë këtu, megjithëkëtë, sipas tezave të Kastros, që ajo u fut në «botën e
tretë», mund të jetë një argument por që Kastroja nuk e
përdor, ose është një shembull për të treguar që vendet socialiste mund të jenë të lidhura ngushtë me këtë
organizatë të «bukur të paangazhuar». As Vietnami nuk
e përdor këtë argument, përkundrazi, po mban konferenca shtypi dhe e demaskon Kinën si agresore etj.
Natyrisht, projektdeklarata e Kastros është kundër
Paktit Egjiptiano-Izraelit dhe, për t'u krehur bishtin vendeve arabe, mbron tezën e këtyre shteteve, domethënë
që Egjipti të përjashtohet nga organizata. Po ashtu ai
mbron tezën që të përjashtohet edhe përfaqësia e qeverisë së Pol Potit dhe në vend të saj të vijë ajo e Heng
Samrinit. Këto janë tezat kryesore të projektdeklaratës,
pastaj ka edhe të tjera teza kundër neokolonializmit,
kundër racizmit etj., etj.
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Pra, atje do të ketë patjetër debate e kundërshtime
të mëdha dhe s'ka si të ketë unitet. Midis pjesëmarrësve do të ekzistojë përçarje e madhe, për arsye se kontradikta dhe mosmarrëveshje nuk ka vetëm midis dy
blloqeve, por edhe në mes grupeve, që bëjnë pjesë në
njërin ose në tjetrin bllok. Ato karakterizohen nga kontradikta të thella e mosmarrëveshje të papajtueshme,
bile deri edhe në fërkime me armë. Kështu që edhe
sikur mbledhja në fund të dalë me ndonjë deklaratë,
kjo do të jetë si bisht peshku, me fjalë të tjera mbledhja do të mbarojë me disa fraza të zbehta kompromisi,
që s'duken të jenë as mish, as peshk, po vetëm sa për
të kaluar radhën dhe për të mos thënë se kjo mbledhje dështoi.
Në fakt, tërë kjo politikë e ndërtuar nga imperializmi amerikan, nga socialimperializmi sovjetik dhe nga
satelitët e tyre, ka dështuar që në vezë, por mbahet
llë se u intereson edhe amerikanëve, edhe sovjetikëve,
edhe kinezëve. Kryetarët e këtyre shteteve nuk mungojnë t'i bëjnë sipas oreksit të tyre përshëndetje «të
përzemërta» dhe t'i urojnë «suksese të mëdha punimeve të kësaj konference». Do të shohim rezultatet pas
datës 7 shtator.
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BISEDË PUNE ME SHOKUN ZHOAO AMAZONAS
Sot, në selinë e Komitetit Qendror të Partisë, pata
një bisedë me Sekretarin e Parë të Partisë Komuniste
të Brazilit, shokun Zhoao Amazonas, në të cilën ishte i
pranishëm edhe shoku Ramiz Alia.
E përshëndeta dhe i urova mirëseardhjen në Shqipëri, e pyeta për shëndetin e tij dhe të shokëve të tjerë
të udhëheqjes së Partisë Komuniste të Brazilit.
Shoku Amazonas më foli për përshtypjet e shumta
që kishte nga vizitat nëpër vendin tonë. Duke shkuar
për në Shkodër ai kishte parë një grup të rinjsh që
ishin duke punuar për ndërtimin e hekurudhës së re.
I thashë, me këtë rast, se hekurudha e re do ta lidhë
vendin tonë me Malin e Zi në Jugosllavi dhe andej me
Evropën Qendrore. Këtë linjë ne e bëjmë për arsye
tregtare, sepse hasim në vështirësi në transportin e mallrave me vapor. Ne transportojmë minerale të ndryshme,
prodhime bujqësore e mallra të tjera. Transportimi i tyre me hekurudhë ka më tepër leverdi ekonomike. Përveç kësaj, nëpërmjet rrjetit hekurudhor, ne do të lidhemi edhe me vende të tjera. Natyrisht, jugosllavët duke u
nisur nga qëllimet e tyre e pranuan me gëzim marrëveshjen për ndërtimin e kësaj hekurudhe që na lidh me ta.
Të gjitha përpjekjet tona synojnë që në ndërtimin
socialist në vendin tonë të bëjmë kurdoherë hapa përpara, duke pasur parasysh edhe rrethimin imperialisto-
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-revizionist. Zhvillirnin në vendin tonë imperialistët dhe
revizionistët duan dhe e interpretojnë gabim, përpiqen
të japin për të një pasqyrë të gabuar. Aktualisht ata,
duke menduar se meqë u shkëput nga Kina, Shqipëria
mbeti e izoluar, pretendojnë se ne po hapemi nga Perëndimi. Kjo është sot tendenca kryesore në propagandën
e tyre politike e ideologjike në drejtim të vendit tonë.
Por kjo ne as na çudit, as na shqetëson.
Natyrisht, ne do të bëjmë tregti me vendet kapitaliste. Pas veprimit kundërrevolucionar e antishqiptar të
udhëheqjes revizioniste kineze kundër Shqipërisë dhe
prishjes nga ana e saj të të gjitha marrëveshjeve zyrtare
me ne, si dhe përpjekjeve për të na imponuar bllokadën
ekonomike, ne kemi marrë masa për të gjetur tregje të
tjera. Sigurisht, në këtë drejtim ka edhe vështirësi
mëdha, sepse kapitalistët vërtet kërkojnë të bëjnë tregti me ne, por në të njëjtën kohë, nëpërmjet saj, mendojnë të nxjerrin përfitime politike e të japin të kuptohet se tash Shqipëria po lidhet me ta! Por tregtinë me
këto vende ne nuk e kemi filluar tani që u prishëm me
Kinën. Me vendet perëndimore, sidomos me ato revizioniste, me përjashtim të Bashkimit Sovjetik socialimperialist, edhe më përpara ne shitnim e blinim, pra bënim tregti.
Kur ngjau prishja, çarja me Kinën, atëherë atyre iu
ngjallën krimbat, iu shtua oreksi. Filluan të thonë se ne
tash patjetër do të hapemi në drejtim të tyre. Por ne
e kemi të qartë se nga dëshira dhe propaganda e tyre
nuk do të dalë gjë. Në fakt edhe në fushën e marrëdhënieve tregtare ne po çajmë me vështirësi, por po çajmë,
sepse mallrat që shesim janë të rënda dhe kërkohen në
tregjet ndërkombëtare. Kështu tash kemi arritur që një
pjesë të madhe të atyre që ia shitnim Kinës, po i shesim
në vende të tjera. Megjithatë, Partia jonë kurdoherë ka
qenë dhe është e kujdesshme që të mos i japë mundësi dhe
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rast propagandës borgjeze e revizioniste të gënjejë opinionin, lidhur me marrëdhëniet tona me ta. Në fakt, siç
thashë edhe më lart, në momentin e parë të çarjes me
Kinën gjithë propaganda e tyre i binte një avazi: Me
kë do të lidhet Shqipëria tani që u prish me Kinën?!
Tash i lanë duart nga kjo lloj propagande, e mblodhën
mendjen, si të thuash, dhe nuk flasin më për këtë çështje: Natyrisht, ne e kemi thënë hapur, dhe kësaj i jemi
përmbajtur me këmbëngulje, se në marrëdhëniet tregtare me jashtë do të veprojmë kurdoherë me para në
dorë, asnjëherë nuk do të pranojmë kredi. Kur blejmë,
për shembull, turbina, e dimë, gjithashtu, se shitësit do
të kërkojnë të dërgojnë në vendin tonë specialistët e
tyre. Ata do të vijnë, mirëpo edhe ne do të marrim masat e duhura, me qëllim që ata të mos na dënitojnë dot.
I fola pak shokut Amazonas edhe për pozitën e
rëndësishme strategjike të Shqipërisë në Ballkan, në
Adriatik e në Mesdhe, si dhe për kontradiktat që krijon
kjo pozitë midis vendeve kapitaliste fqinje në ambiciet
e tyre politike ekspansioniste. Lidhur me këtë, i tregova
se, kur u takova njëherë me Stalinin, pas Luftës së Dytë Botërore, i bëra një pasqyrë të situatës në vendin tonë. Në atë kohë kundër Shqipërisë grekët bënin provokime, italianët po ashtu, anglezët provokonin në
Sarandë. Ata nuk donin ta njihnin Qeverinë tonë Demokratike dhe gjoja donin të sillnin «ndihma» për popullin tonë. Të gjitha këto dhe tërë këtë situatë ia parashtruam Stalinit, duke i dhënë edhe mendimin e Partisë
sonë. Dhe Stalini u përgjigj duke na thënë: Jam dakord
me qëndrimin tuaj. Mirë e keni, mos kini frikë. Anglia
nuk ju sulmon dot, prandaj mos e lejoni në portin tuaj,
amerikanët po ashtu nuk ju sulmojnë dot, sepse turbullchen situatat, as Italia nuk është në gjendje t'ju sulmojë, se ju e mundët atë, sa për Greqinë, kjo nuk e
cenon dot kufirin tuaj, sepse ju e mbroni atë, por edhe
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po ta bëjë një gjë të tillë, këtë nuk do ta pranojë Jugosllavia. Kjo, ashtu si Italia, do ta kundërshtojë Greqinë, kështu që kontradiktat midis tyre do të kthehen në
favorin tuaj.
Këto kontradikta luajnë edhe tani rol dhe ne, duke
u qëndruar besnikë parimeve e strategjisë sonë të përgjithshme, i shfrytëzojmë ato kurdoherë për të mirën
e vendit. Në taktikë ne bëjmë lëvizjet e nevojshme e të
përshtatshme me interesat e strategjisë sonë. • Ja, për
shembull, si paraqitet aktualisht gjendja e marrëdhënieve me Greqinë: Ministri i Jashtëm dhe ai i Luftës të
Greqisë flasin akoma për pretendime ndaj «Vorio-Epirit» dhe për Gjirokastrën, pra ndaj tërësisë territoriale
të atdheut tonë, por si qeveri deklarojnë se jemi miq.
Si rezultat, me grekët aktualisht kemi marrëdhënie tregtare e kulturore normale.
Me jugosllavët politikisht dhe ideologjikisht jemi
në luftë, megjithatë tregti bëjmë, kemi edhe disa shkëmbime kulturore. Udhëheqësit jugosIlavë mendojnë pak a
shumë kështu: Nuk kemi çfarë t'u bëjmë shqiptarëve,
pclitikisht dhe ideologjikisht ata nuk lëvizin, por të
paktën t'i ruajmë me ta marrëdhëniet tregtare, këto t'i
kemi të mira, se në këtë mes janë edhe Italia, edhe
Greqia, prandaj më mirë të na shajnë shqiptarët politikisht e ideologjikisht dhe të tjerët të mos lëvizin.
Kur shoku Amazonas më informoi për vendimin që
ka marrë Partia Komuniste e Brazilit që udhëheqja të
kthehet në atdhe, me qëllim që të përfitojë nga kushtet legale e gjysmëlegale që janë krijuar në vend, pas
shpalljes së amnistisë politike, i shpreha pikëpamjen se
vendimi i partisë së tyre që të përfitohet nga taktikat
e reja të borgjezisë në Brazil është i drejtë, pse edhe
ne partitë marksiste-leniniste ndërtojmë taktikat tona
rreth asaj se si të përfitojmë nga situatat e reja, kur
krijohen të tilla. Me sa dimë edhe ne, sado që të ndih-
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mohet partia nga emigracioni, është kurdoherë pak, në
krahasim me atë që bën kur udhëheqja vepron nga afër
saj. Përveç kësaj, vetëm duke qenë në vend, ajo është
afër ngjarjeve të rëndësishme që ndodhin, të cilat kërkojnë shpesh vendime të shpejta dhe ndryshime në taktikë. Të rrijë të presë udhëheqja kryesore jashtë, derisa
t'i bëhet e njohur situata nga brenda, derisa të dërgohen
udhëzime për të vepruar, kalon kohë e gjatë, dhe mund
që ndërkohë atje të krijohet një situatë e re krejt e
ndryshme, e cila mund të kërkojë interpretime e udhëzime të tjera.
I shpreha me këtë rast shokut Amazonas gëzimin
tonë që erdhi në Shqipëri përpara se të kthehet në Brazil dhe i thashë se vizita e tij do të na ndihmojë edhe ne.
Duke pasur parasysh disa mendime e propozime që
shoku Amazonas i shtroi në një bisedë me shokun
Ramiz, dhe që po i ngrenë dhe disa parti të tjera, për
një mbledhje të përgjithshme të partive marksiste-leniniste, përfitova nga rasti dhe i parashtrova atij disa
probleme aktuale e të perspektivës që, sipas mendimit tonë,
duhet të preokupojnë partitë tona marksiste-leniniste si:
1. — Uniteti në lëvizjen marksiste-leniniste.
2. — Strategjia dhe taktika e partive marksiste-leniniste.
S. — Momenti nacional dhe çështja e pushtimit me
armë e pa armë i një vendi nga imperializmi.
4. — Domosdoshmëria e unitetit të klasës punëtore .dhe nevoja e luftës kundër bonzëve sindikalistë dhe
kastave të oficerëve në ushtritë borgjeze.
5. — Kriza botërore.
6. — Eksperienca e mirë e punës ilegale dhe anët
e saj negative.
7. — Lufta për demaskimin e imperializmit kinez.
8. — Kontinenti afrikan, vendet arabe dhe detyra
e partive marksiste-leniniste në këto rajone.
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9. — Eksperienca e mirë e Partisë Komuniste të
Brazilit dhe e partive komuniste të Amerikës Latine në
deri në luftë të armatosur.
organizimin dhe luftën
10. — Anarkizmi, terrorizmi dhe banditizmi, armë
të borgjezisë për vendosjen e fashizmit.
Përmbajtjen e plotë të bisedës nuk po e riprodhoj
këtu. Ajo ndodhet në arkivin e Komitetit Qendror dhe
në fletoret e mia të veçanta të bisedave me shokët
brazilianë.
Shoku Amazonas, pasi vlerësoi ekspozenë që i bëra, tha se çështjet konkrete që shtrova në këtë bisedë
kanë rëndësi të madhe, janë në qendër të problemeve që
ekzistojnë e që shtrohen sot përpara lëvizjes revolucionare dhe prej tyre mund të nxirren mësime për ta
çuar përpara luftën revolucionare.
Ai foli pastaj për probleme që lidhen me jetën dhe
me luftën e Partisë Komuniste të Brazilit dhe me situatat e reja revolucionare që janë krijuar në Brazil;
vlerësoi mbështetjen që Partia e Punës e Shqipërisë i ka
bërë Partisë Komuniste të Brazilit në momentet më të
vështira, si dhe në luftën kundër revizionizmit, duke
përfshirë edhe atë kinez. Partia juaj, — theksoi shoku
Amazonas, — ka qenë partia e parë në botë që ka njohur partin-ë tonë, ndërsa ndihma ideologjike dhe politike
e shokëve shqiptarë nuk na ka munguar kurrë.
E falënderova edhe një herë për vlerësimin që ai i bëri Partisë sonë, dhe e ftova shokun Amazonas nesër në
drekë familjarisht në shtëpi.

953

E HENE
17 SHTATOR 1979*

NE SYNOJME ZGJERIMIN E MIQESISE
ME POPUJT ARABE
Sot thirra në zyrë ministrin e Tregtisë, që shkon
krye të delegacionit tonë tregtar në Irak dhe në Turqi.
I rekomandova t'u thotë funksionarëve irakianë se
ne jemi një vend i vogël që e ndërtojmë ekon'ominë me
forcat tona, prandaj nuk kemi mundësi aq të shumta sa
të tyret, megjithatë dëshirojmë të kemi me ta shkëmbime tregtare me leverdi reciproke. Por qëllimi ynë kryesor nuk është thjesht tregtia; nëpërmjet marrëdhënieve
tregtare ne duhet të krijojmë kushte për zgjerimin e
miqësisë me popullin irakian dhe me popu,jt e tjerë
arabë.
Në përgjithësi, populli irakian dhe gjithë popujt e
tjerë arabë ushqejnë simpati për popullin dhe për politikën e vendit tonë, që e kanë parë më qartë në luftën
e ashpër e konsekuente të Partisë dhe të shtetit shqiptar kundër imperializmit dhe revizionizmit. Këtë opinion, në masë, i thashë ministrit, do ta gjesh atje, pavarësisht se kush është në udhëheqje. Por edhe në udhëheqje mund të ketë njerëz që do të flasin mirë; natyrisht, mirë të flitni edhe ju për Irakun, për popullin e
tij dhe për popujt e tjerë arabë. Kjo ka më shumë rëndësi sesa marrëveshjet tregtare që mund të lidhen, prandaj e porosita të veprohet në kompleks, që të mos mbetemi vetëm në kuadrin e marrëveshjeve tregtare, por,
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duke i shfrytëzuar këto, të gjenden mënyrat dhe format
për t'u shprehur njerëzve, me të cilët do të keni rast të
takoheni, respektin tonë për popujt arabë, të flitet për
traditat e lashta të miqësisë midis popujve tanë etj.
T'u thuhet, gjithashtu, midis të tjerave, që grupi i
shteteve arabe ka një armik të përbashkët, Izraelin, dhe
të gjithë ata që bashkëpunojnë me të. T'u vihet atyre
në dukje se në luftën e tyre kundër Izraelit i mbështetim e do t'i mbështetim me të gjitha forcat, sepse ky
është armiku ynë i përbashkët, bashkëpunëtor dhe vegël
e imperialistëve amerikanë.
Për çështjen kurde, të cilën Iraku e ka problem të
mprehtë, bashkëbiseduesve irakianë u duhet bërë ë qartë që Shqipëria nuk përzihet kurrë në punët e brendshme të të tjerëve, se ajo është për unitetin e shtetit
të Irakut dhe kundër ndërhyrjeve dhe intrigave të f uqive imperialisto-revizioniste në punët e brendshme të
këtij vendi.
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DISA KONKLUZIONE RRETH VIZITËS
SË MONDEILIT NË KINE
Sikurse kam shkruar nënpresidenti amerikan Mondeil shkoi kohët e fundit në Pekin për bisedime me udhëheqësit kryesorë të Kinës, Hua Kuo Fenin dhe Ten Hsiao
Pinin. E ndoqa këtë udhëtim, për arsye se vajtja e tij me
siguri do të përfundonte me evenimente të dukshme dhe
të padukshme, me marrëveshje që kanë e që do të kenë
në të ardhmen pasoja të hidhura për popujt e botës.
Duke lexuar me vëmendje çka shkruan shtypi i huaj
rreth kësaj vizite, dola në konkluzionin se ditët e para të
vizitës kishte një ftohtësi, si nga ana e Hua Kuo Fenit
dhe e Ten Hsiao Pinit, ashtu edhe nga ana e Mondeilit. Natyrisht, çështje të tilla «delikate» nuk publikohen, por supozohen dhe, të supozosh, nuk do të thotë
se nuk bazohesh në të. dhëna. Janë pikërisht të dhënat e mëparshme, domethënë ndjekja me kujdes e politikës së një shteti ose të shumë shteteve, e marrëdhënieve midis tyre, që na bëjnë të dalim në disa konkluzione.
Pra, nga të dhënat e shtypit dhe të agjencive të lajmeve, midis të cilave janë edhe njoftimet e HSINHUA-së,
konkluzioni im është se Mondeili nuk u prit në Pekin në
një atmosferë feste dhe të ngrohtë. S'kishte dyshim që
Mondeili nuk do të rrinte pa i dhënë Kinës disa «copëra»
për të ngrënë, por në fillim edhe ai u duk i rezervuar.
Në fillim, pra, pritja ishte e vakët, pastaj «temperatura»
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shkoi duke u ngritur dhe situata duke u ngrohur. Në
televizor ne pamë, për shembull, banketin e madh që u
dha për nder të këtij emisari të lartë amerikan në saIlën e madhe të asamblesë dhe Tenin që i shërbente Mondeilit me shkopinj kinezë.
Pse ishte e ftohtë situata në fillim? Arsyeja është,
mendoj unë, se të dy partnerët, si imperializmi amerikan,
ashtu edhe imperializmi kinez, në fillim i bëjnë presion
njëri-tjetrit për të treguar se «as unë, as ti nuk jemi të
kënaqur nga shoqi-shoqi, nuk jemi të kënaqur për vazhciimësinë dhe konkretizimin e marrëdhënieve që kemi
f
Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini me siguri në bisedimet me Mondeilin, kanë kërkuar me forcë që kongresi
amerikan duhet të vazhdojë të ngulë këmbë për mosratifikimin e marrëveshjes SALT-2. Kjo pozitë është pjesë
përbërëse e dadasë së politikës kineze për sa i përket
qëndrimit ndaj Bashkimit Sovjetik.
Natyrisht, përpjekjet e senatorit Çërç dhe të atyre
që e përkrahin, të cilët i bëjnë thirrje senatit të mos e
ratifikojë marrëveshjen SALT-2, janë një shantazh që
i bëhet Karterit dhe një synim për ta diskredituar atë
përpara zgjedhjeve të afërta presidenciale. Por në fakt,
në rast se senati nuk e ratifikon këtë marrëveshje, sa
mund t'i prishet punë Bashkimit Sovjetik, aq mund t'u
prishet edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse
çështja e SALT-2, është në interesin e të dyja superfuqive dhe jo vetëm në interesin e Bashkimit Sovjetik, siç
e paraqet senatori Çërç dhe grupi i tij në Senatin Amerikan, ose siç dëshirojnë Hua Kuo Feni me Ten Hsiao
Pinin. Pra, në këtë drejtim Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao
Pini duhet të kenë ngulur këmbë për të vënë peshën e
Kinës në balancën e senatorit Çërç dhe të një senatori
tjetër antisovjetik, që vizitoi kohët e fundit Pekinin.
Për kinezët, mendoj unë, mosratifikimi i marrëvesh957

jes SALT-2 nga Senati Amerikan do të thotë një fitore
në favor të forcës goditëse amerikane dhe në të kundëctën, ata mendojnë se, po u ratifikua, kjo marrëveshje
do të çojë në një epërsi të theksuar të Bashkimit Sovjetik në fushën e armëve bërthamore strategjike. Me sa
gjykoj unë, mendoj se kjo nuk është e vërtetë. Për këtë çështje Mondeili dhe administrata e Karterit nuk janë
dakord me pikëpamjen kineze e me grupin e senatorit
Çërç, sepse, në qoftë se nuk ratifikohet marrëveshja
SALT-2, atëherë kjo çështje, përveç të tjerave, do të çojë në dështimin e plotë të tyre në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm.
Me siguri kinezët duhet të kenë këmbëngulur pranë Mondeilit që Karteri dhe administrata e tij, të mbajnë
një qëndrim shumë më të ashpër ndaj Bashkimit Sovjetik, gjë që ata e konsiderojnë si një problem shumë
më të rëndësishëm sesa zhvillimin e tregtisë e të marrëdhënieve të tjera dypalëshe, megjithëse për kinezët
çështja e zhvillimit të tregtisë dhe e marrjes së kredive
nga imperializmi amerikan është një nga kyçet e <.‘katër modernizimeve» që shpresojnë të bëjnë.
Ma merr mendja se kinezët në këto bisedime nuk
e kanë lënë pa shtruar problemin e Azisë në përgjithësi
dhe të gadishullit të Indokinës në veçanti, duke e njohur Mondeilin me masat që Kina mendon të marrë kundër Vietnamit, gjoja për çlirimin e Kamboxhias, me synimin që t'i bëjnë me vete amerikanët në këtë veprimtari të tyre ekspansioniste.
Pozitat e Kinës për problemin e gadishullit të Indokinës nuk janë të favorshme për të. Forcat e Pol Potit e
të Jeng Sarit nuk mund t'u rezistojnë për shumë kohë
forcave vietnameze në Kamboxhia. Karta e Pol Potit, domethënë karta e kinezëve, është diskredituar, kështu që
këta do ta lënë në errësirë atë. Natyrisht, fare poshtë
nuk do ta hedhin por, siç po shohim, në vend të tij,
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përpiqen të nxjerrin kartën e Kieu Samfanit. Ky në
Kubë, me rastin e mbledhjes së «të paangazhuarve»,
mbajti një konferencë shtypi dhe tha se do të krijojë
një front të bashkuar të patriotëve kamboxhianë me
ngjyra të ndryshme politike etj., etj. Sigurisht kjo është
një lodër e revizionistëve kinezë, të cilët u përpoqën,
gjithashtu, të luanin edhe kartën e Sihanukut, bile arritën deri atje saqë gruaja e Çu En Lait t'i propozonte
princit kamboxhian një kompromis, si ai që kanë bërë
Maoja dhe Çu En Lai me Çan Kai Shinë. Ne e dimë
se Sihanuku është revoltuar, nuk e ka pranuar këtë
propozim të tyre dhe menjëherë është ngritur dhe është
larguar nga Kina.
Dimë, gjithashtu, se Sihanuku përgatitet të bëjë një
mbledhje paraprake me disa kamboxhianë në Kore, pastaj, sipas planeve të tij e siç ka deklaruar, do të bëjë
një konferencë në Bruksel e jo në Paris, siç kishte menduar fillimisht, sepse Franca nuk e lejoi që të formojë
atje një front.
Me sa dimë ne, Sihanuku nuk e pranon një front
as me vietnamezët. Në qoftë se ai do ta pranojë një gjë
të tillë, mendoj se vietnamezët mund të afrohen me të,
por, kur kemi biseduar ne me Sihanukun, ai ka pasur
pikëpamje, si me thënë, armiqësore kundër udhëheqjes
vietnameze, sepse ishte i bindur që ajo kishte synime
mbi territoret e Kamboxhias. Por këtë qëndrim të Sihanukut dhe situata që po tregoj, i referohen kohës kur ai
ishte në vendin tonë për vizitë zyrtare dhe kur në Kamboxhia zhvillohej akoma lufta kundër imperializmit
amerikan.
Pra, në gadishullin e Indokinës situatat për Kinën
nuk janë shumë të favorshme. Kinezët përgatiten pdr
një sulm të ri kundër Vietnamit në momente që për ta
do të jenë më të përshtatshme, pra kur ta shohin se
ndërmarrja e tyre kriminale mund të ketë sukses. Por
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në kufijtë kino-vietnamezë hëpërhë, përveç provokimeve, nuk duket gjë tjetër. Vietnamezët, sipas të dhënave
që kemi, përgatiten për t'u mbrojtur, natyrisht përpiqen,
gjithashtu, të forcojnë ushtrinë në Vietnam dhe atë të
Samrinit në Kamboxhia.
Kina si fuqi e madhe, në bisedimet e krerëve të saj
me nënpresidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
patjetër që ka ngritur ato probleme që janë shqetësuese
për të, si zhvillimi i ngjarjeve të kohëve të fundit në
Indi, dorëheqja e qeverisë së Desait, krijimi i qeverisë së
re, lëvizjet pro Gandit, domethënë pro sovjetikëve, po
ashtu demonstratat kundër mbretit të Nepalit, që shtypi
botëror i quan si demonstrata antikineze dhe komuniste
etj. Pra, megjithëse politika e tyre ndaj Indisë është e
fjetur, kinezët kanë frikë nga ardhja në fuqi e Gandit.
Këtë gjë, natyrisht, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e duan. Gjatë takimit të udhëheqësve kinezë me
Mondeilin patjetër është biseduar dhe koordinuar edhe
qëndrimi i të dyja palëve në Sesionin e ardhshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Për sa i përket çështjes së Tajvanit edhe kjo medoe
mos do të jetë biseduar midis tyre. Mendoj që në këto
situata, siç kam shkruar edhe herë të tjera, kjo çështje
aktualisht ngrihet nga kinezët si një simbol i pakënaqësisë ndaj amerikanëve, për të zhvatur prej tyre kredi.
Por këtyre nuk u bëhet vonë nga shantazhet kineze dhe
mendimi im është se midis tyre nuk ka pasur kontradikta
të mëdha për Tajvanin. Këtë herë besoj se kinezët duhet
ta kenë ngritur këtë problem në kuptimin që në përpjekjet e tyre për ribashkimin paqësor të Tajvanit me Kinën nuk po shohin asnjë rezultat pozitiv të prekshëm.
Ka mundësi që ata të kenë kërkuar nga amerikanët që të
ndërrnjetësojnë tek autoritetet e Tajvanit, me qëllim që
këta të pranojrië fillimin e disa marrëdhënieve me kontinentin, si në fushën e tregtisë, të komunikacionit, të pos960

tave etj., etj. dhe të vizitave reciproke. Këto, sipas mendimit të kinezëve, do të shërbejnë si një fillim për bashkimin e këtij ishulli me Kinën. Por ky bashkim nuk u intereson akoma Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ato
duan ta ruajnë Tajvanin si një bazë të madhe, si një
aeroplanmbajtëse kundër çdo eventualiteti të ardhshëm, të
rrezikshëm për imperializmin amerikan nga ana e Kinës, nga ana e Japonisë dhe nga ana e flotës sovjetike.
Megjithatë mendoj se qëllimet e Kinës janë që kapitalet e Tajvanit të mos derdhen në drejtime të tjera, por
të rrjedhin vetëm drejt saj, gjë që do të ishte e leverdishme si për Tajvanin edhe për ata vetë. Ky duhet të
ketë qenë mendimi i kinezëve dhe duhet të jetë diskutuar
me Mondeilin, sepse kinezët e dinë që influenca amerikane në Tajvan nuk ka ndryshuar aspak, nuk do të ndryshojë, ose do të ndryshojë me evoluimin e marrëdhënieve
ekonomike e politiko-ushtarake midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendit të tyre.
Natyrisht, në bisedimet me Mondeilin çështja e kredive që kërkon Kina nga Shtetet e Bashkuara është ngritur si një nga problemet më të rëndësishme. Bile agjencitë e huaja të lajmeve thonë se kur Hua Kuo Feni priti
Mondeilin e falënderoi për ndihmat e përgjithshme që
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kinës. Këtë mënyrë të falënderuari agjencitë e lajmeve e interpretojnë si një pakënaqësi nga ana e tij pikërisht sepse
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk u përmbahen premtimeve që i kanë bërë Tenit kur ai ishte atje për vizitë.
Pas kësaj, në bazë të deklaratave që bëri nënpresidenti
amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i akorduan
Kinës një kredi prej dy miliardë dollarësh. Natyrisht, këtë
e deklaroi vetë Mondeili, por nuk është vetëm kjo kredi
që Kina ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
se duhet të ketë marrë edhe të tjera. Mondeili i premtoi
Kinës se brenda këtij viti do të aprovohet akordimi, gji61 - 5
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thashtu, edhe klauzola e shtetit të favorizuar në tregti.
Dhe si shpërblim të këtij bakshishi prej 2 miliardë d.ollarësh e të premtimit për t'i dhënë klauzolën e shtetit të
favorizuar në tregti, Hua Kuo Feni e lejoi nënpresidentin
amerikan të fliste në televizion për popullin kinez. Ky
është i pari udhëheqës imperialist amerikan që i flet
drejtpërsëdrejti popullit të Kinës.
Me sa gjykoj unë, nga leximi i shtypit kinez dhe
botëror, kinezët janë përpjekur t'i krijojnë Mondeilit përshtypjen për një stabilizim në gjendjen e brendshme politike në Kinë, t'i japin atij të kuptojë se ekziston një
afrim midis Huasë dhe Tenit për sa u përket marrëdhënieve të Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por,
nga ana tjetër, ekziston edhe mendimi se Huaja i ka dhënë të kuptojë Mondeilit se i ka vënë fre Tenit fië fushën e
politikës së jashtme dhe bashkëpunimi i tanishëm zhvillohet më shumë nën kontrollin e tij. Sipas mendimit tim,
Huaja me këtë ka pasur për qëllim t'i lërë të kuptojë
imperializmit amerikan, Karterit dhe administratës së tij,
se Hua Kuo Feni është një pasardhës i denjë dhe i qetë,
i mençur dhe po aq oportunist e proamerikan sa edhe
Maoja e Çu En Lai, që janë arkitektët e aleancës kino-amerikane. Kjo, mendoj unë, ka rëndësi në tratativat
amerikano-kineze, sepse një stabilizim të brendshëm të
Kinës e duan jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
por i gjithë kapitalizmi botëror.
A kanë mbetur kinezët plotësisht të kënaqur nga
amerikanët dhe nga nënpresidenti i tyre që erdhi në Pekin? Përshtypja ime është se nuk kanë mbetur shumë të
kënaqur. Kina e ka barkun të madh dhe dëshiron të hajë
shumë, vetëm se askush nuk i jep të hajë me luhare, por
me lugë kafeje, dhe bile nga kjo e ushqyer me lugë kafeje
kreditorët e saj synojnë të nxjerrin të ardhura me luhare.
Kështu që në fushën e energjetikës amerikanët tregohen më të kujdesshëm. Mundet që ata të mos kenë pra962

nuar të bëjnë investime të nxituara për nxjerrjen e naftës, sepse, nga ç'kam dëgjuar, japonezët kanë pasur disa
dështime për sa i përket këtij drejtimi në këtë fushë në
Kinë dhe sidomos në det, prandaj amerikanët nuk shpejtohen; në fillim ata lënë firmat japoneze që të veprojnë,
kurse për vete bëjnë investime në fusha të tjera si, për
shembull, në hidroenergjetikë e veçanërisht në shitjen e
armëve, ku mund të kenë përfitime më të mëdha.
Si konkluzion, vajtja e Mondeilit në Kinë nxiti bisedime të shumta midis tij dhe udhëheqësve kinezë; në
fillim këto bisedime ishin të ftohta, pastaj erdhën duke
u ngrohur. Megjithatë kinezët edhe këtë herë gjetën përpara një qëndrim të kujdesshëm nga ana e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, që nuk i nxjerrin lehtë paratë
nga dora dhe që studiojnë, gjykojnë dhe vendosin në
bazë të interesave të tyre imperialistë, duke e shfrytëzuar
ato Kinën dhe jo e kundërta. Prandaj ka mundësi që, në
qoftë se paraqitet një situatë e tillë afërsisht me të njëjtat forma dhe me po ato gradacione me Japoninë ose
me shtetet e tjera kapitaliste, Kina do të bëjë orvatje
afrimi më të shpejta e më substanciale drejt Bashkimit
Sovjetik.
Sipas agjencive të huaja, takimi kino-sovjetik nuk do
të bëhet në datën që ishte caktuar, por u shty një apo dy
javë më vonë nga data e paracaktuar. Do të shohim ç'do
të ngjasë më tutje.
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tetit ndërkombëtar olimpik në sallën e macihe të asamblesë.
Të shohim tani konkretisht cilat janë këto katër paE MARTE
18 SHTATOR 1979

TAJVANI MBETET AEROPLANMBAJTESI
I SHTETEVE TE BASHKUARA TË AMERIKES

Shumë zhurmë bënë Mao Ce Duni e Çu En Lai për
Tajvanin, shumë qëndrime të ashpra e sektare u mbajtën
ndaj Çan Kai Shisë, i cili s'u tund as nga gjylet e topave
kinezë, që godisnin në ditë dhe në orë të caktuara mbi
ishujt Macu dhe Kuemoi.
Çan Kai Shia deklaronte se do ta zaptonte Kinën,
kurse Mao Ce Duni dhe Çu En Lai thoshin se do ta bashkonin Tajvanin me Kinën. Ata bile për këtë Tajvan ngurruan dhe ngulën këmbë si mushka për të mos lidhur marrëdhënie diplomatike me shtete të ndryshme të botës,
që mbanin të tilla marrëdhënie me Tajvanin. Me fjalë të
tjera, Kina, sipas atyre që thoshin kinezët, do ta aneksonte me sot me nesër Tajvanin. «Eshtë çështje kohe»,
thoshin kinezët. Por ja që ndodhi e kundërta, është Tajvani ai që po «pushton» Kinën me ndikimin e vet.
Ndryshe flasin tash udhëheqësit kinezë. Zëvendëskryetari i Këshillit të Shtetit, Van Çen, shpalli dy ditë më
parë katër parimet e Kinës për bashkimin e Tajvanit me
të dhe të vetmet kushte, në mund të quhen të tilla, për
këtë bashkim janë: të ndryshohet emërtimi i vendit dhe
flamuri kombëtar. Këtë lajm e jep agjencia japoneze Kioto, agjenci e një vendi që po i jep me miliarda dollarë
kredi Kinës e që është lidhur shumë ngushtë me të. Van
Çeni i theksoi katër parimet përpara anëtarëve të komi964

rime:
E para, në Tajvan do të ruhet regjimi i tanishëm,
domethënë regjimi kapitalist.
E dyta, niveli i tanishëm i jetesës në Tajvan nuk do
të ulet.
E treta, investimet e huaja nuk do të preken.
E katërta, Tajvani do të ketë po ato forca ushtarake
që ka.
Këto janë të katër pikat që u shpallën, por unë do të
shtoja edhe këto pika të tjera që nuk janë shpallur: Tajvani do t'i ruajë dhe do t'i forcojë edhe më tepër lidhjet
e ngushta me imperializmin amerikan dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta konsiderojnë kurdoherë këtë
ishull si një aeroplanmbajtës të tyre në Paqësor kundër
Japonisë dhe Bashkimit Sovjetik, dhe eventualisht edhe
kundër vetë Kinës.
Me fjalë të tjera, Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini
bënë transformimin e plotë të Kinës së sotme në një vend
kapitalist, pra nuk ekziston asnjë ndryshim midis Tajvanit dhe Kinës kontinentale. Ndryshimi qëndron në faktin që në Tajvan, natyrisht jetohet më mirë, për arsye
se ky vend është një koloni e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, të cilat i japin kredi të panumërta. Tajvani
është mbushur me baza amerikane. Pikërisht, një gjendje
e tillë është krijuar me qëllim që Shtetet e Bashkuara të
Amerikës ta kenë Tajvanin si një urë kalimi drejt Kinës
kontinentale.
Pra, Kina rivendosi kapitalizmin dhe bashkimi i saj
me Tajvanin është në «rrugë të mbarë», por akoma jo në
rrugë konstitucionale. Edhe kjo situatë mund të vijë dhe
do të shkëmbehen delegacione të ndryshme, do të zgjidhen nga Tajvani deputetë për në Asamblenë Kombë-
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tare Popullore, mund të vijë koha që ministrat në Kinë
të jenë edhe nga Kina, edhe nga Tajvani. Ka mundësi
edhe nënpresident i Kinës të bëhet djali i Çan Kai Shisë
dhe Tajvani të vazhdojë të qëndrojë në regjimin e sotërn
dhe në aleancë të veçantë me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, të ruajë forcat e tanishme ushtarake, jo vetëm
forcat e tij, por edhe bazat e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Nuk u deklarua kot në Senatin Amerikan që
Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Tajvanin me armatime.

E PREMTE
21 SHTATOR 1979

DIPLOMACIA E KATER SUPERFUQIVE
NE LEVIZJE PER TË ARDHMEN E AZISE
Diplomacia sovjetike, ajo kineze, japoneze dhe amerikane, janë në •ëvizje. Epiqendra e tyre është Azia dhe
e ardhmja e saj. Diplomacia kineze është në mjegull, por
mund të përcaktohen deri diku konturet e politikës së saj
hegjemoniste. Këtë hegjemoni ajo lufton ta krijojë duke
luajtur politikën e balancave midis Japonisë, Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, me synime çlirimin e Kamboxhias nga vietnamezët, rrethimin
e Vietnamit dhe zgjerimin më vonë të ndikimit të saj
në Indi, në Pakistan e, po të ketë mundësi, edhe më tutje.
Për t'ia arritur këtij qëllimi politika e Hua Kuo Fenit
dhe e Ten Hsiao Pinit mbështetet natyrisht, në aleancën
kino-amerikane dhe kino-japoneze. Këto dy aleanca janë
mbështetja kryesore e saj dhe konsistojnë në ndihma ekonomike dhe ushtarake për realizimin e «katër modernizimeve» dhe për një kundërshtim të përqendruar, kundër rrezikut hegjemonist sovjetik.
Në këtë politikë, për shndërrimin e Kinës në një
vend kapitalist, Japonia, siç po duket, luan rolin kryesor,
pastaj vijnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nga sa duket, aktualisht Japonia dhe Kina kanë
shkëmbime më të mëdha tregtare. Më të shumtat e kredive Kina i ka marrë nga Japonia, kështu ndaj Kinës
Japonia është më bujare se Shtetet e Bashkuara dhe kjo
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është e kuptueshme, mbasi një unitet më i ngushtë, ruë
aleancë më e ngushtë ekonomike, politike dhe ushtarake
në mes Kinës kapitaliste dhe Japonisë militariste është
më e efektshme dhe më frytdhënëse për vendosjen e hegjemonisë së këtyre dy vendeve të fuqishme aziatike që,
në një moment, mund t'u kundërvihen edhe politikës
amerikane, edhe hegjemonizmit sovjetik.
Për sa u përket marrëdhënieve të Kinës me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës duhet thënë se Kina, natyrisht,
merr kredi prej tyre, e mbështet politikën amerikane dhe
synon të bëhet më agresive kundër Bashkimit Sovjetik,
në mënyrë që të konsiderohet prej Shteteve të Bashkuara
të Amerikës si një kështjellë kundër hegjemonisë sovjetike në Azi dhe në Paqësor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e duan një gjë të tillë dhe do t'i hed16 benzinë
«motorit» kinez, që ky të ecë në drejtimin antisovjetik
për interesat e tyre, por duke u kujdesur që të ecë vatëm nën drejtimin e tyre dhe të mos e kthejë rrugën
drejt Paqësorit, drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kurse me Bashkimin Sovjetik, sipas të dhënave të
njohura, thuhet se Kina do të fillojë bisedimet. Revizionistët kinezë kanë interes që Bashkimi Sovjetik t'i evitojë
presionet ndaj tyre dhe punën subversive brenda në Kinë. Kina, pra, ka interes që të ketë qetësi relative në kufirin e saj me Bashkimin Sovjetik. Nga ana tjetër, ka
mundësi që ky jo vetëm të shtojë tregtinë me Kinën, por
t'i japë kësaj edhe teknologji me kredi për të rimëkëmbur e rimodernizuar makineritë e vjetra sovjetike që i
ka dhënë dikur asaj. Edhe Bashkimi Sovjetik e dëshiron
këtë situatë qetësie relative me Kinën, sepse kërkon të
çajë frontin që po krijohet midis Kinës dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, si dhe midis Kinës e Japonisë.
Bashkimit Sovjetik nuk i intereson një afrim i madh kino-japonez veçanërisht se ky bëhet një rrezik i padiskutueshëm, një rrezik real ekspansionist i këtyre dy fuqive
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drejt tij, drejt tokave sovjetike të rivendikuara qoftë nga
japonezët, qoftë nga kinezët. Me fjalë të tjera, një afrim
edhe më i madh midis Kinës dhe Japonisë mund të çojë
në të ardhmen drejt një lufte në mes Bashkimit Sovjetik
dhe këtyre dy superfuqive.
Një gjendje e tillë Bashkimit Sovjetik i krijon një situatë jashtëzakonisht të vështirë, për arsye se një luftë
në dëm të tij në Lindjen e Largme ia dobëson pozitat
në Evropë dhe dobësimi i këtyre pozitave në këtë kontinent, do t'i shkaktojë kokëçarje të mëdha, shpartallimin
e Traktatit të Varshavës e të KNER-it, daljen nga ky
Traktat e nga KNER-i të shteteve revizioniste të Evropës
Lindore, që presin rastin për një gjë të tillë. Prandaj
Bashkimi Sovjetik kërkon që në Evropë të ruajë statukuonë e vet nëpërmjet Traktatit të Varshavës dhe KNER-it dhe, nga ana tjetër, të krijojë një gjendje paqeje
relative në mes tij dhe Kinës.
Si do të vejë çështja e Vietnamit në këtë situatë?
Ka mundësi që Bashkimi Sovjetik ta neglizhojë Vietnamin përpara interesave që theksova më lart, ose më mirë
me thënë, do t'i këshillojë e do t'u bëjë presion vietnamezëve që këta të gjejnë një zgjidhje tjetër në mosmarrëveshjet me Kamboxhian, në rast se dëshirojnë që Kina
të mos u qëndrojë mbi krye si një skifter. Bashkimi Sovjetik, mendoj unë, nuk mund të hyjë dhe nuk do të hyjë
në luftë me Kinën, për interesat e Vietnamit. Dihet se
edhe në kohën e luftës së Vietnamit kundër Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, për interesat e tij hegjemonistë,
ai është përpjekur dhe u ka bërë vietnamezëve presione
të mëdha që këta të arrinin në një paqe me imperializmin amerikan.
Vietnami bëri një gabim të madh objektiv politik që
sulmoi me forcat e tij Kamboxhian, gjë që shërbeu si një
pretekst për të mbajtur ngritur konfliktin midis tij e
Kinës dhe që nga shumë shtete të botës të konsiderohet
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si një vend agresor. Prandaj edhe Bashkimi Sovjetik do
të përpiqet që të gjejë një zgjidhje për Kamboxhian. Se
çfarë do të jetë kjo zgjidhje, do ta shikojmë. Për sa u përket kinezëve mendoj se këta, pa i lëshuar Pol Potin dhe
Jeng Sarin, të cilët mund t'i ruajnë si një kartë të rnëvonshme, do të vazhdojnë të luajnë kartën e Sihanukut.
Kjo është një kartë, që edhe vietnamezët, në pozita të
vështira, mund ta pranojnë, por Sihanuku nuk i pranon
Pol Potin dhe Jeng Sarin. Ai mund të pranojë Kieu Samfanin, natyrisht pasi të ketë marrë garanci të mëdha nga
Bashkimi Sovjetik, nga Kina, nga Vietnami dhe nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sihanuku nga ana e tij përpiqet të udhëheqë Kamboxhian me një koalicion rrymash të ndryshme, më kryesorja e të cilave do të jetë edhe antivietnameie, edhe antikineze, edhe antisovjetike.
Një modus vivendi mund të krijohet. Në këtë drejtim Bashkimi Sovjetik ka mundësi që në bisedimet me
Kinën të bëjë të kuptojë se Vietnamin nuk do ta mbrojë
plotësisht. Unë mendoj se, në qoftë se Kina sulmon Vietnamin, vietnamezët do të mbrohen dhe Bashkimi Sovjetik do ta mbrojë atë sa për sy e faqe, do t'i japë edhe
armë, sepse përpara një rreziku më të madh, si një fuqi
hegjemoniste që është, atij i intereson, në fund të fundit,
që Kina të hyjë në luftë me Vietnamin dhe të dalë prej
saj e dobët, kështu që politika sovjetike të mund të futet
si në gjalpë në një Kinë të lodhur nga lufta, nga ana
tjetër t'i imponojë, gjithashtu, edhe pikëpamjet e tij
Vietnamit.
Pra, Bashkimi Sovjetik në këtë rast bëhet sehirxhi,
në vend që të veprojë vetë, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bëhen sehirxhinj dhe përfitojnë nga
gjakderdhja e kinezëve dhe e vietnamezëve. Kështu që
ëndrrat e kinezëve mbi «katër modernizimet» dhe aleancat në perspektivë me Japoninë edhe me Shtetet e Bash970

kuara të Amerikës për t'u konsoliduar më tej, mund të
dobësohen nga gjendja e luftës dhe nga gjendja e brendshme në vend, që mund të çojë në një luftë kino-vietnameze.
Me ngjarjet në Afganistan, me vrasjen e Tarakiti, që
siç dihej ishte prosovjetik dhe me ardhjen e Hafizullah
Aminit ish-kryeministër, natyrisht, pozitat e sovjetikëve
në Afganistan bëhen më të dobëta, në rast se është ashtu
siç thuhet, që Amini ka mbaruar shkollën në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Por këto janë fjalë, se në fakt
ai është prosovjetik. Do të shohim si do të zhvillohet kjo
situatë më tej, por Afganistani, Irani dhe Pakistani janë
objektivi kryesor në këtë politikë të madhe të Azisë, ku
vërtiten të dyja superfuqitë, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe Kina, India dhe
Japonia. Këtu janë përqendruar aktualisht përleshjet diplomatike dhe në veçanti grushtet e shtetit. Të gjitha
këto janë rezultatet e intrigave të superfuqive dhe lojërat
e tyre me klika të ndryshme të këtyre vendeve.

1 Muhamed Taraki erdhi në fuqi në Afganistan më 27 prill
1978 dhe u përmbys në shtator 1979. Në vend të tij erdhi në
fuqi Hafizullah Amini, i cili u rrëzua dhe u ekzekutua nga
grushti i shtetit të Babrak Karmelit, që u vu kryeministër më
2? dhjetor 1979 me ndërhyrjen dhe agresionin fashist sovjetik
në Afganistan.
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E HENE
1 TETOR 1979

REHABILITIMI I REAKSIONIT TE ZI KINEZ
Mbrëmë, në vigjiljen e festës së themelimit të Republikës Popullore të Kinës, Jeh Çien Jini mbajti një fjalim «programatik». Me plot kuptimin e fjalës ky ishte
një fjalim kashtë, një fjalim që rehabilitonte gjithë reaksionin me Liu Shao Çinë në krye, të dënuar nga grupi
i Mao Ce Dunit dhe të likuiduar prej posteve që kishin
në parti e në pushtet nga «Revolucioni i Madh Kulturor
Proletar».
Liu Shao Çia, me emër, akoma nuk është rehabilituar, por edhe kjo s'do të vonojë të bëhet. Në fakt Jeh
Çien Jini në fjalën e tij ritheksoi se Kongresi i 8-të, ku u
shtrua vija politike, organizative, ideologjike e ushtarake
e Partisë Komuniste të Kinës dhe e shtetit kinez, është
një kongres me rëndësi të madhe, dhe se kjo vijë ka qenë
e drejtë dhe vazhdon edhe tash të jetë e drejtë e të zbatohet. Pra, me këtë pohim rehabilitohet njëkohësisht edhe
Liu Shao Çia dhe të gjithë shokët e tij e të Ten Hsiao
Pinit, Pen Çenit, Lu Din Isë e shumë të tjerëve. Një
pjesë e mirë e tyre janë rehabilituar me kohë, qëkurse
banda e Hua Kuo Fenit •me një të goditur» likuidoi katërshen». Tash të gjithë ata janë në funksione të rëndësishme, bile, siç u njoftua në mbledhjen e fundit të Komitetit Qendror, Pen Çeni u zgjodh anëtar i Komitetit
Qendror dhe i byrosë politike të Partisë Komuniste të Kinës. Kështu gjithë reaksioni zuri vendet kryesore në parti
e në pushtet.
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Kina
rinua»! Në krye të partisë dhe të shtetit kanë
ardhur gjithë pleqtë e mykur borgjezë, gjithë llumi i reaksionit dhe i revizionizmit. Dadaja kryesore, si kurdoherë, edhe në këtë fjalim zinte një vend të dukshërn,
«katërshja» ishte fajtorja, kriminelja.
Jeh Çien Jini, me termat e njohur e të zakonshëm
të gjitha fajet ia hodhi «katërshes», dhe Lin Biaos, duke u shprehur se për shkak të tyre gjatë 10 vjetëve Kina
pësoi «humbje të mëdha» në çdo fushë të jetës së saj, por
«pas goditjes së rreptë dhe të menjëhershme» çdo gjë
«ka filluar të ecë me shpejtësi e në rrugën e drejtë për
ndërtimin e socializmit në Kinë» (!). Ai theksoi se Revolucioni Kulturor ishte i drejtë «mbasi u ndërmor për të
luftuar dhe për të penguar revizionizmin». Po kush ishin
këta revizionistë sipas tyre? Natyrisht, ishin Lin Biaoja
dhe «katërshja», të cilët, kuptohet, megjithëse ai nuk e
thotë, bënë Revolucionin Kulturor dhe dënuan vetveten
10 vjet më parë.
Po Mao Ce Duni ç'bënte në këtë mes? Natyrisht, sipas Jeh Çien Jinit, ai udhëhiqte me «shkëlqim» dhe ishte
«një marksist, revolucionar dhe strateg i madh». Megjithëkëtë ai theksoi se nuk ishte vetëm Maoja që e udhëhoqi Kinën drejt fitores së çlirimit dhe në luftën e ndërtimit të socializmit, por edhe -shokët e tij të armëve»,
duke përmendur Çu En Lain, Çu Denë e të tjerë.
Në këtë fjalim ai ngriti lart maocedunidenë, duke e
cilësuar si «doktrinën marksiste-leniniste aktuale që udhëheq revolucionet, jo vetëm në Kinë, por edhe në botë».
Pra, qëndron e patundur formula marksizëm-leninizëm-maocedunide.
Jeh Çien Jini përdori një sërë parullash, të cilat kanë.
30 vjet që po përdoren dhe janë bërë slogane të mërzitshme; përmendi, gjithashtu, se tash përpara Kinës qëndrojnë katër «mësime» me rëndësi që ajo të bëhet një
shtet i madh, natyrisht, siç pretendojnë ata, «socialist»(!).
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Vlerësimi për politikën e jashtme të Kinës përmblidhej në disa formulime demagogjike të tilla si: miqës i
vëllazërore me popullin e Koresë, vëllazërim e miqësi me
popullin e Kamboxhias, me popujt e «botës së tretë», të
Afrikës, me popujt arabë e të tjera formula të ti11a të
përgjithshme. «Për çudi» në fjalimin «solemn» të. Jeh
Çien Jinit u zhduk fjala imperializëm. Tash për udhëheqësit aktualë kinezë nuk ekziston as imperializmi, as revolucioni. Jeh Çien Jini në këtë fjalim e përmendi vetëm një herë termin hegjemonizëm, kurse Hua Kuo Feni
edhe këtë fjalë e ka zhdukur nga fjalori i tij.
Me fjalë të tjera, në të gjitha ato që tha Jeh Çien Jini
bëheshin vetëm disa përcaktime, por nuk kishte asnjë fije
analize. Në mënyrë të përmbledhur ai rehabilitoi Kongresin e 8-të të Partisë Komuniste të Kinës, errësoi rolin
e Mao Ce Dunit, rehabilitoi reaksionin e zi, bandën e Liu
Shao Çisë, Ten Hsiao Pinit, Pen Çenit e të tjerëve, goditi «katërshen» dhe dha udhëzime lakonike për programin e ardhshëm të zhvillimit të Kinës. Në fund bëri
thirrje për «unitet» rreth partisë duke e quajtur maocedunidenë marksizëm-leninizëm i kohëve tona. Ky ishte
fjalimi i tij, asgjë më shumë e asgjë më pak.
Kjo ishte e famshmja përmbledhje «historike» e kësaj epoke me kaq ngjarje të mira dhe me kaq dështime,
me fitoren e çlirimit dhe njëkohësisht me shkatërrimin
e Kinës së çliruar dhe degjenerimin e saj në një vend kapitalist, mik dhe aleat i imperializmit amerikan, japonez
dhe i reaksionit ndërkombëtar.
Zaten nga njerëz që kanë gabuar aq rëndë e që kanë
tradhtuar marksizëm-leninizmin nuk mund të pritet analizë e gjendjes, sepse ata e dinë që, po t'i futen një analize të tillë, nuk mund të dahn dot, mbasi marksizëm-leninizmi vërteton të kundërtën e atyre që kanë bërë e që
bëjnë, që kanë thënë e që thonë këta tradhtarë.
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E MARTË
2 TETOR 1979'

«I SEMURI I BALLKANIT» NË AGONI TË RENDE!
sëmuri i Ballkanit», Jugosllavia, ndodhet në agoni
të rëndë ekonomike, politike, ideologjike dhe organizimi
shtetëror. Ajo është në bankrutë. Faktikisht shteti jugosllav, titist, ndodhet nën kontrollin e Organizatës për
Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD) dhe të
Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMI). Ky organizëm
fundit, që s'është gjë tjetër veçse një bashkim monopolesh
financiare shumëkombëshe, do të bëjë në Beograd një
mbledhje të përbashkët me bankën botërore dhe me agj encitë e tjera përkatëse që janë në Jugosllavi, kështu që
jugosllavët i kanë zënë «ethet e kalit», sepse u duhet të
japin llogari përpara afro 4 500 guvernatorëve të bankave
qendrore, ministrave të Financave, bankierëve dhe zyrtarëve të lartë të vendeve të tjera kapitaliste që kanë
investuar në Jugosllavi, që edhe pse kanë nxjerrë fitime,
kërkojnë llogari prej regjimit titist.
Qeveria aktuale jugosllave, që vuan nga një deficit
i pallogaritshëm tregtar, ndodhet përballë një inflacioni
shumë të madh dhe nuk di ku ka kokën e si të dalë nga
rruga pa krye ku ka hyrë. Natyrisht, sunduesit jugosllavë
rrugëdalje nuk mund të gjejnë, por njëfarë «zgjidhjeje»
ata do ta gjejnë duke ngritur në qiell taksat dhe çmimet
e mallrave të konsumit të gjerë e të shërbimeve komunale
dhe të çdo shërbimi tjetër. Do të shkurtohen fondet për
ndërtimet kapitale dhe do të bëhen një varg operacio975

nesh organizative, të cilat do të vërtetojnë atë që kemi
thënë ne, falimentimin e formës së regjimit aktual jugosIlav, vetadministrimin.
Bankat investuese do të vënë kontroll mbi Jugosllavinë, duke ia shtrënguar më fort thonjtë në grykë. Këtë
vit deficiti i tregtisë së jashtme të Jugosllavisë parashikohet të arrijë në 6 miliardë dollarë. Në krahasim me vitin
e kaluar, kjo shifër rritet me 4 miliardë e 300 milionë
dollarë. Jugosllavisë i duhet të importojë 12 milionë e
500 mijë tonë naftë, si dhe 1 milion e 200 mijë tonë produkte të naftës së përpunuar. Për këtë sasi nafte e të
nënprodukteve të saj, përveç dollarëve të planifikuar, asaj
i duhet një shumë tjetër prej 500 milionë dollarësh.
Për likuidimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i
15 prillit në bregun e Adriatikut në Mal të Zi; Jugosllavia
ka kërkuar borxhe prej 400 deri në 445 milionë dollarë,
kurse ne shqiptarët që patëm po aq rrënime sa pati edhe
Jugosllavia, i likuiduam ato në 5 muaj me forcat tona, me
forcat vullnetare dhe me të ardhurat e shtetit proletar,
pa kërkuar asnjë lek ndihmë nga jashtë, pa i nderur dorën
kurrkujt. Por edhe ata 400 ose 445 milionë dollarët që
kanë marrë borxh jugosllavët, as që do të përdoren për
likuidimin e dëmeve në Mal të Zi. Shumica e tyre do të
mbushë xhepat e kapitalistëve jugosllavë, të cilët bëjnë
plane që shkatërrimet e tërmetit gjoja do t'i ndërtojnë
gjatë 10-15 vjetëve.
Këtë vit Jugosllavia gjendet edhe përballë mungesave
të mëdha në drithëra e në artikuj të tjerë ushqimorë, për
sigurimin e të cilave, sipas agjencisë Tanjug, duhen 4 miliardë e 300 milionë dinarë. Për të dalë nga kjo situatë e
për t'u bërë ballë vështirësive, krerët e Jugosllavisë së falimentuar «e zgjidhin problemin» duke kërkuar kredi nga
shtetet kapitaliste. Jugosllavia mund të cilësohet si një
nga huamarrëset kryesore në botë. Në shkallë të gjerë
ajo nder dorën e rrëmben nga të gjitha anët. Në fund të

këtij viti borxhet e Jugosllavisë e kanë kaluar shifrën e
11 miliardë dollarëve. Këto asaj ia jep Kcxnuniteti Bankar
Ndërkombëtar, i cili akoma është i gatshëm «ta ndihmojë»
atë, për arsye se ka akoma «lyrë» për të nxjerrë nga
mishi i popullit jugosllav.
Kështu në muajin maj Fondi Monetar Ndërkombëtar
i dha Jugosllavisë 340 milionë dollarë dhe, sikurse njoftojnë agjencitë e lajmeve, një konsorcium ndërkombëtar i
përbërë nga 12 banka të huaja, evropiane e japoneze, i
dha asaj 30 milionë dollarë në fillim të korrikut. Këto
kohë u krijua banka e përbashkët anglo-jugosllave, me
qendër në Londër. Themeluesja kryesore e saj është një
nga bankat më të mëdha të botës «Bërklejz Benk Intërnejshënëll Limited». Një kombinat çeliku në Smederevo
të Serbisë do të pajiset nga një firmë angleze, që akordoi
një kredi prej 6 milionë dollarësh. E ndodhur në këtë
gjendje bankrute Jugosllavia është bërë pre e bankave
të huaja, të cilat kanë shtënë në dorë gjithë pasurinë e
saj. Vetë fakti që ato vazhdojnë të pranojnë të investojnë
në këtë vend të falimentuar, tregon se Jugosllavia s'është
më në duart e popullit jugosllav, por në duart e kapitalistëve gjakpirës.
Sipas llogaritjeve, në këtë vend janë në ndërtim e
sipër disa mijëra objekte të madhësive të ndryshme me
një vlerë prej 45 miliardë dollarësh, një shumë kolosale
kjo, e cila, sipas agjencive të lajmeve e kalon mjaft
sasinë e parashikuar në planin e zhvillimit me afat të mesëm të Jugosllavisë, për periudhën nga viti 1976 deri më
1980, që është afro gjysma.
Jugosllavia po ecën revan drejt një varfërimi të madh.
Ekonomia e saj është shumë e sëmurë, kurse «doktorët»
e huaj po i thithin gjakun.
Pavarësisht se Jugosllavia është Federatë, zhvillimi
ekonomik i republikave të saj është i pabarabartë. Kështu
Sllovenia po pasurohet, Kroacia dhe Serbia po ashtu,

976

62 - 5

977

kurse Vojvodina dhe Mali i Zi po varfërohen e sidomos
Kosova që është më e prapambetura nga të gjitha republikat dhe krahinat e tjera të Jugosllavisë. Titistët po
bëjnë çmos që të dalin nga kjo situatë. Tash ata do të
përpiqen të heqin subvencionet për produktet ushqimore
dhe për produktet e tjera kryesore, gjë që do të shkaktojë
një rritje të madhe të çmimeve në të gjitha drejtimet;
kështu do të ngrihen çmimet e produkteve ushqimore, të
energjisë elektrike, të ujit, të qirave, të udhëtimit me
trena e do të caktohen taksa të reja për mallrat e importuara dhe për mallrat me një përmbajtje të lëndës së
parë të importuar prej më shumë se 50 për qind.
Këtej e tutje, natyrisht, kreditë që do t'i akordohen
Jugosllavisë do të jenë më të shtrënguara, bankat nuk do
të tregohen më duarlëshuara ndaj saj, për arsye se ky
vend, siç e kam theksuar, ka hyrë në një bankrut ekonomik e financiar. Qeveritarët jugosllavë po bëjnë përpjekje që të pakësojnë importin, por as kjo masë nuk
e zgjidh problemin e vështirë ekonomik të Jugosllavisë.
për arsye se kreditë që merr nga jashtë dhe përqindjet që
paguan, e detyrojnë atë t'i shesë mallrat e prodhuara në
vend me një çmim të ulët e njëkohësisht të blejë mallra
të huaja, domethënë të importojë mallra me çmime të
larta që janë pasojë e krizës së madhe botërore në të
cilën JugosIlavia e Titos është kredhur kokë e këmbë.
Tash ka filluar të flitet hapur se gjithë këtë mjerim,
gjithë këtë falimentim e ka shkaktuar vetadministrimi.
Zyrtarisht një gjë e tillë, natyrisht, nuk thuhet, por ka
edhe gazeta jugosllave, si revista NIN, që flasin në këtë
drejtim me terma jo të mbuluar. Ka protesta nga qeveritë
e republikave e sidomos nga krahinat. Nga Vojvodina
venë delegacione në asamblenë federale në Beograd dhe
kërkojnë t'u shtyhet afati i borxheve. Kosova ka ngritur
zërin për grabitjen e pasurive të saj nga ana e Federatës
dhe nga Serbia. Grevat në JugosIlavi kanë filluar në
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masë, për arsye se sistemi aktual jugosllav nuk ka si i
ndalon pakënaqësitë që janë shtuar në gjirin e klasës punëtore.
Atje ka filluar bashkimi i ndërmarrjeve të ashtuquajtura vetadministruese, për arsye se këto ndërmarrje, të
vogla e të mëdha, kanë krijuar, siç e kemi theksuar, kaosin, papunësinë, akaparimin e tregjeve, ngritjen e çmimeve, akaparimin e lëndëve të para dhe luftën midis
njëra-tjetrës. Midis tyre vepron ligji «peshku i madh e
ha të voglin-, pra një pjesë mahet dhe një pjesë vuan.
«Grevat tona janë të veçanta», thonë udhëheqësit jugosIlavë, — por në fund të fundit ato janë greva. — themi
ne, — dhe grevat atje u përngjasin, në mos plotësisht,
pjesërisht, grevave ekonomike të vendeve kapitaliste. Nga
1 nëntori i vitit 1978 deri më 15 maj 1979, sikurse kanë
njoftuar agjencitë e lajmeve, janë bërë gjithsej 22 greva
në Kroaci dhe në republikat e tjera të industrializuara
të Jugosilavisë. Kroacia është e vetmja republikë që ka
mbajtur statistika për grevat. Në këto greva me mijëra veta dalin nëpër rrugë, duke protestuar me orë të tëra,
nga 4 e nga 5 orë, dhe numri i grevistëve rritet çdo ditë.
Pavarësisht se këto janë greva të shkurtra, por kanë një
kuptim të madh, ato kundërshtojnë regjimin në fuqi,
organizimin shtetëror aktual, i cili ndryshohet me kushtetutë në çdo dy tre vjet. Kushtetutat që vijnë njëra pw.;
tjetrës forcojnë pushtetin e klasës shfrytëzuese dhe u
sigurojnë fitime kapitalistëve të huaj.
Në fshat kulakët po mahen. Ata gjoja me ligj kanë të
drejtë të kenë 10 hektarë, por këta janë bërë 20, 30, 40
e po rriten vazhdimisht.
Nga ana tjetër, ndërmarrjet ose njësitë e vogla bazë
të punës së shoqërizuar, duke u mbështetur në Kushtetutën e vitit 1974-1976 mbi punën e shoqërizuar, tani po
gëlltiten nga të tjerat. Aktualisht partia gjoja ka parë
se arsyeja ekonomike kërkon shkrirjen e ndërmarrjeve të
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vogla në ndërmarrje të mëdha. Ndërmarrjet e vogla kanë
frikë dhe kanë arsye të kenë, sepse do të humbasin kontrollin mbi punën e tyre. «Sistemi ynë i vetadministrimit,
— deklaron një specialist jugosllav, sikurse njofton një
agjenci e huaj, — është një përzierje e totalitarizmit dhe
e anarkisë». Ky specialist jugosllav, duke buzëqeshur,
thekson kjo agjenci, thotë: «Ky është sistemi më i mirë
që kemi ne tashti këtu».
E tillë është gjendja e fqinjes sonë të Veriut dhe kjo
është vepra shkatërruese revizioniste tradhtare e Titos
dhe e grupit të tij titist, që shqelmoi marksizëm-leninizmin dhe adoptoi në Jugosllavi sistemin anarkosindikalist,
vendosi kapitalizmin duke decentralizuar ekonominë, duke
zhdukur rolin drejtues, organizues dhe edukues të Partisë
Komuniste Jugosllave dhe e bëri këtë një organizatë pa
shpirt, për t'i hapur rrugën ngritjes së një klase të re
shfrytëzuesish, matrapazësh të tregut të zi, të shitur ekonomikisht te kapitalet e te kapitalistët e huaj. Këtë mjerim po e vuan aktualisht Jugosllavia dhe, natyrisht, kjo
gjendje do të ketë pasoja të rënda. Bile që tash ka të
tilla pasoja, por, pas vdekjes së Titos, medoemos do të ketë
rrjedhime katastrofale në gjendjen ekonomike, politike
dhe ideologjike të Jugosllavisë.
Ky vend do të rrojë nën thundrën e një ushtrie fashiste, të cilën aktualisht e udhëheq Titoja në mënyrën
më brutale, më diktatoriale dhe që, pas vdekjes, do ta lërë
Jugosllavinë në një kaos të papërshkruar, në mëshirën e
bankave e të kapitaleve të huaja dhe në duart e klikave
ushtarake fashiste që do të grihen me njëri-tjetrin brenda
në Jugosllavi kush e kush të ketë epërsinë, të ketë hegjemoni për drejtimin e kësaj Federate të shpartalluar në
realitet e të falimentuar ekonomikisht e politikisht.
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E HËNË
15 TETOR 1979

PËRSE SHKON TITOJA NE KOSOVE
Ramizi na foli për pritjen e mirë që i kishin bërë
fjalimit të delegacionit tonë në sesionin e 34-t të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të
Bashkuara përfaqësuesit e vendeve të ndryshme, veçanërisht ata të Afrikës, të Amerikës Latine dhe të Azisë.
Ai na foli edhe për takimet e punën që kishin bërë shokët
e delegacionit gjatë qëndrimit të tyre në Nju-Jork.
Pastaj folëm pak edhe për vizitën që do të bëjë këto
ditë Titoja në Kosovë, ku ai nuk vete kot, pse Kosova
përbën një shqetësim të vazhdueshëm për Jugosllavinë,
aq më tepër tani që manifestimet atje kundër titistëve
dhe pro nesh janë të shumta. Gjendja në Kosovë nuk
është e qetë, e qëndrueshme, prandaj vete Titoja atje,
por këtë gjendje ai nuk do ta ndreqë dot me sorollatjet
e tij poshtë e lart. Mundet që ta kenë ftuar edhe krerët
titistë të Kosovës, sidomos tani që te ne në pesë muaj u
likuiduan të gjitha dëmet e shkaktuara nga tërmeti i fortë
i 15 prillit. Që të kundërbalancohet një çikë pakënaqësia
që është krijuar atje në popull, e kanë ftuar ca ditë
Titon që t'i japë popullit disa premtime.
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E SHTUNË
27 TETOR 1979

GJENDJE SHUME E RENDE EKONOMIKE
NE VIETNAM
Situata ekonomike në Vietnam është shumë e rëndë
dhe, siç po duket, udhëheqja vietnameze këto kohët e
fundit ka marrë masa ekonomike me karakter xë theksuar
revizionisto-kapitalist.
Vihet re se në këtë vend po vendoset njëfarë NEP-i,
por, natyrisht në situata të tmerrshme ekonomike. Zbatimi i këtyre masave, veçanërisht në bujqësi, e rrezikon
seriozisht sektorin kooperativist. Duke u mbështetur në
këto masa, kooperativat bujqësore tashti detyrohen me
ligj që anëtarëve të tyre t'ua japin tokën për përdorim
privat, mbasi ato nuk janë në gjendje ta kultivojnë vetë
dhe jo vetëm kaq, por ngarkohen që t'i ndihmojnë këta
edhe me kafshë pune, me farëra dhe me insekticide. Prodhimi që merret është për konsum privat e i përjashtuar
nga taksat. Pra, tepricat, siç thuhet në lajmet që na dërgon ambasadori ynë, mund t'i shiten shtetit jo me çmime
fikse, por me çmime të caktuara me marrëveshje nga të
dyja palët.
Përveç kësaj, ambasadori ynë na njofton se individët janë të lejuar të hapin toka të reja, t'i vënë këto nën
kulturë dhe për një afat prej 5 vjetësh janë të përjashtuar
nga pagimi i çdo lloj takse. Gjithashtu atje lejohet shfrytëzimi privat i rezervuarëve të vegjël për rritjen e peshkut. Bile kooperativat bujqësore janë urdhëruar që re982

zervuarët e vegjël për rritje peshku t'ua rikthejnë pronarëve që i kanë pasur përpara. Gjithashtu anëtarëve të
kooperativave u lihet e drejta të mbajnë bagëti të çdo
lloji, të pakufizuar, të shesin e të blejnë lirisht bagëtitë
dhe t'i lëvizin ato. Lejohet, gjithashtu, dhe inkurajohet,
bile, ngritja e pularive të mëdha private.
Nga ana tjetër, ndërmarrjet shtetërore janë shkrirë
dhe pyjet u janë kaluar në pronësi kooperativave bujqësore, domethënë pronat shtetërore janë bërë prona të
grupit. Me fjalë të tjera, atje po vendoset një regjim kapitalist me të gjitha tiparet e tij.
Të gjitha këtyre masave revizioniste në sferën e prodhimit u përgjigjen shumë të tjera në sferën e qarkullimit. Kështu janë hequr të gjitha kufizimet për anëtarët e
kooperativave për të shitur prodhimet jo vetëm në tregun
privat të provincave, por edhe të qarkullojnë nga një provincë në tjetrën. Me fjalë të tjera, lejohet të zhvillohet
jo vetëm tregu kapitalist, por edhe tregu i zi. Reforma
agrare në jug të vendit, që duhej të përfundonte brenda
qershorit, është lënë fare në harresë, ashtu siç nuk po
flitet më fare për transformimin socialist.
Të gjitha këto masa i hapin rrugën vendosjes së marrëdhënieve kapitaliste në fshat dhe përfaqësojnë, natyrisht, një kthesë në politikën ekonomike të udhëheqjes
vietnameze.
Natyrisht, situata është e rëndë edhe për arsye 1.ë
luftës që po zhvillohet në Kamboxhia midis Vietnamit
dhe forcave të Pol Potit. Sipas informatave, forcat e
Pol Potit janë afro sa gjysma e forcave të Heng Samrinit
dhe po ndihmohen nga kinezët nëpërmjet Tajlandës dhe.
sigurisht, edhe nëpërmjet Laosit, sepse këtu, si edhe në
Vietnam ka një numër shumë të madh kinezësh. Vetëm
në Sajgon, sikurse na informuan shokët tanë ushtarakë
që vajtën atje, ka një milion kinezë. E tillë është situata dhe në jug të tij. Atje ekziston një gjendje varfërie,
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bile urie, aq sa edhe orizi, ushqimi kryesor i popullit,
mungon.
Është kjo arsyeja që edhe vietnamezët kërkojnë nga
gjithë bota që të bëhen investime në vendin e tyre. Siç
po dëgjojmë nga radiot, ata janë të interesuar bile që
të dërgohen ndihma edhe në Kamboxhia e tok me ndihmat atje do të venë, natyrisht, edhe oficerë amerikanë
e të shteteve të tjera, për të ngatërruar akoma më tepër
situatën. Por, siç po duket, për vietnamezët, që kanë
ndërhyrë në Kamboxhia, lufta është shumë e vështirë.

E DIEL

28 TETOR 1979

HUA KUO FENI DHE TURNEU I TIJ LUFTENXITES
NE EVROPEN KAPITALISTE
Ka disa ditë që kryetari i Këshillit të Shtetit të Kinës Hua Kuo Fen po vazhdon turneun e tij në disa vende
kapitaiiste të Evropës Perëndimore ose më konkretisht të
«Evropës së Bashkuar» dhe të Tregut të Përbashkët Evropian.
Këtë turne ai e filloi me vizitën në Francë, ku pati
bisedime me presidentin Zhiskar d'Estën. Nga këto bise-dime dolën disa komunikata kashtë, në të cilat nuk thuhet ndonjë gjë konkrete. Vetëm nga fjalimet që kan&
mbajtur si njëri edhe tjetri mund të marrësh vesh diçka.
Kështu kinezi, në një fjalim që mbajti, tha se «Evropa e
Bashkuar duhet të jetë e fortë për begatinë dhe lumturinë
e vendeve që e formojnë», dhe «e këshilloi» Francën të
jetë e kujdesshme dhe e përgatitur kundër hegjemonizmit..
Dihet se me hegjemonizmin ai nënkupton Bashkimin revizionist Sovjetik. Nga ana e tij, Zhiskar d'Estëni, duke
shprehur ndjenjat e miqësisë për popullin kinez, i dha të
kuptojë Hua Kuo Fenit se Franca është në marrëdhënie
të mira me të gjitha vendet e Evropës, duke lënë të nënkuptohet edhe me Bashkimin Sovjetik, dhe se është për
politikën e detantës.
Në Francë, pra, ai nuk ia arriti suksesit që dëshironte,
për sa i përket identitetit të pikëpamjes së tij mbi përgatitjen e «‹<Evropës së Bashkuar» dhe veçanërisht të.
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Francës kundër socialimperializmit sovjetik. Hua Kuo
Feni i tha Zhiskar d'Estënit se hegjemonizmi sovjetik
«pengon paqen dhe unitetin e Evropës», kurse d'Estëni
iu përgjigj me një gjuhë tjetër, intermediere, midis Kinës
dhe Bashkimit Sovjetik. Ai tha se ishte për detantën dhe
për mbajtjen e marrëdhënieve miqësore si me Kinën, ashtu edhe me Bashkimin Sovjetik. Me fjalë të tjera, Hua Kuo
Feni në këtë drejtim nuk mbeti i kënaqur nga Franca.
Në bisedimet që pati ai me Rejmon Barin, u duk që
Franca është e gatshme t'i japë Kinës të rejat e shkencës
dhe për këtë nënshkruan një marrëveshje kulturore dhe
tekniko-shkencore.
Pas disa shëtitjesh në Paris, në Bretanjë, në Havër
e në Brest, që është një bazë e nëndetëseve bërthamore
franceze, Hua Kuo Feni mori valixhet dhe shkoi në Bon.
Në Bon vazhdoi po atë këngë, po atë avaz, por me nuanca
më dashamirëse, më të ngrohta për Republikën Federale
të Gjermanisë, për -përparimet e mëdha» që ka bërë Gjermania Federale. Përveç shprehjeve e urimeve «të singerta», që bëri, Huaja tha edhe se të dy shtetet gjermane duhet
të bashkohen në një e këtu vetëkuptohet që Gjermania
Lindore të hyjë në suazën e Gjermanisë Federale, pra të
gëlltitet nga Republika Federale e Gjermanisë. Kështu,
duke predikuar bashkimin e të dy shteteve gjermane,
Huaja po i konkretizon mendimet e tij luftënxitëse. Natyrisht këtë «rekomandim» të Hua Kuo Fenit e kundërshtoi menjëherë agjencia ADN e Gjermanisë Lindore dhe
e akuzoi si revanshist, si një ndihmës të revanshizmit
gjerman.
Ky mendim që shprehu Hua Kuo Feni u pëlqeu shumë gjermanoperëndimorëve, veçanërisht kancelarit Shmid,
që e falënderoi Huanë për -ndjenjat e tij të sinqerta e
të pastra». Nga të dyja palët u shpreh mendimi se të dy
vendet luftojnë për «pagen», për «stabilitetin» në Evropë
e në botë.
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Për sa i përket imperializmit amerikan ose Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, Hua Kuo Feni nuk i përmendi
këto asnjëherë.
Pra, Huaja na qenka bërë mik i ngushtë i evropianëve, bile ai i kapërceu edhe konsideratat politike, se, kur
vajti në Bon, foli edhe për Bethovenin si dhe për kompozitorë të mëdhenj gjermanë. Shmidi e priti Hua Kuo Fenin në kështjellën «Augustus» në Bruhl, e cila ishte ndriçuar e zbukuruar dhe tërë hyrja e saj ishte rrethuar si
në kohën e Hitlerit me roja, që mbanin të ndezur në duar
torshe, për t'i ndritur rrugën kinezit.
Në Francë u nënshkruan disa marrëveshje, por prej
tyre nuk kuptohet asgjë: Nga jashtë ato duken sikur janë
marrëveshje të zakonshme kulturore etj. Të tilla Kina,
natyrisht, do të nënshkruajë edhe me Gjermaninë Perëndimore. Kjo në fasadë, kurse në brendi, si në Francë
edhe në Gjermaninë Perëndimore, kështu edhe në Angli
e në Itali, ku do të vejë më vonë, do të jetë fjala për
tjetër gjë, pra ato do të jenë marrëveshje për dhënie
kredish me miliarda nga këto shtete «për të ngritur» ekonominë kineze ose për të realizuar «katër modernizimet»
e saj dhe për të forcuar ushtrinë me mjete e me armë
moderne.
Kina po realizon kështu planet e saj hegjemoniste të
krijimit të një shteti revizionist imperialist. Shmidi e kishte mirë kur tha që aktualisht «Kina ndodhet në atë
stad që ka qenë Gjermania pas Luftës së Dytë Botërore»
dhe me këtë natyrisht la të kuptohej që në sajë të ndihmës
së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermania është
bërë sot një fuqi e madhe botërore ekonomike e ushtarake. Kështu edhe Kina, me kreditë që do të marrë nga
imperializmi amerikan, militarizmi japonez dhe kapitalistët e Evropës Perëndimore, do të futet në rrugën e një
shteti kapitalist dhe do të luajë rolin e vet në shtypjen
e revolucionit botëror dhe në nxitjen e një lufte të tretë
botërore.
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Mendoj se kreditë që do t'i japë Kinës Gjermania Perëndimore do të kapin shuma të mëdha, mbasi ekonomikisht ajo është në gjendje t'i plotësojë kërkesat e Kinës,
natyrisht jo të tëra, por një pjesë të rëndësishme të tyre.
Në fakt Hua Kuo Feni e përshëndeti këtë bashkëpunim
dhe këtë ndihmë të Gjermanisë Federale, e cila është konkretizuar që para se të vente Hua Kuo Feni në Gjermani.
Hua Kuo Feni në fjalimet që mbajti përcaktoi edhe
dy drejtimet kryesore të politikës kineze: kundërshtimi i
hegjemonizmit dhe «ruajtja» e paqes botërore. Sipas tij,
vendet kapitaliste duhet të përgatiten për luftë kundër
hegjemonizmit, domethënë kundër socialimperializmit sovjetik, sepse vetëm kështu «do të mbrohet paqja», kurse
nga imperializmi amerikan ose nga revanshizmi gjerman
nuk vjen asnjë rrezik!
Kancelari Shmid e falënderoi shumë kryetarin e Kinës fashiste për deklaratën e tij publike se dëshira e popullit të të dy shteteve gjermane është që një ditë të
jetojë nën një çati. Për sa i përket çarmatimit, Shmidi në
fjalën e tij theksoi se Gjermania do të luftojë për «paqen», por nëpërmjet «ekuilibrit ushtarak që është kushti
bazë për uljen e tensionit». Kjo do të thotë që Gjermania
Federale nuk ka ndër mend të çarmatoset e të kërkojë
çarmatimin, por kërkon që edhe ajo të ketë armët atomike, siç i ka edhe Bashkimi Sovjetik ose Franca, domethënë të kthehet në kohën e mëparshme në rivendikimet hitleriane, të zhduken klauzolat e marrëveshjeve të katër
fuqive të mëdha që u nënshkruan gjatë dhe pas Luftës së
Dytë Botërore, por që në fakt nuk ekzistojnë, të cilat i
bënin disa kufizime Gjermanisë Perëndimore.
Edhe presidenti i Gjermanisë Perëndimore Karl Kartens është më i zgjuar nga Hua Kuo Feni. Në fjalimin
që mbajti në drekën e dhënë për . nder të Huasë, Kartens,
duke iu referuar deklaratës së kinezit për ribashkimin e
të dy shteteve gjermane, tha se «qëllimi ynë politik është

krijimi i një Evrope paqësore, ku populli gjerman të
arrijë ribashkimin me vullnet të lirë». Kjo i drejtohet
Bashkimit Sovjetik, por njëkohësisht edhe Francës e Anglisë që nuk e shohin, mendoj unë, me sy të ,mirë një
bashkim të Gjermanisë dhe një rikthim të Gjermanisë në
një Rajh të Tretë hitlerian, që paraqit rrezik për Evropën, e veçanërisht për Francën edhe për Anglinë. Këtë
ribashkim të dy shteteve gjermane Hua Kuo Feni e dëshiron me gjithë shpirt, mbasi mendon që kështu do të
nxitet lufta në mes Gjermanisë Perëndimore dhe Bashkimit Sovjetik.
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E PREMTE
2 NËNTOR 1979

RRETH VIZITAVE TË HUA KUO FENIT NE ANGLI
E NE ITALI
Hua Kuo Feni nesër i jep , fund udhëtimit të tij në
Angli. Natyrisht, gjatë kësaj vizite ai u prit nga kryeministrja Theçer dhe hëngri drekë edhe me mbretëreshën,
por gjatë kësaj dreke nuk u mbajtën fjalime. Rreth bisedimeve që u zhvilluan midis kryeministres Theçer dhe Hua
Kuo Fenit nuk u tha ndonjë gjë konkrete, përveç shkëmbimit të fjalëve të përgjithshme për «micffisinë» në mes
dy shteteve e në mes dy popujve dhe për zhvillimin e
marrëdhënieve tregtare e kulturore. Për bisedimet dhe
marrëveshjet e fshehta të nënshkruara për kreditë dhe armatimet që do t'i japë Anglia Kinës, nuk bëhet fjalë në
asnjë shkrim ose në njoftimet e agjencive të lajmeve.
Në Londër ai vizitoi disa uzina të mëdha si atë të prodhimit të automobilave me famë «Rolls-Rojs», ku, përveç këtyre, prodhohen edhe avionë e plot makineri të
tjera. Vizitoi, gjithashtu, kullën e Londrës, vendin ku dikur u priteshin kokat mbretërve. Tani atje është muzeu
ku janë ekspozuar xhevahiret e kurorës mbretërore të
Britanisë, të gjitha të grabitura në Indi, në Pakistan e në
Birmani nga perandoresha Viktoria dhe pasardhësit e saj.
Nesër Hua Kuo Feni do të shkojë në Romë. Me këtë
rast, mbrëmë televizioni italian transmetoi një film televiz mbi Kinën, në të cilin ambienti dhe jeta e popullit
kinez jepeshin në mënyrë idilike, çdo gjë në Kinë para990

qitej e mrekullueshme, njerëz të veshur mirë, rrugë të
pastra, kulturë perëndimore e zhvilluar etj. Këtë përparim, natyrisht filmi ia atribuonte regjimit të ri të Hua
Kuo Fenit, por nuk harroi pa përmendur edhe Maon «e
madh», duke e cilësuar me sloganet e Ten Hsiao Pinit, se
70 për qind i kishte të mira, por 30 për qind i kishte të
gabuara.
Gjithashtu mbrëmë Radiotelevizioni Italian, duke folur për «katër modernizimet», vuri në dukje «perspektivën e shkëlqyer» të këtij vendi të madh që «ka luajtur
dhe do të luajë një rol të rëndësishëm në botë». Pra, populli italian u parapërgatit për ardhjen e Hua Kuo Fenit,
i cili do të vejë në Itali me dorë të shtrirë ndaj FIAT-it,
«Montedisonit», «Montekatinit» dhe monopoleve të tjera të mëdha italiane. Ai, natyrisht, do të pritet me pompë, si të gjithë udhëheqësit e vendeve të tjera, në
mos më shumë, sepse Italia në këtë gjendje krize ku ndodhet, ka nevojë për tregje, nga ana tjetër edhe Kina ka
nevojë për teknologji, por më shumë ka nevojë Italia për
të, që të shesë atje sadopak mallrat e saj industriale, nga
kriza e madhe që e ka mbuluar.
Në Kinë aktualisht nuk po dëgjohen britma të mëdha
nga ana e udhëheqjes për probleme të brendshme apo të
jashtme sikurse ndodhte para ca kohësh. Në këtë vend
vazhdojnë të venë e të vijnë delegacione të ndryshme të
shumëllojshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga
Japonia dhe nga vendet e tjera perëndimore, por edhe
lëvizje të masave, kritika dhe indisiplinime, kaos e rrëmujë atje ka si ngaherë, bile edhe më shumë.
Kundër Vietnamit Kina po grumbullon forca në kufi
me të, megjithëse në horizont nuk duken shenja për ndonjë sulm të ri mbi Vietnamin, pavarësisht se Ten Hsiao
Pini disa ditë më parë bëri një kërcënim të ri në adresë të këtij vendi. Delegacione kineze, gjithashtu, kanë
shkuar në Moskë për t'u marrë vesh, por që me siguri
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këto bisedime ose më mirë muhabete do të zgjasin me
vite dhe nuk do të arrihet ndonjë rezultat konkret i
shpejtë.
Sidoqoftë, Kina nëpërmjet Tajlandës vazhdon të
ndihmojë të ashtuquajturën ushtri partizane të Pol Potit
brenda në Kamboxhia. Megjithatë princi Sihanuk, në një
intervistë që dha kohët e fundit, afirmoi se Kina do ta
braktisë Pol Potin, mbasi ky është diskredituar, dhe do të
mbështetë forcat e Sihanukut, i cili, natyrisht, me ndihmën e amerikanëve, të francezëve dhe të fuqive të tjera
të mëdha, mundet edhe me pëlqimin e kinezëve, të krijojë
edhe ai forca brenda Kamboxhias, për të thithur ato të
khmerëve të kuq dhe të Lon Nolit kundër vietnamezëve
dhe kundër qeverisë aktuale të Kamboxhias.
Në këtë vend situata është e vështirë edhe-për qeverinë, që është një qeveri kukull e Vietnamit. Tash Tajlanda ka filluar të pranojë lirisht refugjatë të shumtë. Ajo
ka marrë sigurime dhe ndihma nga çdo anë, që të jetë
në gjendje t'i përballojë refugjatët, por edhe për të thithur elementë të shëndoshë për luftën e ardhshme që t'i
përgatitë për t'i futur në Kamboxhia. Kjo situatë, natyrisht, do të sjellë gjëra të papritura, vështirësi akoma të
mëdha në Azinë Juglindore, në marrëdhëniet Kinë-Vietnam dhe në marrëdhëniet e Vietnamit me vendet e tjera
të Indokinës.

992

E MARTE
6 NËNTOR 1979

EVROPA KAPITALISTE NUK MASHTROHET KOLLAJ
Hua Kuo Feni po u jep fund vizitave të tij në katër
vendet e Evropës Perëndimore kapitaliste. Turneun ai e
filloi me vizitën që bëri në Francë, e vazhdoi në Gjermani, në Angli dhe po e përfundon në Itali. Ç'rezulton nga
ky udhëtim i kryetarit të Kinës socialimperialiste? Nga
dokumentet që u botuan nuk mëson shumë gjëra. Sidoqoftë, duke ndjekur shtypin dhe ato komunikata kashtë
që japin, del se Hua Kuo Feni është përpjekur t'u imponojë udhëheqësve kapitalistë të këtyre shteteve pikëpamjet e tij politike, të cilat konsistojnë në atë që «Evropa e Bashkuar» dhe Tregu i Përbashkët Evropian jo vetëm që duhet të forcohen, natyrisht, ta ndihmojnë edhe
Kinën me kredi e me teknologji moderne, por duhet, sidomos, të përgatiten për luftë kundër hegjemonizmit të
një superfuqie. Dhe, si zakonisht, kur flet për hegjemonizëm, ai ka parasysh Bashkimin Sovjetik revizionist.
Pra, kjo ishte dadaja kryesore e fjalimeve të tij, veçanërisht në Gjermani e më shumë akoma në Angli, kurse më pak në Francë. E vazhdoi ai këtë këngë edhe në
Italinë e «brigadave të kuqe» dhe të fashistëve, që po
ngrenë krye në këtë vend.
Mirëpo ky orientim i Huasë, sidomos thirrja për përgatitjen e luftës kundër Bashkimit Sovjetik, nuk gjeti
fushë të favorshme për të. Katër shtetet që vizitoi nuk
ishin të dispozuara t'ia aprovonin këto pikëpamje dhe t'i
63 - 5
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linin atij të kuptonte se do t'i acarojnë situatat me Bashkimin Sovjctik, meqë kështu e paskan gjykuar të mençurit e Pekinit.
Evropa Perëndimore dhe Tregu i Përbashkët bëjnë
një politikë tjetër, të tyren, të cilën e kam trajtuar në
shum: pjesë të Ditarit tim, pra zhvillojnë atë politikë që
u përshtatet vendeve të tyre dhe jo Kinës.
Gjatë fjalimeve që mbajti në Gjermaninë Federale,
Hua Kuo Feni hodhi edhe parullën e bashkimit të dy
Gjermanive. Pra, pe.r të marrë më shumë kredi nga Gjermania Perëndimore, ai nxiti pikëpamjet revanshiste të
Bonit, duke e forcuar idenë e tij në këtë drejtim me rrezikun iminent të Bashkimit Sovjetik mbi Evropën Perëndimore dhe, sigurisht, në radhë të parë mbi Gjermaninë
Perëndimore. Këto pikëpamje politike Hua Kuo Feni i
shprehu në Bon, po edhe në Bavari.
Kurse në Angli gjatë bisedave me Huanë, kryeministrja, zonja Theçer, u tregua një skiftere, një skiftere
me minifuncl. Kjo mike e Shteteve të Bashkuara të. Amerikës ia ushqeu më shumë se të gjithë të tjerët këtë dada
Hua Kuo Fenit, domethënë rrezikun iminent që i vjen
Evropës Perëndimore nga Bashkimi Sovjetik.
Në Itali, udhëheqësit e këtij vendi u treguan të rezervuar në këtë çështje, siç u tregua dhe Zhiskar d'Estëni.
Pra, për këtë problem mund të themi që Hua Kuo
I'eni «bëri vaz në shkretëtire». Evropa Perëndimore ka
politikën e saj antisovjetike, kundër komunizmit, kundër
revolucionit, po jo në atë rrugë që kërkon ta shtyjë Hua
Kuo F'eni dhe handa e tij, që të përleshet me Bashkimin Sovjetik dhe të hyjë me të në një konflagracion botëror.
Një problem tjetër që del nga vizitat e Hua Kuo
në këto vende të Evropës Perëndimore përbëjnë kërkesat
nga ana e tij për kredi dhe teknologji moderne. Natyrisht
shumat e akorduara nuk thuhen; vetëm shtypi italian jep
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të dhëna, duke shpaliur se Rema i hapi Kinës një kredi
prej 1 miliard dollarësh, kurse tri vendet e tjera auk
i specifikojnë kreditë që i kanë. dhënë Kinës. Sidoqoftë
Ruk ka asnjë dyshim që Huaja u ka lypur edhe atyre kredi, dhe ato do t'i kenë akorduar, por se sa, nuk dihet; veçse, nga sa flitet, mund të nxirret konkluzioni se këtij
«prifti» që doli me dhisk në dorë, nuk i janë akorduar aq
lzredi sa ka kërkuar dhe nuk i janë dhënë ato armatime
dhe ajo teknologji e madhe që ka shpresuar. Shtypi thotë
vetëm kaq, qe Anglia i ka akorduar Kinës armatime dhe
veçanërisht avionë me ngritje vertikale «Flerrien» për të
eilët Bashkimi Sovjetik socialimperialist ka protestuar
publikisht.
Në Bashkimin Sovjetik qe para vizitave të Hua Kuo
Fenit janë shkruar artikuj, ku u thuhet këtyre katër vendeve që vizitoi Huaja, që të bëjnë kujdes në akordimin e
armatimeve moderne e të sofistikuara për Kinën.
Çështja tjetër, që duhet të ketë shtruar Hua Kuo Feni
gjatë bisedimeve të zhvilluara me krerët e Evropës Perëndimore, është problemi i Indokinës. Siç mund të konkludoj, sa kam lexuar në shtypin e huz;j r;-eth takirneve që ka pasur ai me udhëheqësit e këtyre vendeve,
ku ka vajtur, Hua Kuo Feni është përpjekur të arrijë
që tezat kineze, për Kamboxhian dhe Vietnamin, të pranohen prej tyre. Ai ka kërkuar që të katër shtetet në
fjalë të mbajnë të njëjtin qëndrim, si ai që mban Kina,
domethënë të konsiderojnë fajtor Vietnamin, se ka pushtuar Kamboxhian, se në Kamboxhia ekziston një qeveri
kukull e Vietnamit dhe se qeveri legale e Kamboxhias
është ajo e Pol Potit dhe e Jeng Sarit (që është vegla e kinezëve). Prandaj kinezët dëshirojnë që katër vendet e
Evropës Perëndimore, Franca, Republika Federale e Gjermanisë, Anglia dhe Italia, ku vajti Hua Kuo Feni, të
nibështetin tezën e tyre për largimin e Vietnamit nga
Kamboxhia dhe për rivendosjen e regjimit të vjetër të
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Pol Potit në këtë vend. Kinezët nuk do të jenë dakord
për një zgjidhje tjetër, domethënë për një zgjidhje politike, në qoftë se nuk pranohet kjo.
Siç po duket, të katër këto shtete të Evropës Perëndimore nuk mund ta pranojnë zgjidhjen që kërkon
Kina, domethënë luftën, por janë për një zgjidhje politike,
domethënë janë dakord të bisedojnë dhe të gjejnë një
zgjidhje të përshtatshme.
Dihet se kinezët në kufi me Vietnamin kanë grumbuIluar forca të shumta, të stërvitura dhe aktive, gjithashtu,
kanë grumbulluar forca të rregullta edhe në kufi me
Laosin, përveç agjenturës që kanë brenda këtyre dy vendeve e që vazhdojnë të futin nëpërmjet kufirit, sidomos
në Laos.
Për sa i përket ushtrisë së Pol Potit, kjo është akoma
në këmbë në Kamboxhia dhe ushtria vietnameze dhe e
Samrinit ndeshin në rezistencën e saj. Ushtria e Pol Potit
furnizohet me trupa të ushtrisë kineze, të veshura me uniformën kamboxhiane, që në mënyrë të rregullt ose të parregullt futen nga ana e Tajlandës. Kina me Tajlandën janë
në ujdi të fshehtë dhe e furnizojnë jo vetëm me armatime
e me ushqime, por edhe me ushtarë, të ashtuquajturën ushtri partizane të Pol Potit dhe të Jeng Sarit. Pikërisht këtu, në këtë drejtim, Hua Kuo Feni nuk gjeti mbështetje nga katër vendet e Evropës Perëndimore. Kështu
në Indokinë në një të ardhme mund të acarohet akoma më
shumë gjendja midis vietnamezëve dhe kinezëve deri në
konflikt të armatosur.
Unë mendoj se hëpërhë nuk është e mundur që kinezët t'u japin edhe një «mësim» tjetër vietnamezëve, për
arsye se dështimi në «mësimin e parë» ka shkaktuar turbullira brenda në vetë Kinën. Pastaj edhe në Byronë Politike të të ashtuquajturës Parti Komuniste të Kinës ka
kontradikta të mëdha dhe grindje. Nga sa marrim vesh,
edhe bisedimet kino-sovjetike kanë qëndruar në vend. Ki996

nezët po përpiqen të arrijnë në një marrëveshje me sovjetikët, natyrisht, duke i bërë lëshime njëri-tjetrit, që
këta të fundit të largojnë trupat e tyre të vendosura në kufirin kinez. Por sovjetikët nuk i tërheqin aq kollaj trupat
nga kufiri kinez; këtë ata mund ta bëjnë vetëm në rast
se qeveria kineze bën ndryshime rrënjësore në marrëdhëniet diplomatike, politike dhe tregtare me sovjetikët, atëherë edhe këta mund të bien dakord për një gjë të tillë.
Sidoqoftë, sovjetikët asnjëherë nuk do ta lehtësojnë kufirin kinez nga forcat ushtarake dhe nga përqendrimi i
këtyre me armë të ndryshme moderne.
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PROPAGANDA BORGJEZE ITALIANE U BËN QEJFIN
KREREVE REVIZIONISTE KINEZE
Propaganda borgjeze italiane gjatë gjithë kësaj jave,
derisa u largua Hua Kuo Feni nga Italia, bëri bujë të
madhe, duke ngritur në qiell gjendjen politike dhe ekonomike të Kinës. Qoftë shtypi, qoftë radioja elhe televizioni italian, i cili dha një koment mjaft të gjatë me dy
cikle, vunë në dukje «luftën arrniqësore» që i kishin bërë
zhvillimit të Kinës Lin Biaoja dhe «katërshja». rs'ra, shtypi
dhe radioja italiane mbrojtën tezat e grupit reaksionar
fashist të Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit, por
nga ana tjetër nuk munguan të vinin në dukje «me dashamirësi» të madhe arritjet ekonomike dhe zhvillimin e
industrisë së rëndë, të industrisë së lehtë dhe të bujqësisë kineze, për të cilat faktet tregojnë se këto, që i atribuohen grupit të Hua Kuo Fenit, i takojnë udhëheqjes
së mëparshme revizioniste kineze, demokrate revolucionare të Mao Ce Dunit.
Pra, shtypi dhe Radiotelevizioni Italian blofuan për
t'i bërë qejfin grupit që aktualisht është në fuqi në Kinë,
nga i cili shpresojnë të marrin koncesione të konsiderueshme për investimet që po bëjnë atje shoqëritë monopoliste italiane. Në fakt këto shoqëri monopoliste shumëkombëshe dhe në radhë të parë FIAT-i do të bëjnë atje investime serioze. AIPA, shoqëria e naftës, po ajo shoqëri, e
cila në kohën e sundimit satrap të Ahmet Zogut shfry-
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tëzonte naftën e vendit tonë dhe shtypte popullin shqiptar, tash ka marrë koncesione për shfrytëzimin e fushave të naftës në Taçin. FIAT-i do të ndërtojë në Kinë një
sërë uzinash për automobila dhe traktorë; po ashtu do të
investojnë atje edhe monopole të tjera, të cilat nuk përmenden në shtyp. Zyrtarisht u tha vetëm që bankat italiane, me fjalë të tjera kapitali monopolist italian, shoqëritë
shumëkombëshe italiane, qysh disa muaj para vizitës së
Hua Kuo Fenit, i kanë akorduar Kinës një kredi prej
1 miliard e 200 milionë dollarë, përveç shumave të tjera
që do t'i japin tash. Një specialist italian ka deklaruar
se «investimet tona, në krahasim me ato amerikanet, japonezet dhe të vendeve të tjera të Evropës së Bashkuar,
nuk zënë veçse 5 për qind, por ne shpresojmë që këto
investime t'i zgjerojmë».
Pra, borgjezia kapitalisto-fashiste italiane mban shpresa të mëdha që Kina të bëhet një treg i madh për eksportimet e makinerive e të teknologjisë italiane, dhe, si
shpërblim, të marrë përqindje të majme prej ekonomisë
kineze e lëndë të parë, që të shpëtojnë kështu deri në
njëfarë shkalle, natyrisht të vogël, gjendjen jashtëzakonisht të vështirë në të cilën ndodhet ekonomia e falimentuar e regjimit neofashist italian.
Prandaj Hua Kuo Fenit iu bë ajo pritje aq «e përzemërt.» veçanërisht në Itali, ku iu fërkuan krahët nga
presidenti Pertini, nga shtypi, nga kryeministri italian
dhe nga një grup industrialistësh. Hua Kuo Feni, i cili
me kokën lart ecte mbi qilimin e kuq, u përkul përpara
flamurit italian, vuri kurora te varret e ushtarëve italianë që gjakosën botën nën udhëheqjen e Musolinit, dhe,
më në fund, nuk mungoi të shkonte edhe në Venedik
dhe t'i thoshte atdheut të Marko Polos: «Ja, erdha, ta
ktheva edhe unë vizitën që i bëri Markoja vendit tim
para 7 shekujsh». Kjo «vizitë kthimi» e Hua Kuo Fenit
është si ajo e gjeneralit Arshinko me divizionin ameri999

kan, i cili pas akshamit i erdhi «në ndihmë» Evropës në
Luftën e Parë Botërore dhe pastaj vajti në varrin e La
Fajetit e i tha në frëngjisht: «La Fayet, me
domethënë ja ku më ke, ta ktheva vizitën që i ke bërë dikur
Amerikës, kur more pjesë në Revolucionin Demokratiko-Borgjez Amerikan në kohën e presidentit Uashington.
Rezultatet politike dhe ekonomike të vizitave të Hua
Kuo Fenit në vendet e Evropës Perëndimore nuk kanë
ndonjë rëndësi të madhe, më duket mua, në zhvillimin e
«katër modernizimeve» që trumbeton Kina, por që i trumbeton akoma më me të madhe radioja dhe televizioni
italian. Kurse radiot dhe shtypi i Francës, i Gjermanisë
Perëndimore dhe i Anglisë nuk bënë kaq bujë si në Itali
për vizitën e Hua Kuo Fenit dhe veçanërisht për ndihmat që i dhanë atij.
Hua Kuo Feni u kthye në Pekin, por as dëgjuam
dhe as lexuam që atje t'i bëhej ndonjë pritje e bujshme,
si ajo që iu bë Ten Hsiao Pinit kur u kthye nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. Arsyeja, sikurse e kam theksuar, është se udhëtimi i tij nuk përfundoi me ndonjë
rezultat të dukshëm. Gjatë vizitave në katër vendet e
Evropës Perëndimore figura e këtij personaliteti gjysmëleshko nuk shkëlqeu.
Hua Kuo Feni dërgoi nga Roma në Beograd dhe pastaj në Rumani Huan Huanë, ministrin e Punëve të Jashtme të Kinës. Këtë e bëri për të vënë në korent miqtë
dhe aleatët e tij në Ballkan për rezultatet e arritura gjatë këtyre vizitave. Kjo, natyrisht, u bë nën maskën gjoja
të miqësisë që ekziston në mes Kinës dhe këtyre vendeve të Ballkanit, por njëkohësisht u shpreh qartë edhe
ndjenja e provokacionit kundër Bashkimit Sovjetik, për
të mbajtur gjallë luftën që Huaja e paraqet si luftë kundër hegjemonizmit dhe për t'i thënë Bashkimit Sovjetik se
qoftë vajtja e tij në Jugosllavi, qofshin rezultatet e vizitave në vendet e «Evropës së Bashkuar», puqen me inte-
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resat e Jugosllavisë së Titos dhe të Rumanisë së Çausheskut. Me fjalë të tjera, ai u thotë sovjetëve se këto
vende janë me Kinën e me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në kundërshtim me Bashkimin Sovjetik. Dërgimi i Huan Huasë në Jugosllavi e në Rumani tregon,
nga ana tjetër, se Hua Kuo Feni nuk bën dot pa mbështetjen dhe pa këshillat e Titos e të Çausheskut.
Natyrisht, Titoja, më mirë dhe më me diplomaci sesa Çaushesku, do të marrë masa politike dhe do të mbajë
qëndrime të dukshme që do të tregojnë se informacioni i
dhënë nga Hua Kuo Feni për ta nuk ka atë kuptim që
kërkon t'i japë Kina. Me gjithë «miqësinë» e madhe që
kanë me Kinën, Titoja dhe Çaushesku në realitet nuk janë të kënaqur nga marrëdhëniet me të, sidomos në fushën ekonomike, për arsye se Kina nuk i realizon kontratat. Kështu, për shembull, me Jugosllavinë ajo duhej
realizonte këtë vit një bilanc import-eksporti prej 470
milionë dollarësh, por nuk mundi të realizojë, veçse 75
milionë. Kjo është një shifër zyrtare që e jep Jugosllavia. Pra, kinezët nuk janë në gjendje ta furnizojnë JugosIlavinë me ato mallra, për të cilat ajo ka nevojë dhe
që kinezët janë angazhuar t'ia japin. Nga ana tjetër, këta të fundit nuk i blejnë me aq lehtësi mallrat e Titos, të
cilat s'ka dyshim që edhe nga cilësia janë më të dobëta
dhe që kushtojnë më tepër nga ato që u shet tregu amerikan, ai i Gjermanisë Perëndimore ose i vendeve të tjera kapitaliste. Si rezultat edhe politikisht marrëdhëniet e
Kinës me Jugosllavinë dhe me Rumaninë nuk shkëlqejnë, siç nuk shkëlqen gjithë politika e jashtme dhe e
brendshme e grupit antimarksist të Hua Kuo Fenit e të
Ten Hsiao Pinit.
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TAKIM ME SHOKUN ERNST AUST

NJE LAJM «GATNIOR» PER POPULLIN KINEZ

Sot, në selinë e Komitetit Qendror të Partisë prita
Kryetarin e Partisë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), shokun Ernst Aust, që erdhi në vendin tonë
për të marrë pjesë në festimet e 35-vjetorit të Çlirimit
të Atdheut.
Pata me të një bisedë të ngrohtë e miqësore.

Gazeta «Zhenminzhibao» dhe agjencia HSINHUA i
dhanë lajmin «gazmor» popullit kinez, se i famshmi «mur
i demokracisë» nuk do të ekzistojë më, pra nuk do të
lejohet që në këtë mur të famshëm të «demokracisë» së
maocedunidesë të afishohen më dacibao. Arsyeja jepet
me shkronja të mëdha, duke thënë se Kina është një
vend i madh i «demokracisë» socialiste dhe nuk ka më
nevojë për «mur të demokracis&, se çdo gjë në këtë
vend qenka «demokraci» dhe i përket «demokracisë».
Ky mur prishet, shkruan gazeta, për arsye se në të
shprehen lloj-lloj gjërash e mendimesh, sulmohet udhëheqja për veprimet e saj, prandaj ky është një «sihariq»
i madh që i jepet popullit kinez, është një vepër «gjeniale» e regjimit «demokratik maocedunist» të kryesuar
nga Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini, aq sa ishte dhe
kur e krijuan!
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TAKIME ME SHOKET E PARTIVE
MARKSISTE-LENINISTE
Shoku Ramiz na informoi sot rreth takimeve që ka
pasur me shokë të partive komuniste marksiste-leniniste. Për sa i përket iranianit, që e kishte takuar të parin,
ky kishte qenë kalli pa bukë, si i thonë fjalës; bile shoku Ramiz kishte krijuar përshtypjen që në Partinë Komuniste të Punëtorëve dhe të Fshatarëve të Iranit ekzistojnë pikëpamje e mendime shumë naive dhe sektare.
Përfaqësuesi i kësaj partie nuk kishte qenë në gjendje të
jepte gjykimet dhe vlerësimet e tij për situatën e krijuar në Iran dhe për lëvizjen antiimperialiste të popullit
iranian. Cektësia në gjykime dhe në analiza nga ana
e kësaj partie, arrin deri atje sa ata kanë vendosur ta
demaskojnë Khomeinin, gjë që në këto kushte do të jetë
një veprim taktik shumë i gabuar.
Prandaj Ramizi i kishte folur atij se si duhen analizuar probleme të tilla kaq të rëndësishme, si ato që
kanë ata konkretisht në vendin e tyre, ç'qëndrime duhen mbajtur e ç'taktika duhen ndjekur.
Nga gjithçka që na tregoi shoku Ramiz, nxora konkluzionin se anëtarët e kësaj partie nuk paskan as konceptet apo pikëpamjet që karakterizojnë një borgjez
përparimtar e jo më të kenë botëkuptimin marksist-leninist të një komunisti.
Shoku Ramiz na foli, gjithashtu, edhe për takimin
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që kishte pasur me Paredesin, Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Komuniste Peruane (marksiste-leniniste). Nga biseda që kishte zhvilluar me të, ai, në përgjithësi, kishte krijuar përshtypje të mira.
Meqenëse Paredesi kishte shprehur dëshirën për t'u
takuar edhe me mua, vendosëm me shokët që ta pres
pasnesër të mërkurën, më 5 dhjetor në Komitetin
Qendror.
Shoku Ramiz na foli, gjithashtu, edhe për bisedën
që kishte zhvilluar me Raul Markon, anëtarin e Sekretariatit të Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste). Bisedën ai e përqendroi rreth kongresit të tretë
të partisë së vet. Rauli i kishte thënë Ramizit se punimet
e këtij kongresi ishin zhvilluar me sukses. Seancën e
fundit ia kishin kushtuar Shqipërisë, kishin folur me
këtë rast në kongres se si lufton Partia e Punës e Shqipërisë kundër revizionizmit, si punohet te ne për ndërtimin e socializmit etj., etj.
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SI SHPERNDAJME MATERIALET TONA MIDIS
SOVJETIKEVE
Në takimin e sotëm me sekretarët e Komitetit Qendror biseduam për masat që do të merren për shpërndarjen e librit tim «Me Stalinin», si dhe fjalimin që
do të mbajë Ramizi në mbledhjen solemne' që do të
bëhet me rastin e 100-vjetorit të lindjes së J.V. Stalinit.
Rëndësi ka që këto materiale t'ua futim në dorë, në
radhë të parë, sovjetikëve. Librit tim me kujtime për
Stalinin i kam shtuar një lloj parathënieje, së cilës mund
t'i gjejmë një titull tjetër. Në këtë parathënie unë u
drejtohem sovjetikëve dhe u them se tani, me rastin e
përkujtimit të jubileut të madh të lindjes së Stalinit,
ka ardhur koha e reflektimeve të thella nga ana e gjithë njerëzve të ndershëm kudo në botë.
Ne që tani duhet të lajmërojmë shokët tanë, kudo
që i kemi, që të nuhatin ku janë bazat e sovjetikëve, të
bien në kontakte sidomos me miqtë tanë që kanë lidhje
me ushtarë, me oficerë ose me marinarë sovjetikë. Kjo
punë mund të bëhet në Bullgari, në Çekosllovaki, në
Gjermaninë Lindore, në Poloni, në Hungari, kudo ku
kemi njerëzit tanë. Pra librin «Me Stalinin» dhe fjalimin e Ramizit mund t'ua japim këtyre, pastaj këta ta
shpien atë ku duhet, kudo ku ka ushtri sovjetike të përqendruar, si për shembull, në Debrecen të Hungarisë, ku
ushtarët sovjetikë janë një çikë si të veçuar, megjithatë
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edhe atje dalin, takohen me njerëz, nuk janë fare të izoluar. Pikërisht në një vend si ky miqtë tanë duhet t'i
shpërndajnë materialet tona. Ushtari sovjetik, kur të
shikojë se fjala është për Stalinin, me siguri që do t'i
lexojë këto materiale. Këtë punë ne duhet ta bëjmë si
në vendet e Lindjes, ashtu edhe në ato të Perëndimit.
Gjithë puna është që këto materiale të shpërndahen, në
radhë të parë, atje ku ka ushtri sovjetike.
Pastaj ekziston edhe një drejtim tjetër, që ne nuk
e kemi shfrytëzuar deri tani, dërgimin e materialeve
tona diplomatëve sovjetikë. Me siguri jo të gjithë diplomatët sovjetikë flenë nëpër ambasadat e tyre. Ata të
rangjeve më të ulëta ka mundësi të mos flenë në ambasada, po jashtë selive të tyre. Prandaj, në kutinë e
postës të secilit (se jashtë kanë kudo kutira të tilla),
mund të hidhen materialet tona. Secili prej tyre do ta marrë atë, dikush mund ta lexojë fshehurazi në shtëpi
dhe ta mbajë, dikush tjetër mund ta çojë në ambasadë.
Por edhe ambasadave sovjetike ne mund t'u dërgojmë
nja dy-tri kopje me postë dhe pa emër. Ka në to personel të shumtë dhe ndërmjet tyre ndonjëri mund të
interesohet t'i lexojë këto materiale. Mua më duket se
edhe kjo duhet të bëhet. Librin tim me kujtime për
Stalinin, duke marrë adresat nga librat e telefonave,
mund ta dërgojmë me postë edhe në Bashkimin Sovjetik.
E gjithë kjo punë duhet bërë përnjëherë dhe brenda një dite, se pastaj vepron censura revizioniste dhe
pengon shpërndarjen e saj. Këto materiale duhet të
dërgohen në destinacion nëpërmjet ambasadave tona
jashtë, jo nga Tirana. Prandaj përkthimi i tyre në rusisht duhet bërë më përpara sesa në të gjitha gjuhët e
tjera. Kjo për arsye se në vendet ish-socialiste, sidomos në vendet me popullsi sllave, si në Poloni, në
Çekosllovaki e në Bullgari, shumica e njerëzve e kuptojnë rusishten. Sidoqoftë ne, në radhë të parë, e kemi
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hallin që këto t'u shkojnë sovjetikëve, ushtrisë sovj,?.tike, ushtarit sovjetik, sidomos. Një gjë e tillë ka rëndësi të madhe.
Me librin për Stalinin, u vura në dukje shokëve,
ne nuk pretendojmë se do të rrëzojmë Brezhnjevin. Jo.
Sidoqoftë popujve sovjetikë atje u thuhet: Po ju gënjejnë, po ju mbajnë në errësirë, nuk po ju tregojnë ç'ngjet
në botë, kudo ka revolucion, shtypje, revoltë, atëherë, në
këto kushte, ju do të vazhdoni të ecni si gjer tani? e të
tjera, e të tjera. Kjo është një thirrje internacionaliste që
u bëhet atyre.
Është fakt se edhe në Bashkimin Sovjetik, si kudo
ku popujt shtypen nga klika kapitaliste e revizioniste,
ka lëvizje, por kjo është ilegale.
Një material i tillë në duart e popujv'e sovjetikë
mendoj se do të luajë një rol të rëndësishëm.

E MART
4 DRJETOR 1979

GJERMANOPERENDIMORET JANE TE DETYRUAR
TE NA PAGUAJNË DEMSHPERBLIMET
Teza
Në takimin që pata me shokët sekretarë të Komitetit Qendror u interesova të mësoja nëse janë vënë në
qarkullim dhe nëse janë shitur pulla poste përkujtimore për 35-vjetorin e Çlirimit të Atdheut, dhe nëse janë marrë masa për të vënë në qarkullim pulla përkujtimore edhe për 100-vjetorin e ditëlindjes së Stalinit. Ramizi
më informoi se për të dy rastet është vepruar.
Bisedova pastaj me ta për problemin e dënishpërblimeve nga gjermanoperëndimorët. Aktualiebt shumë
korrespondentë të shtypit të huaj po flasin për këtë
çështje, moszgjidhjen e së cilës nga ana e gjermanëve e
justifikojnë dhe fajin për pengesat që ngrihen ia hedhin ambasadorit gjerman në Beograd.
Në këtë situatë mendoj që për këtë çështje ne mund
të përgatitim një artikulli, të cilin ta botojmë në një
moment të përshtatshëm. Një moment i tillë, mund të
jenë zgjedhjet parlamentare, që do të bëhen në vitin e
ardhshëm në Gjermaninë Perëndimore. Për këtë problem formimi i opinionit te gjermanët ka rëndësi të ve1 «Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë duhet t'i
paguajë Shqipërisë reparacionet», botuar në gazetën «Zëri i popullit», 1 tetor 1980.
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çantë. Prandaj artikulli që në titull, në mënyrë të hapët
shprehimisht, t'i drejtohet popullit të Republikës Federale të Gjermanisë. Shkurtimisht mendoj që ai të
përmbajë këto ide:
E para, ushtria hitleriane gjermane vrau popullin
shqiptar dhe Shqipërinë e bëri shkrumb e hi. Ju e dini
këtë, t'i thuhet në artikull popullit gjerman, por ne jemi
të detyruar t'jua kujtojmë përsëri. Dëshirojmë t'jua kujtojmë këtë edhe për faktin që ne, si pjesëtarë të aleancës antihitleriane, ushtrinë hitleriane e thyem në f ushën e betejës. Si rrjedhim, ju jeni të detyruar moralisht, nga norma të së drejtës ndërkombëtare dhe nga
vendime konferencash e organesh ndërkombëtare, që të
na paguani dëmshpërblime për dëmet kolosale që na
keni shkaktuar.
E dyta, aleatët, që mundën ushtrinë naziste gjermane, kanë caktuar Republikën Federale të Gjermanisë që
t'ia paguajë Shqipërisë dëmshpërblimet e luftës. Këtë
e theksojmë, sepse ka njerëz që thonë se edhe Republika Demokratike Gjermane duhet të paguajë dëmshpërblime. Është fakt që edhe Republika Demokratike Gjermane është caktuar të paguajë dëmshpërblime, por
është vendosur që kjo t'ua paguajë shteteve të tjera e
jo vendit tonë.
E treta, qeveria juaj shteteve të tjera ua ka paguar
dëmshpërblimet, ndërsa shtetit shqiptar nuk ia ka paguar dhe nuk dëshiron t'i paguajë asnjë fenih, me gjithë
kërkesat zyrtare, jo një herë, por shumë herë, që i janë bërë asaj nga ana e Qeverisë së Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë.
E katërta, mospranimit të kërkesave tona të ligjshme qeveria juaj u kundërvë arsyetime pa baza dhe pa
asnjë logjikë, si për shembull:
a) Qeveria e Bonit nuk pranon bisedime me Qeverinë Shqiptare për dëmshpërblimet.
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b) Se në Republikën Federale të Gjermanisë qenka
aprovuar një ligj, në bazë të të cilit qeveria as mund të
bisedojë për dëmshpërblimet e luftës, as edhe t'i paguajë ato përpara se të jetë nënshkruar traktati i paqes
me Gjermaninë. Kjo do të thotë që çështja e dëmshpërblimeve ndaj vendit tonë të shtyhet për në kalendat
greke.
c) Qeveria juaj dëshiron vetëm të vendosë lidhje diplomatike me shtetin tonë.
E pesta, në artikull, gjithmonë duke iu drejtuar popullit gjerman, të theksohet se këto qëndrime të qeverisë suaj janë të padrejta, amorale, antidemokratike,
mospërfillëse për detyrimet që ka ndaj të tjerëve dhe
se me këtë qëndrim të saj ajo shkel e përbuz të drejtat
e popujve që vuajtën nga hordhitë naziste dhe luftuan
kundër tyre. Ju nuk duhet t'i lejoni këto qëndrime të
qeverisë suaj, përkundrazi, t'i dënoni dhe ta detyroni atë
të paguajë dëmshpërblimet, ndryshe tok me të bëheni edhe ju përgjegjës përpara popujve dhe historisë.
E gjashta, qeveria juaj, të vihet në dukje në artikull, na thotë se rinia gjermane nuk do t'ia dijë për krimet që kanë bërë prindërit e saj. Kjo do të thotë se ajo
nuk dëshiron të mbajë përgjegjësi për krimet e babaIlarëve të saj. Lidhur me këtë të shtrohet pyetja: Po a
e dini vallë ju se çfarë mendon rinia e vendit tonë për
nënat, baballarët, motrat e vëllezërit që u janë vrarë pikërisht nga baballarët e rinisë suaj të sotme, nga nazistët gjermanë, të cilët e dogjën anembanë vendin tonë?
A ia bëni ju këtë pyetje vetes? Harroni ju se në atë drekë apo në atë darkë të mirë e të pasur që hani, ka edhe
gjak e hi të shqiptarëve të vrarë dhe të Shqipërisë
së shkatërruar prej tyre? Ky gjak e këto shkatërrime duhen larë. Ato nuk duhet dhe nuk mund të harrohen apo
të kalohen lehtë-lehtë, as me pretendimin pa kurrfarë
logjike që rinia e sotme gjermane nuk dashka t'ia dijë
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për krimet që kanë bërë prindërit e saj gjatë periudhës
hitleriane. S'do t'ia dijë ajo, por duam t'ia dimë ne, që
u vramë e u dogjëm prej baballarëve të saj.
E shtata, qeveria juaj invokon ligjet që ka aprovuar për dëmshpërblimet dhe me këtë e bllokon këtë çështje. Sigurisht, atë s'e ndalon askush të shpallë një apo
njëqind ligje. Por edhe ne kemi të drejtë t'ju pyesim:
Çfarë do të thoshit ju, gjermanë, sikur një apo disa
shtete të tjera një mëngjes të bukur të shpallin ligje,
në bazë të të cilave të mos ju paguajnë juve borxhet që
ju kanë marrë e nëpërmjet të cilave ekonomikisht ju
jeni bërë një nga shtetet më të fuqishme në botë? Ju
nuk doni t'i paguani borxhet për krimet e kryera dhe
dëmet që i keni bërë një vendi të vogël, duke menduar:
e ç'do të na bëjë neve Shqipëria, po s'ia dhamë dëmshpërblimet?! Por mos harroni se edhe vende e popuj
të tjerë mund të marrin vendime të tilla, për të mos ju
paguar juve borxhet skllavëruese që u keni imponuar
atyre. Vallë, ç'do të bënit ju në këtë rast? Do t'u shpallnit luftë? Apo mendoni se ata do të thyhen ose do të
vdesin urie, po të marrin një vendim të tillë? Jo! Ju
gaboheni rëndë. Do të jeni ju ata që do të pësoni fatkeqësi e do të dëmtoheni ekonomikisht, po të ndodhë
një gjë e tillë.
E teta, në artikull popullit gjerman t'i drejtohet edhe
kjo pyetje: Përse u dashka atëherë të kemi ne më parë
marrëdhënie diplomatike me një shtet dhe me një qeveri që vepron në këtë mënyrë ndaj popullit dhe vendit
tonë?
Së fundi, gjermanëve t'u thuhet: Ju duhet të mendoni për këto çështje, sepse janë parimore. Kërkesat tona janë të drejta dhe të moralshme. Ne kemi respekt
për popullin demokrat gjerman, por edhe ju duhet të
keni respekt për popullin shqiptar. Ne kurrë s'i kemi
bërë ndokujt ndonjë të keqe, pra as popullit gjerman.
1012

Kurdoherë e kundërta ka ngjarë. Prandaj ju bëjmë thirrje t'i jepni rrugë të drejtë e të shpejtë problemit të
ligjshëm të dëmshpërblimeve, ndryshe opinioni publik botëror do t'ju dënojë!
Kaq. E tillë të jetë, në vija të përgjithshme, përmbajtja e këtij artikulli, u thashë shokëve. Me këtë ne
të mos i drejtohemi qeverisë gjermane, sepse kjo, në
rnënyra të ndryshme, e ka thënë fjalën e saj jo me pozitën e rinisë, jo me ligjin që ndalon diskutimin e dëmshpërblimeve e të tjera e të tjera. Pikërisht për këtë
arsye ne t'u drejtohemi tani popullit gjerman dhe opinionit publik botëror. Artikulli të përgatitet në mënyrë
që të bjerë në sy dhe të mos humbasë në konsiderata
lumë, të jetë i prerë dhe pa fjalë të tepërta, veçse idetë
tona t'i vëmë një çikë të ujdisura mirë.
Ideja qendrore e artikullit të jetë e thjeshtë dhe e
kuptueshme: ne t'i drejtohemi popullit gjerman, duke i
treguar atij se qeveria federale gjermane nuk dëshiron
të na i paguajë dëmshpërblimet; t'u themi gjermanëve
që ne kemi besim te ju, po edhe ju duhet të keni besim
te ne, ne kemi respekt për ju, po edhe ju duhet të keni
respekt për ne; ju na sulmuat, na dogjët, na keni vrarë,
por më së fundi u thyet. Ju u keni paguar dëmshpërblime të tjerëve, kurse neve jo. Bile, mendoj që në fund të
këtij artikulli, atje ku do të flitet për çështjen e marrëdhënieve diplomatike, mund të vëmë në dukje se Republika Federale e Gjermanisë nuk ka marrëdhënie diplomatike vetëm me shtetin më demokratik, me shtetin
shqiptar. Të theksohet se me këto qëndrime nuk mund
të ketë marrëdhënie diplomatike midis shtetit tonë dhe
shtetit të Gjermanisë Federale.
Për botimin e një artikulli të këtillë, siç thashë më
lart, duhet të zgjedhim momentin e përshtatshëm, ta
botojmë kur të afrohen zgjedhjet, që të prekim opinionin publik dhe ta nxitim këtë që të reagojë në favorin
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tonë. Momenti më i përshtatshëm është ai i fillimit të
fushatës elektorale. Të mësojmë më parë datën kur do
të bëhen votimet dhe, meqenëse fushata atje do të fillojë dy muaj përpara ditës së votimeve, artikullin mund
ta botojmë 15 ditë përpara këtij momenti. Opinionit publik gjerman dhe qeverisë së Bonit ne do t'u themi me
këtë artikull: këtë borxh ju duhet ta shlyeni ndryshe ne
do të dalim me një artikull tjetër për sqarimin e mëtejshëm të opinionit publik botëror.
Gjithë puna është t'i detyrojmë gjermanoperëndimorët që të na paguajnë dëmshpërblimet, se për këtë ka
ligje e vendime ndërkombëtare. Duhet të mos harrojnë
gjermanët se gazetarët, që flasin për këtë çështje, kanë
mendimet e veta. Disa prej tyre janë përparimtarë dhe
me siguri këta do ta kapin çështjen që do të - ngremë në
artikull ne dhe do të themi: ju nxirrni një ligj, por edhe
shtetet e tjera mund të nxjerrin ligje e të marrin vendime për të mos ju paguar juve borxhet. Dhe gati është
Titoja për një gjë të tillë.
Pra t'u themi gjermanëve se duhet t'i paguajnë këto
borxhe, se edhe të tjerëve ua kanë paguar për dëmet
që u kanë shkaktuar gjatë Luftës së Dytë Botërore, si
rrjedhim ato duhet të na i paguajnë medoemos dhe neve.
Pa dyshim që opinioni përparimtar do të na japë
neve të drejtë dhe do të thotë që Shqipëria është një
vend i vogël, që u dogj e u përvëlua gjatë luftës kundër
pushtuesve nazistë, atëherë çfarë kërkon ti, Gjermani,
pse nuk ia jep këtij populli të drejtën që i takon? Të
paktën shtrohu e bisedo me të për këtë çështje një herë dhe paguaja paratë, se ky është një problem që duhet
përballuar medoemos.
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E ENJTE
6 DHJETOR 1919

TAKIME SIIUME TE FRYTSHME
5-6 ditë më parë në Komitetin Qendror pata një
takim me Kryetarin e Partisë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), Ernst Aust. Shkëmbyem mendime mbi eksperiencën e partive tona, folëm për situatën e përgjithshme të partive komuniste marksiste-leniniste në vendet e ndryshme të botës, po ashtu edhe
për gjendjen ndërkombëtare. Mendimet e të dyja partive tona puqeshin plotësisht. Takimi kaloi në një frymë
të lartë partishmërie, miqësore dhe vëllazërore.
Dje në mëngjes, në datën 5 dhjetor, prita në Komitetin Qendror dhe pata një bisedë shoqërore e shumë
të ngrohtë me Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Komuniste Peruane (marksiste-leniniste), shokun Paredes,
ose Fernandes, siç quhet në të vërtetë, mbasi Paredes
është pseudonimi i tij. Biseduam për çështje që u përkitnin dy partive tona. Ai më vuri në dijeni për sukseset dhe për vështirësitë që ka partia e tij, po ashtu
edhe unë e vura në korent si për vështirësitë edhe për
sukseset e vendit tonë nën udhëheqjen e Partisë.
I fola, gjithashtu, për marrëdhëniet tona me Kinën
dhe me fqinjët tanë revizionistë e kapitalistë. Paredesi,
nga ana e tij, më foli për punën e poshtër që kanë bërë kinezët në Peru, ku ka një emigracion mjaft të madh
kinez. Këtu, në një vend të huaj si Peruja, kinezët kanë krijuar një të ashtuquajtur parti komuniste vetëm
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me kinezë. Kjo është bërë me qëllim nga ana e tyre që
të likuidonin Partinë Komuniste të Perusë (marksiste-leniniste). Partinë e tyre kinezët e kanë pasë formuar
në Peru që në vitin 1971. Ja, pra, deri ku ka shkuar
fryma e eksportimit të revolucionit dhe e ekspansionit
imperialist të kinezëve dhe të maocedunidesë.
Këto dy takime që pata me shokët Aust dhe Paredes ishin shumë të frytshme jo vetëm për Partinë tonë,
por edhe për partitë e tyre. Shoku Ramiz e shokë të
tjerë u takuan edhe me përfaqësues të tjerë të partive
marksiste-leniniste motra, që kishin ardhur me rastin
festës së 35-vjetorit të Çlirimit të Atdheut tonë. Në këto takime, siç më thanë shokët, përfaqësuesi i Partisë
Komuniste të Punëtorëve dhe të Fshatarëve të Iranit,
nuk e kishte aspak të qartë karakterin e Wryengritjes
popullore në Iran kundër shahut, kundër imperializmit
amerikan e kapitalizmit botëror. Por shokët tanë e sqaruan dhe ai pohoi se partia e tij nuk i shikonte mirë
këto gjëra, prandaj mendimet e Partisë sonë do t'ua
transmetonte shokëve në Teheran.
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E DIEL
9 DHJETOR 1979-

MILITARISTET JAPONEZE JANE TË KËNAQUR
NGA ZHVILLIMI KAPITALIST I KINËS
Sot lexova komunikatën kino-japoneze me rastin e
vizitës së kryeministrit Ohira në Pekin, ku bëhej fjalë
për rezultatet e bisedimeve që pati ai me Hua Kuo Fenin e Ten Hsiao Pinin.
Kryeministri japonez, siç deklarohet në këtë dokument, i ofroi zyrtarisht Kinës një hua qeveritare prej
50 miliardë jenësh, që do të përdoret për ndërtimin e dy
porteve të mëdha, të cilat do të shërbejnë për transportimin veçanërisht të qymyreve e të hekurit kinez, gjithashtu edhe për ndërtimin e tri hekurudhave të mëdha,
mbi 300 kilometra gjatësi secila, të një hidrocentrali të
madh me kapacitet 7 miliardë kw/orë dhe të një spitali
në Pekin, si simbol i miqësisë kino-japoneze.
Në fjalimin që mbajti në Komitetin Kombëtar të
Konferencës Konsultative Politike të popullit kinez Ohira
përgëzoi Kinën për «rrugën paqësore» dhe të rëndësishme
që ka marrë ajo, për stabilizimin e situatës në Azi dhe në
vende të tjera të Evropës. Ai theksoi se Japonia me
Kinën do të zhvillojnë të gjitha llojet e marrëdhënieve,
me përjashtim të marrëdhënieve ushtarake, që do të
thotë se në mes tyre gjoja nuk do të ketë traktat ushtarak. Ai theksoi, gjithashtu, se kjo miqësi nuk bëhet në
kurrizin e asnjë populli tjetër, duke nënvizuar këtu popujt e ASEAN-it dhe «Nuk është e vërtetë, u shpreh ai,
ajo që thonë se Japonia bën përpjekje të akaparojë tre1017

gun kinez, bile edhe po të. dojë Japonia, vazhdoi, këtë nuk
do ta pranonte Kina».
Ai tregoi pastaj për lidhjet e ngushta që kanë ekzistuar në shekuj në mes Japonisë dhe Kinës, por «harroi- rivalitetet, agresionet e përgjakshme dhe okupacionin japonez në Kinë përpara dhe gjatë Luftës së
Botërore. Theksoi, gjithashtu, se në vitin 1200, domethënë në shekullin e 13-të një prift kinez, Çian Zhen, i dinastisë Tan, kishte shkuar në Japoni dhe atje kishte
mbajtur konferenca për artin, për shkencën, për kulturën edhe për fenë. Prandaj, sipas tij, që në atë kohë
Japonia i nderon dhe i respekton klasikët kinezë.
Është për këtë arsye, tha Ohira, që ne nënshkruam
një marrëveshje kulturore dhe vendosëm të bëjmë edhe
shkëmbime tekniko-shkencore. Ai propozoi pastaj që gjuha kineze të mësohet edhe në Japoni, si dhe gjuha japoneze në Kinë, në mënyrë që të afrohen mirë të dy
popujt e mëdhenj të Lindjes së Largme.
Natyrisht në fjalim ai zuri shkarazi në gojë Mao Ce
Dunin dhe Çu En Lain, por dafinat dhe lulet ia hodhi
Hua Kuo Fenit, duke e cilësuar atë si një udhëheqës «të
shquar» e me «mendje të mprehtë», që «i kupton shumë
mirë situatat ndërkombëtare». Ohira tha se për sa i përket modernizimit të Kinës kishte qenë i shqetësuar, por,
kur erdhi në Pekin, brenda ditëve që ndodhej atje konstatoi se «rruga që ka zënë Kina është një rrugë e lavdishme dhe e mundshme që të realizohet natyrisht me
punë dhe me një bashkëpunim të ngushtë kino-japonez,
por edhe me vendet e tjera», theksoi ai.
Për sa i përket qëndrimit të palës kineze agjencia
HSINHUA transmeton pak rreshta nga fjalimi i Ulanfusë, ku mburret ndihma japoneze dhe kryeministri Ohira.
Mundet që fjalimi të botohet më vonë, pasi ta korrigjojnë, siç e kanë zakon. Por atje jemi, në ato ujëra, s'do të
ketë ndonjë gjë të re; atë çka kishte të re, e tha Ohira.
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E PREMTE
14 DHJETOR 1979

SHENJA AFRIMI TE RUMANISE ME BASHKIMIN
SOVJETIK
Të dhënat aktuale na bindin se mendimet që kemi
shprehur për partinë rumune, veprimet armiqësore dhe
revizioniste të udhëheqësit të saj Nikolae Çausheskut
dhe të bandës së tij, nuk i kemi qëlluar gabim.
Partia Komuniste e Rumanisë në nëntor bëri Kongresin e saj të 12-të, ku ndodhën edhe skandale. Pervulesku, anëtar i vjetër i Byrosë Politike, kërkoi të mos
zgjidhej si kryetar i partisë Çaushesku, mbasi nuk e
meriton. Gjithashtu ai foli edhe kundër Elena Çausheskut, duke e cilësuar gjithë punën e tyre si një çështje
familjare.
Duke lexuar shtypin, azhanset e huaja dhe nga informatat që na dërgon ambasada jonë në Bukuresht, e
cila ndjek me kujdes shtypin e atjeshëm, konstatojmë
se, pas Kongresit të 12-të e këtej, vihet re se Rumania
ka filluar të afrohet me Bashkimin Sovjetik. Këtë ne
e kishim parashikuar, bile e konsideronim dhe e konsiderojmë Çausheskun se nuk është veçse një njeri në
shërbim të sovjetikëve, që hiqej sikur ishte antisovjetik, por që në realitet, nën maskën e këtij antisovjetizmi,
bënte punë agjenturore për sovjetikët. Por koha e demaskoi këtë agjent dhe këtë shtet agjenturor, kështu
që aktualisht Moska, siç po duket, ia ka vënë këmbët në
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një këpucë dhe i ka thënë: «Mjaft më hodhe vicka, tash
do të futesh në brazdë, se kështu e do puna».
Pra, marrëdhëniet në mes Rumanisë dhe Bashkimit
Sovjetik, në përgjithësi, si dhe me vendet e tjera të
Traktatit të Varshavës duket se janë më të mira dhe
zhvillohen më hapur e më me dashamirësi.
Në mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të
ministrave të Mbrojtjes së shteteve pjesëmarrëse të
Traktatit të Varshavës, që u zhvillua në Varshavë nga
4 deri më 6 dhjetor, rumunët, ashtu si tërë të tjerët,
i miratuan të gjitha vendimet që u paraqitën për miratim. Edhe në mbledhjen e ministrave të Jashtëm të
vendeve pjesëtare të Traktatit të Varshavës, që u zhvillua më 5-6 dhjetor në Berlinin Lindor, rumunët miratuan vendimet dhe botuan komunikatën e p&bashkët.
Po kështu ata pranuan vendimet për problemet politike dhe ushtarake dhe riafirmuan vendosmërinë e zeIlin e tyre për të vepruar së bashku me shtetet e tjera
të Traktatit të Varshavës, për të vënë në jetë propozimet
dhe deklaratën e shteteve anëtare të Traktatit të Varshavës të adoptuar më 27 nëntor 1978. Pra, ndërsa vjet
e shanë mbledhjen e Komitetit Politik Konsultativ të
Traktatit të Varshavës, që u bë në Moskë, sivjet i hedhin lule dhe e lavdërojnë, duke shkruar në shtyp se,
siç parashikohet në deklaratë, mbledhja e Komitetit Politik Konsultativ, e zhvilluar në Moskë, militon për çështjen e sigurimit dhe të bashkëpunimit në Evropë. Vjet
e kritikuan dhe e shanë se nxit tensionin, sivjet e mburrin se ul tensionin. Kjo është me të vërtetë për të qeshur, por, nga ana tjetër, kësaj i thonë t'i çirret açik
maska Çausheskut.
Në bisedat që kanë pasur diplomatët tanë në Rumani me diplomatët e tjerë, thuhet se kjo që bën Çaushesku, i cili nuk është veçse një mikrofon i Moskës,
është një komedi politike.
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Në Bukuresht zhvilloi, gjithashtu, punimet komisioni ndërqeveritar rumuno-sovjetik për bashkëpunimin ekonomik dhe tekniko-shkencor. Në krye të delegacionit
nga pala sovjetike ishte Katjushevi, kurse palën rumun -2
e kryesonte Burtika. Gjatë punimeve të komisionit shtypi e vinte theksin në kursimet, në rritjen e bashkëpunimit ekonomik rumuno-sovjetik, në rritjen e shkëmbimeve dhe në zgjerimin e në thellimin e kooperimit të prodhimit midis vendeve nënshkruese të marrëveshjeve të
pesëvjeçarit të tetë dhe programin afatgjatë të zhvillimit të kooperimit dhe të specializimit në prodhim për
periudhën 1980-1990.
Pra, siç po duket, Rumania nuk është veçse një
agjenturë dhe një satelit i Bashkimit Sovjetik. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Katjushevi u prit me nderime
të mëdha nga Çaushesku, i cili nënvizoi se ekzistojnë
mundësi dhe kushte edhe më të favorshme për intensifikimin e raporteve të bashkëpunimit ekonomik, për
zhvillimin në forma më të larta të kooperimit dhe të
lidhjeve të drejtpërdrejta të njësive të prodhimit midis
Rumanisë dhe Bashkimit Sovjetik.
Kohët e fundit Rumania ka filluar të pasqyrojë më
gjerë në shtyp, në radio dhe në televizion aktivitetet
politike dhe ekonomike që zhvillohen në vendet e tjera
të Traktatit të Varshavës, si dhe ato në Kubë e në Vietnam.
Eshtë, pra, e qartë se pozitat e Çausheskut janë
krejtësisht mbi rërë. Siç e kemi thënë edhe më parë,
sovjetikët në çdo kohë mund ta rrëzojnë atë, por as nuk
u ka interesuar dhe deri tani nuk u intereson që ta
heqin këtë element mburravec, pa karakter, shtypës
dhe që bën punën e sovjetikëve.
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19 DHJETOR 1979

INSTRUKSIONE PER AMBASADORET
DOLI NE SHITJE LIBRI «ME STALININ (KUJTIME)»
Në lidhje me librin që do të dalë në qarkullim nesër,
«Me Stalinin (Kujtime)», i thashë Ramizit të thërresë ministrin e Punëve të Jashtme dhe ta porositë që të lajmërojë ambasadorët tanë jashtë e në mënyrë të veçantë
në Beograd e në Athinë, rreth botimit të këtij libri dhe,
në qoftë se ambasadorin tonë në Beograd e thërresin në
Ministrinë e Punëve të Jashtme të Jugosllavisë ose ambasadorët jugosllavë në vendet e tjera u ngrenë ambasadorëve tanë çështjet që kanë të bëjnë me Jugosllavinë në
këtë libër, t'u japin afërsisht këtë përgjigje: Këto janë
probleme të njohura që më parë. Çështja e Kosovës është
një çështje, të cilën personalisht shoku Enver ia ka
shprehur Titos dhe s'ka asgjë të re. Këto që janë të
shkruara në këtë libër, janë kujtime.
Në qoftë se e zgjatin muhabetin, edhe ambasadorët
tanë le ta zgjatin dhe t'u vënë në dukje që ju keni harruar
ç'keni bërë e ç'keni thënë kundër nesh në shtyp, në radio,
në kujtime, që kanë shkruar njerëzit tuaj, që deri edhe
emrin e Koçi Xoxes keni vënë në rrugët e Beogradit
etj., etj.
Kurse me grekët duhet të sillen butë e mirë dhe t'u
thonë se këto janë çështje të kohës së kaluar dhe probleme parimore në mes dy partive tona, prandaj këto nuk
e cenojnë aspak miqësinë e popullit tonë me popullin
grek, as marrëdhëniet aq të mira që janë vendosur dhe
që po ecin kurdoherë përpara.
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Dje doli në shitje libri im «Me Stalinin (Kujtime)», ku
përfshihen kryesisht shënimet që kam pasë shkruar çdo
herë që takohesha me të.
Mbrëmë agjencia angleze e lajmeve Rojter dha menjëherë lajmin që libri doli në shitje. Tash do të shohim
reaksionin e jashtëm, veçanërisht të jugosllavëve e të
grekëve, pse atje flitet për marrëdhëniet e vjetra dhe të
reja që kemi me këto dy shtete fqinje. Për sa i përket
Greqisë marrëdhëniet aktuale janë ndryshe, kurse të vjetrat kanë qenë ndryshe. Me jugosllavët marrëdhëniet tona
politiko-ideologjike kanë qëndruar në atë stad që ekzistonin më parë dhe nuk do të lëvizin. Lufta jonë kundër revizionistëve jugosllavë, renegatëve Tito dhe shokëve të-tij, nuk do të ndryshojë kurrë.
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E ENJTE
20 DHJETOR 1979

PERKUJTOJME 100-VJETORIN E LINDJES
SE J. V. STALINIT
Dje pasdite, së bashku me shokët e tjerë të udhëheqjes, mora pjesë në mbledhjen solemne kushtuar 100-vjetorit të lindjes së J.V. Stalinit, që ishte organizuar në sallën
Teatrit të Operës e të Baletit.
Mbledhjen solemne e hapi shoku Hekuran Isai,
ndërsa fjalimin e rastit e mbajti shoku Ramiz.

E PREMTE
21 DHJETOR 1979

EMRI DHE VEPRA E J. V. STALINIT NUK DO TE
VDESIN NË SHEKUJ
Sot është 100-vjetori i lindjes së revolucionarit të
madh, Josif Visarionoviç Stalinit, marksist-leninistit të
shquar, një nga klasikët e mëdhenj të kohës sonë. Ky njëqindvjetor u festua me madhështi kudo te ne. Qysh prej
disa muajsh me radhë, në kuadrin e këtij jubileu të madh,
janë zhvilluar aktivitete të shumta, ku është folur për jetën dhe veprën e Stalinit në udhëheqje të revolucionit,
në mbrojtje të marksizëm-leninizmit dhe në ndihmë të
popullit shqiptar. Me këtë rast në gjithë vendin, në fshatra, në kooperativa të bashkuara e në rrethe të ndryshme
u organizuan aktivitete të panumërta, si konferenca etj.
Mbrëmë në Tiranë, në Teatrin e Operës e të Baletit, u
mbajt konferenca solemne ku foli shoku Ramiz Alia dhe
sot, më 21 dhjetor, po mbahet sesioni jubilar për 100-vjetorin e Stalinit, që është organizuar nga Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste dhe nga Shkolla e Lartë e Partisë. Aty do të mbahen një sërë referatesh.
U shtypën dhe dolën në qarkullim vëllimi me vepra
të zgjedhura të Stalinit, si dhe një sërë veprash të tjera
të tij me tematikë të veçantë. U botua, gjithashtu, edhe
libri me titull «Me Stalinin» ku unë kam shkruar kujtimet e mia nga takimet që kam pasur me të. Kurse gjetkë
nuk po shohim të bëhet asgjë. Vetëm «Pravda» botoi një
artikull redaktorial, që i kushtol -st 100-vjetorit të Stalinit.
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S'ka dyshim që ky është një artikull demagogjik. Aty
Stalini gjoja cilësohet si një figurë e shquar e Partisë
Komuniste, e shtetit sovjetik dhe e lëvizjes komuniste e
punëtore ndërkombëtare. Siç po duket brenda në Bashkimin Sovjetik, në popull dhe në parti ka reaksion, se, natyrisht, atje ka njerëz që nuk pajtohen me tezat e Kongresit të 20-të dhe me tradhtinë që iu bë Stalinit e tok me të
Leninit dhe ndërtimit të socializmit në Bashkimin Sovjetik.
«Pravda» thotë se «Stalini është një figurë historike
shumë komplekse dhe kontradiktore» dhe shton se «Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik e ka trajtuar gjerësisht veprimtarinë e Stalinit në rezolutat e kongreseve të
saj si dhe në vendimin e Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik të 30 qersh'orit të vitit
1956 «Mbi eliminimin e kultit të individit dhe pasojave të
tij»». Me fjalë të tjera, udhëheqja tradhtare revizioniste
sovjetike nga njëra anë bën demagogji, nga ana tjetër
godet figurën e madhe dhe veprën e shquar të Josif
Stalinit. Për demagogji «Pravda» thotë se «duke qenë një
përkrahës i Vladimir Iliç Leninit, Stalini iu përmbajt
vazhdimisht strategjisë dhe taktikës së bolshevikëve në
revolucionin e parë rus, rrugës së partisë për rrëzimin e
carizmit dhe demaskoi oportunizmin e menshevikëve. Si
një revolucionar i shquar, ai u arrestua dhe u internua më
se një herë e mori pjesë aktive në përgatitjen dhe në
suksesin e Revolucionit të Madh të Tetorit, në shpartallimin e armiqve të Republikës Sovjetike gjatë viteve të
luftës civile e të intervencionit të huaj».
«Stalini, vazhdon «Pravda», mbrojti në mënyrë aktive
parimet e marksizëm-leninizmit dhe çështjen e partisë,
luftoi me vendosmëri kundër trockistëve, oportunistëve
të krahut të djathtë, nacionalistëve borgjezë dhe kundër
intrigave të imperializmit. Në këtë luftë politike dhe ideologjike Stalini fitoi autoritet dhe popullaritet të madh».
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Këto janë lulet false që revizionistët sovjetikë i hedhin
Stalinit.
Më poshtë fillon pastaj denigrimi i tij: «Por, veprimtaria e tij, — thuhet në artikull, — u ekzagjerua shumë.
Atij iu rrit mendja nga lavdërimet, gjë që nxori në pah
më shumë tiparet negative të karakterit të tij, rreth të cilave Lenini kishte paralajmëruar partinë» (gjoja në letrën
që ka shkruar Krupskaja. — Shënimi im). «Më vonë, —
vazhdon artikulli, — ai nisi ta mbivlerësonte veprimtarinë
e tij dhe ta quante veten të pagabueshëm. Filloi të kthente
në norma disa kufizime brenda në parti dhe në demokracinë sovjetike, të cilat ishin të domosdoshme në situatën
e luftës së ashpër kundër armikut të klasës dhe agjentëve
të tij, duke e motivuar këtë me tezat e tij të gabuara mbi
acarimin e luftës së klasave në kushtet e socializmit». Pra,
sipas «Pravdës», mosekzistenca e luftës së klasave në
Bashkimin Sovjetik nuk vërtetohet vetëm tani. Lufta e
klasave nuk ka ekzistuar as pas Luftës së Dytë Botërore,
kur jetonte Stalini, prandaj ai bëri gabim në këtë drejtim
dhe «pati shkelje të rënda të ligjshmërisë sovjetike dhe
raprezalje në masë».
Dhe kështu do të vazhdojnë ta denigrojnë në të gjitha drejtimet Josif Stalinin renegatët e Moskës për të vënë
në dukje se e ashtuquajtura parti komuniste e tyre, pavarësisht nga «kulti i personit të Stalinit», dhe pa u cenuar nga veprimtaria e tij e keqe, paska ecur përpara në
rrugën drejt socializmit e komunizmit. Me fjalë të tjera,
kërkojnë të nxjerrin në pah se hrushovianët, me Hrushovin në krye, kanë qenë në rrugë të drejtë kur e dënuan
Stalinin, dhe aktualisht, me Brezhnjevin, janë, gjithashtu,
në rrugë të drejtë, domethënë në atë rrugë me të cilën i
kanë vënë kazmën socializmit e komunizmit në Bashkimin
Sovjetik dhe ndërtojnë kapitalizmin.
Revizionistët e vendeve të tjera të ish-demokracisë
popullore nuk e përmendin fare 100-vjetorin e lindjes së
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Stalinit, bile as për demagogji. Natyrisht, ata kanë frikë
ta bëjnë një gjë të tillë, se nuk kanë sy e faqe, mbasi e
dinë që vendet e tyre janë shndërruar në vende kapitaliste. Kurse gazeta «Zhenminzhibao» vetëm sa njofton për
100-vjetorin e datëlindjes së Stalinit. Me këtë rast, në
Kinë u vunë në qarkullim dy pulla dhe asgjë tjetër. Mbrëmë «Zhenminzhibaoja» dha një korrespondencë të vogël
gjoja nga Gori, ku tregonte, as më shumë e as më pak,
se atje na qenka një shtëpi e vogël me dy dhoma, në një
prej të cilave rrinte familja Xhugashvili dhe në tjetrën
jetonte i zoti i shtëpisë. «Dhoma e Josif Stalinit, — shkruhej në këtë korrespondencë, — ishte jashtëzakonisht e
thjeshtë, nuk kishte veçse një tavolinë, një fron, një krevat të vjetër edhe një llampë me vajguri».
Por s'ka gjë, lufta dhe jeta do të bëjn'ë punën e
vet, emri dhe vepra e Stalinit nuk do të vdesin. Në shekuj, komunistët dhe revolucionarët jo vetëm do ta kujtojnë atë për luftën e tij, për udhëheqjen e tij të qartë
dhe vendimtare, për triumfin e revolucionit dhe të socializmit, por do të mbështeten në mësimet e tij, do të ndërtojnë edhe ata partitë e tyre të tipit leninist dhe do ta
udhëheqin popullin në revolucionin demokratiko-borgjez
dhe në revolucionin socialist proletar.
Në shtypin borgjez deri tani nuk kam lexuar dhe nuk
po dëgjohet të flitet për 100-vjetorin e kësaj figure të
madhe, të udhëheqësit të lavdishëm të popujve sovjetikë
dhe të Ushtrisë së Kuqe, e cila me të në krye dërrmoi
hitlerizmin. Ka mundësi që të ketë disa artikuj për Stalinin, natyrisht negativë, por deri tani nuk kam lexuar
asnjë të tillë.
Kurse partitë komuniste motra, marksiste-leniniste,
kudo ku jetojnë dhe militojnë, e kanë festuar 100-vjetorin
e lindjes së Stalinit të madh, duke organizuar aktivitete,
si konferenca, ku janë mbajtur fjalime dhe kanë shkruar
artikuj në organet e tyre qendrore.
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Sonte korrespondenti i rubrikës «Tam-Tam» të televizionit italian, dha nga Bashkimi Sovjetik disa intervista në rrugët e Tbilisit e të Moskës. Në të gjitha përgjigjet që i jepnin njerëzit e popullit këtij korrespondenti
shpreheshin dashuria, dhembshuria dhe respekti për Stalinin e madh; dukej qartë se ata përgjëroheshin për të.
Kjo është një karakteristikë me rëndësi të madhe që tregon se populli sovjetik nuk e ka harruar Stalinin dhe nuk
i pranon vendimet e poshtra që janë marrë nga hrushovianët kundër tij. Kjo sigurisht ka bërë që «Pravda», siç
e theksova më sipër, të shkruante atë artikullin eklektik,
më shumë demagogjik, për të gënjyer popullin, sesa për
të thënë të vërtetën. Të vërtetën e tha populli sovjetik,
e cila iu bë e njohur botës nëpërmjet një emisioni të
televizionit italian.
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E ENJTE
27 DHJETOR 1979*

LARG DUART NGA IRANI!
Teza për artikull
Dhashë tezat për të shkruar një artikulli tjetër mbi
Iranin. Ky artikull, që është i treti ose i katërti që po
shkruajmë për ngjarjet në këtë vend, duhet ketë për
objekt mbrojtjen e Iranit nga kërcënimet amerikane. Me
fjalë të tjera, në këtë artikull ne duhet të shprehim mendimin tonë për këtë çështje.
Për përmbajtjen e artikullit duhet të marrim shkas
nga deklaratat e Karterit dhe nga veprimet e imperializmit amerikan, që ka vendosur të vërë bllokadën e plotë
ekonomike kundër Iranit. Tani ai ka bllokuar në bankat
amerikane dhe në filialet e tyre pasuritë e Iranit, qofshin
ato të shtetit iranian, qofshin miliardat e grabitura nga
shahu. Pra, imperializmi amerikan kërcënon Iranin në
fillim me luftë të ftohtë, për ta kthyer atë më vonë në
luftë të nxehtë. Kuptohet pse e bën këtë imperializmi
amerikan, sepse ai po merr grushte të rënda nga populli
i Iranit dhe po pëson disfata në çdo ndërmarrje të tij.
Disfata të tjera do të pësojë imperializmi amerikan në
qoftë se nuk heq dorë nga kërcënimet dhe nga lufta grabitqare. Por imperializmi amerikan s'ka se si të mos e
mbrojë «perandorinë» e vet. Kjo do të thotë që ai të
1 U botua në gazetën «Zëri i popullit" më 30 dhjetor 1979,
me titullin: «Larg duart nga Irani!"
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vazhdojë të përpiqet që të mbajë nën zap Iranin, domethënë naftën e këtij vendi. Pra, mbron grabitjet në kurriz
të popullit iranian, mbron xhelatin e popullit iranian, shahun Pahlevi, i cili është agjent i tij dhe njëkohësisht
vrasës gjakatar i popullit të vet.
Përballë imperializmit amerikan është ngritur populli
iranian, i cili po bën një luftë të drejtë, të pamëshirshme
kundër tij. Pra, lufta e popullit iranian është në rrugë të
drejtë dhe duhet të mbështetet, kurse lufta që po përgatit
imperializmi amerikan është një luftë grabitqare dhe duhet të dënohet. Këto që theksova duhet t'i shërbejnë si
sfond artikullit, kurse rreth këtij sfondi duhet të vëmë në
dukje se imperializmin amerikan në veprimtaritë e tij e
mbështetin, kush më shumë e kush më pak, kush hapur
e kush fshehtazi, gjithë imperialistët e tjerë dhe vendet
kapitaliste perëndimore, po ashtu satelitët e tyre, si Titoja
e Ten Hsiao Pini me shokë, .pastaj, drejtpërdrejt ose
tërthorazi, e mbështet edhe Bashkimi Sovjetik.
Por, në fakt, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po luftojnë për të ndarë sferat e
influencës në këtë rajon. Deri tani Irani ka qenë nën sferën
e amerikanëve, kurse, në këto koniunktura,
lizmi sovjetik përpiqet edhe t'u zërë vendin amerikanëve.
Këtë ai e bën edhe me presione të fshehta dhe me kërcënime të hapëta, nga njëra anë, gjoja për të mbrojtur
pavarësinë e Iranit dhe, nga ana tjetër, duke parë situatat
kërcënuese që krijon imperializmi amerikan, grumbullon
forca të armatosura në Azerbajxhanin sovjetik, shkakton
turbullira me agjenturën e vet brenda në Azerbajxhanin
e në Kurdistanin iranian etj.
Mbrëmë Departamenti i Shtetit Amerikan dhe agjencitë e lajmeve njoftuan se sovjetikët kanë zbarkuar rreth
50 mijë trupa si dhe një numër tankesh në Afganistan
dhe kryen një grusht shteti kundër kryeministrit HafizuIlah Amin, i cili hiqej si prosovjetik dhe, siç dihet, erdhi
1 031

në fuqi po me grusht shteti, pasi rrëzoi dhe vrau Tarakin,
që edhe ky ishte prosovjetik. Si duket këtu luhet një
lodër e dyfishtë, pra edhe nga ana e sovjetikëve, edhe nga
ana e amerikanëve. Në llogari të përgjithshme, të gjitha
këto bëhen në kurriz të Iranit, ku superfuqitë përpiqen
të realizojnë synimet e tyre ekspansioniste.
r.shtë e qartë se veprimet grabitqare, të fshehta ose
të hapëta, të imperializmit amerikan dhe të socialimperializmit sovjetik në këtë rajon, presionet mbi Iranin, pushtimi i drejtpërdrejtë i Afganistanit, janë pjesë të komploteve të bashkërenduara imperialiste kundër Iranit, vendeve të Gjirit Persik dhe synimeve për të shuar kryengritjet
në Lindjen e Mesme, domethënë në vendet arabe.
Në këtë artikull ne duhet të theksojmë se lufta e
popullit iranian është një luftë çlirimtare, kundër feudalizmit dhe kundër imperializmit, prandaj e mira është që
populli iranian të jetë i bashkuar përpara armiqve kryesorë që e kërcënojnë, imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik. Këtu ne mund të flasim edhe për
Khomeinin dhe të themi se me filozofinë e tij idealiste
islamike ne nuk jemi dakord, por jemi dakord me qëndrimet e tij politike, me luftën e tij antiimperialiste,
antiamerikane dhe e mbështetim atë në këtë luftë.
Pastaj duhet të themi që më vonë, pasi të konsolidohet pavarësia e Iranit dhe të shtyhet rreziku që e kërcënon atë nga imperializmi amerikan e nga socialimperializmi sovjetik, populli iranian duhet të luftojë për të drejtat
demokratike, për tokën, për bukën, për lirinë e tij.
Ne duhet të theksojmë se veprimet e amerikanëve do
të sjellin turbullira të rrezikshme, të cilat mund të çojnë
në luftë botërore. Ajatollah Khomeini deklaroi se Shtetet
e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të bllokojnë Iranin,
gjë që do të thotë luftë e armatosur në mes tyre dhe se
kjo luftë do të kthehet në një luftë të përgjakshme botërore. Imam Khomeini ka të drejtë, sepse, në qoftë se
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imperializmi amerikan sulmon Iranin, duhet të marrë parasysh që gjithë Lindja e Mesme, gjithë pellgu i naftës,
do të marrë zjarr dhe në këtë luftë popujt e këtyre vendeve nuk mund të mos e mbrojnë popullin iranian që
është i një besimi me ta, pavarësisht nga kontradiktat
midis tyre që mund të kenë qeveritë e vendeve të këtij
rajoni. Pra, në Lindjen e Mesme, një luftë në mes amerikanëve dhe iranianëve do ta prishë koniunkturën aktuale të lëkundshme të ndërtuar me intriga dhe në konflikt
do të futen Bashkimi Sovjetik, Anglia, Franca e vende
të tjera.
Kështu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast lufte, do të kenë përballë jo vetëm popullin e Iranit, por edhepopujt e tjerë të Gjirit Persik, popujt e Lindjes së Mesme
në përgjithësi. Nga ana tjetër, veprimet luftarake të amerikanëve ose bllokadat e tyre do të gjejnë medoemos kundërshtim nga vetë partnerët e aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga Japonia, Anglia, Franca, Italia,
Gjermania Perëndimore, të cilët do të dëmtohen ekonomikisht, pse do t'u priten burimet e naftës. Këto vende nuk
mund të rrojnë pa naftën, pa të ato nuk mund të bëjnë
dot luftë. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund
të vazhdojnë gjatë luftën pa naftën e Lindjes së Mesme.
Në rast se Shtetet e Bashkuara luftën e ftohtë kundër
Iranit e kthejnë në luftë të nxehtë, do ta humbasin naftën.
Ne duhet të theksojmë se imperializmi amerikan dhe
imperialistët e tjerë kanë në Iran agjenturat e tyre të
vjetra, të cilat do të veprojnë kundër kryengritjes popullore antiimperialiste të Iranit, kundër studentëve. Prandaj
populli iranian, klasa punëtore, studentët dhe fshatarësia,
duhet të jenë vigjilentë dhe të qëndrojnë të bashkuar
në bllok, kundër armikut, të jashtëm e të brendshëm, që.
manovron me një mijë mënyra, të hapëta ose të fshehta,
në formë lëvizjesh pseudodemokratike ose në formë komplotesh.
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Të gjitha këto komplote dhe lëvizje pseudodemokratike janë të lidhura me imperialistët e jashtëm, të cilët
duan të kthejnë në Iran regjimin e vjetër, vegël të tyre,
agjentin e vjetër, shahun, ose njerëzit e tij, që t'u shërbejnë më mirë dhe t'u sigurojnë naftën e Iranit.
Ne duhet të theksojmë se robërit e ambasadës amerikane, të ashtuquajtur diplomatë, nuk janë veçse një agjenturë. Aktualisht diplomacia amerikane, diplomacia sovjetike dhe ajo e mjaft shteteve të tjera, nuk ka më karakterin e vërtetë të një diplomacie dhe nuk zbaton ato parime
që shprehen kur ambasadorë të këtyre vendeve paraqesin
letrat kredenciale përpara shtetit ku janë akredituar; në
fakt, të gjithë këta janë agjentë të CIA-s, të FBI-së, të
KGB-së etj. dhe në këto vende ku janë akredituar, organizojnë rrjetet e spiunazhit dhe të komplotueve kundër
lirisë, demokracisë e pavarësisë së popujve të atyre vendeve.
Pra, të tillë janë diplomatët amerikanë, që mbështetin
shahun dhe njerëzit e tij për të fituar pasuritë përrallore
të Iranit.
Ajatollah Khomeini, studentët dhe populli iranian,
kanë pasur dhe kanë të drejtë që këta njerëz t'ia kalojnë
gjyqit për të dhënë llogari mbi veprimtarinë diversioniste që kanë zhvilluar në bashkëpunim me shahun e
Iranit.
Këtë veprim të drejtë të popullit iranian bota borgjeze e quan si një shkelje të normave ndërkombëtare që
rregullojnë statusin e diplomatëve dhe marrëdhëniet diplomatike, por harron të thotë se këta diplomatë, qysh
përpara i kanë shkelur rregullat e normat në fjalë në
kurriz të popullit iranian. Edhe papa, një nga kapitalistët
më të mëdhenj të botës, nga penxherja e Vatikanit, këtij
institucioni që ka hedhur rrjetën e merimangës së zezë në
të gjithë botën, kërcënoi Iranin «duke iu lutur» Khomeinit që të lirojë pengjet. Por papës së Vatikanit nuk iu
ndie zëri atëherë kur amerikanët, nëpërmjet CIA-s e
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ambasadorit Henderson, kaluan me tanke mbi popullin e
Teheranit që rrëzoi shahun në kohën e Musadekut.
Sigurisht papa polak Vojtiva është në akord të plotë
me polakun amerikan Brzezhinski, shefin e këshillit të sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe arkitektin kryesor të përgatitjes së luftës së ftohtë
dhe të luftës së nxehtë kundër Iranit.
Por populli i Iranit, studentët dhe Ajatollah Khomeini, siç po shohim, mbajnë një qëndrim burrëror dhe të
drejtë jo vetëm kundër agresorëve imperialistë amerikanë,
por kundër të gjithë lakenjve të tyre, të cilët kush me
petkun e kishës, kush me petkun e diplomatit dhe me
«letra e rekomandime» të presidentëve të shteteve të tyre,
venë në Iran për t'i bërë presion, në formën e këshillave
ose të lutjeve, Ajatollah Khomeinit që të lirojë pengjet,
pse gjoja po shkel të drejtat diplomatike të vendosura nga
Organizata e Kombeve të Bashkuara ose nga traditat e
diplomacisë. Por duhet kuptuar dhe është e qartë se të
gjithë këta nuk e kanë parasysh asnjë grimë interesin e
madh të popullit të Iranit e të të gjithë popujve të tjerë
të shtypur nga imperializmi amerikan, socialimperializmi
sovjetik dhe kapitalizmi botëror, por kanë interesat e vet,
interesat e klikave të tyre që janë të bashkuara me këta
imperialistë në luftë me popullin e Iranit dhe me popujt
e tjerë.
Të gjithë këta, të cilët kërkojnë që Irani të marrë vendime të padrejta për interesat e vet kombëtarë e të
favorshëm për amerikanët, fshihen nën maskën e «miqësisë» me Iranin, nën maskën gjoja të demokracisë dhe të
mirësjelljes. Por nuk ka mirësjellje ndaj armiqve të popujve, nuk mund të ketë drejtësi në qëndrimet diplomatike, kur këto shkelen nga të tjerët, nga më të mëdhenjtë,
ose qoftë edhe nga të vegjlit e djallëzuar. Dhëmb për
dhëmb duhet të zhvillohet lufta kundër imperializmit, veglave e veprimeve të tij.
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E SHTUN£
29 DHJETOR 1979

E SHTUN£
29 DHJETOR 1979

LARG DUART NGA IRANI!
I dhashë dorën e fundit artikullit «Larg duart nga
Irani!». Ia dërguam gazetës «Zëri i popullit» që ta botojë
nesër.

DISA MENDIME QE U DUHEN THENE
FUNKSIONAREVE KOSOVARE PER TE MIREN
E KOSOVES
I thashë Ramizit t'u rekomandojë shokëve drejtues
të Ministrisë së Arsimit e të Kulturës për të gjetur mundësinë dhe metodën e përshtatshme që t'i shfaqin disa
mendime nga ana e tyre Y. J., sekretar për arsimin, shkencën dhe kulturën e Kosovës, që ndodhet në Shqipëri për
vizitë miqësore. Në esencë t'i vënë në dukje që «shteti
dhe Partia jonë dëshirojnë të mirën e popullit të Kosovës,
përparimin e tij dhe që të fitojë të pacunguara të gjitha
të drejtat që i lejon Kushtetuta». Me këtë rast t'i përmendin atë që kemi dëgjuar ne se «udhëheqja e Kosovës ka
pretendime që ne të flasim për arritje në Kosovë».
Ne dimë që ju keni arritur të fitoni disa të drejta
dhe keni disa suksese, gjë që i detyrohet luftës suaj, por
qëndrimin tonë duhet ta kuptoni. Ne i njohim këto, po
nuk i propagandojmë, pse, po ta bëjmë një gjë të tillë,
ju nuk do të ecni përpara dhe titistët atë duan, që ne të
flasim për këto realizime të pakta, kur, në fakt, Kosova
është lënë jashtëzakonisht prapa nga çdo pikëpamje, në
krahasim me republikat e tjera. Ata, titistët, do të thonë
në këtë rast se mjaft i kanë këto që u janë dhënë dhe
shqiptarët kanë folur se në Kosovë janë bërë përparime.
Përparime në Kosovë ndoshta janë bërë, por ato janë
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shumë të vogla, në krahasim me të drejtat që keni për të
siguruar dhe që akoma nuk po jua japin.
Nga ana tjetër, t'u thuhet, gjithashtu, se «neve na
vjen keq që po bëhen arrestime kundër rinisë shqiptare
në Kosovë. Këto duhet të pushojnë, pse nuk mund të
shtypen ndjenjat patriotike të popullit kosovar me arrestime. Për këtë ju keni shembullin e kohës së Rankoviçit
dhe të mizorive që kanë bërë në Kosovë nëpërmjet Dushan Mugoshës etj., kundër të cilave në ato kohë ne kemi
ngritur zërin. Bëni kujdes që të mos përsëritet ajo kohë.
Mund të ketë atje disa njerëz të ekzaltuar, por mos harroni se për të acaruar situatat brenda në Kosovë e sidomos në lidhje me Shqipërinë mundet që të bëhen dhe provokime nga ana e serbomëdhenjve».
T'i thuhet po ashtu Y. J. që «Ne mendojmë se Kosova
duhet të ndihmojë në këto arritje edhe shqiptarët e tjerë
që banojnë në Maqedoni dhe në Mal të Zi, pse konstatojmë që në këto dy republika të drejtat e tyre atje janë
krejt formale, ata janë lënë në gradën e fundit të njohjes
së të drejtave të tyre dhe, edhe nga ana ekonomike, edhe
nga ana politike, edhe nga ana kulturore, janë shumë
më pas nga ju. Është e vërtetë se në Kosovë popullsia
shqiptare është kompakte, por kompaktësia juaj nuk ekskludon që të ndihmojë, gjithashtu, në përparimin dhe në
realizimin e të drejtave të plota nga ana e shqiptarëve në
Maqedoni dhe në Mal të
Pas kësaj, shokët tanë të na raportojnë për bisedën që
do të kenë me këtë element, të na japin, gjithashtu, përshtypjet se çfarë njeriu është, nëse ka tek ai ndjenja patriotike pozitive për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe për
të mirën e popullit shqiptar të Kosovës.
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VITI 1979 MBYLLET ME SITUATA REVOLUCIONARE
Viti 1979 në arenën ndërkombëtare po mbyllet me
situata revolucionare, që janë rezultat i kryengritjeve popullore kundër zgjedhës së imperializmit dhe të kapitalizmit botëror. Veçanërisht javën e fundit një ngjarje me
rëndësi ndodhi në një vend të Azisë, në Afganistan, ku u
krye një grusht shteti që rrëzoi regjimin prosovjetik të
Aminit, i cili kishte zëvendësuar po me grusht shteti ish-regjimin përsëri prosovjetik të Nur Tarakit. Tash prosovjetiku Amin u zëvendësua me prosovjetikun Karmel. Të
tria qeveritë kanë qenë e janë agjentura të sovjetikëve e
njëkohësisht edhe agjentura të fshehta të amerikanëve.
Fakt është se sovjetikët, duke ndërhyrë ushtarakisht,
vranë të parin, vranë të dytin dhe sollën tjetrin, të tretin,
nga Çekosllovakia, ku ishte ambasador, duke e vënë në
krye të pushtetit.
Flitet se dy-tri divizione sovjetike, me tanke e me
avionë, kanë ndërhyrë në Afganistan ashtu siç ndërhynë
edhe në Çekosllovaki më 1968. Tani ata bëjnë ligjin në
këtë vend nën pretekstin se Amini ishte tradhtar dhe
agjent i imperializmit amerikan, gjë që edhe mund të ketë qenë kështu, gjithashtu, thonë se ata kanë ndërhyrë
në bazë të traktatit të bashkëpunimit e të miqësisë që
kanë nënshkruar me Afganistanin.
Siç dihet, në Afganistan ka lëvizje të shumta kryengritjeje, të udhëhequra nga patriotë që nuk e dëshirojnë
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.as zgjedhën sovjetike, as zgjedhën e agjentëve të saj, por
ata cilësohen si myslimanë dhe lëvizja e tyre patriotike
antiimperialiste cilësohet si lëvizje islamike. Kjo është një
parullë e përbashkët që përdor kapitalizmi botëror për
të ringjallur mëritë dhe luftën fetare, për t'u dhënë lëvizjeve çlirimtare kuptimin mesjetar të luftërave të tilla.
Nuk ka dyshim se luftëtarët çlirimtarë afganë, të ngritur
kundër zgjedhës së imperializmit, socialimperializmit e
monarkisë, janë elementë që besojnë. Afganistani është
një nga ato vende ku feja është akoma e gjallë dhe vepruese. Por nuk është vetëm feja ajo që i bën këta popuj
të ngrihen me armë në dorë kundër pushtuesve të atdheut
të tyre. Natyrisht, marksistë ata nuk janë, por janë patriotë që duan çlirimin e atdheut të tyre, janë përfaqësues
të borgjezisë demokrate. Ata nuk dëshirojnë të rrojnë nën
zgjedhën e të huajve, pavarësisht se pikëpamjet e tyre
janë akoma larg atyre pikëpamjeve demokratiko-borgjeze
revolucionare që të shprehen në reforma të thella në interes të popujve të tyre.
Por lufta që ata po zhvillojnë ka një rëndësi të madhe
jo vetëm për Afganistanin, por edhe për popujt e tjerë.
Është e qartë se Bashkimi Sovjetik, me ndërhyrjen e tij
në Afganistan, realizon planet strategjike imperialiste
për të pasur pozita kyç luftarake në këto vende, veçanërisht për të zgjeruar sundimin e tij imperialist në zemër
të Azisë dhe të Lindjes së Mesme. Dihet se Afganistani
është vend kufitar me Kinën dhe me Pakistanin, pra Bashkimi Sovjetik dëshiron të forcojë pozitat e tij luftarako-strategjike përballë Kinës dhe Pakistanit proamerikan
ose proanglez. Nga ana tjetër, dihet se Afganistani është
në kufi me Iranin, bile kryengritësit afganë hiqen si miq,
dashamirë e bashkëluftëtarë të Khomeinit. Pra është e
favorshme për Khomeinin, në rast se kryengritësit afganë
fitojnë mbi sovjetikët dhe mbi veglat e tyre. Kjo, natyrisht, nuk është një punë e lehtë, as një punë që mund të

kryhet me sot, me nesër, por sidoqoftë populli Afganistanit, që është vëlla në fe me shiitët iranianë, sjell kokëçarje imperialistëve e socialimperialistkve.
Sovjetikët, me ndërhyrjen e tyre ushtarake në Afganistan, po e rrethojnë Iranin nga jugu e nga veriu dhe,
në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nclërhyjnë me forca të armatosura në Iran, atëherë edhe Bashkimi Sovjetik do të fillojë veprimet e tij në këtë drejtim, natyrisht për të kapur një pjesë të Iranit, por ende
jo, mendoj unë, për t'u ballafaquar në një luftë të armatosur me imperializmin amerikan.
Sovjetikët, pra, përgatiten për një luftë eventuale që
mund të zhvillohet në pellgun e madh të naftës në Lindjen e Mesme. Siria, ku influenca sovjetike është më e
dukshme, nuk e ka dënuar ende ndërhyrjen sovjetike në
Afganistan, por vendet e tjera arabe, duke përfshirë edhe
Arabinë Saudite dhe Egjiptin, e dënuan këtë agresion.
Pra, të gjitha këto vende u shprehën kundër sovjetikëve
për veprimet barbare dhe qëllimet sunduese mbi Afganistanin. Prandaj në këto situata vendet arabe s'ka se si
të pranojnë një ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës me forca të armatosura në Iran.
Kështu gjithë opinioni botëror është ngritur kundër
veprimeve sovjetike dhe, sikurse njoftojnë agjencitë e
huaja të lajmeve, Moska është detyruar të deklarojë se
do t'i tërheqë trupat e saj menjëherë nga Afganistani,
pasi të stabilizohet situata. Ky është një avaz i njohur
që e përdorin vazhdimisht imperialistët, pasi ndërhyjnë
ushtarakisht, duke pushtuar vende dhe popuj. Por reagimi i opinionit botëror kundër ndërhyrjes sovjetike e bën
më të pamundur ose më të zorshme ndërhyrjen e amerikanëve në Iran. Me fjalë të tjera, bota po e shikon se
imperialistët dhe socialimperialistët janë agresorë, janë
shtypës të popujve dhe shfrytëzues të pasurive të tyre.
Natyrisht, për ndarjen e zonave të influencës midis
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tyre, të dyja superfuqitë bëjnë marrëveshje të fshehta,
por kjo ndarje zonash krijon edhe kundërshtime të mëdha, një reaksion të ashpër luftarak e revolucionar nga
ana e masave të popujve, mbi kurrizin e të cilëve bien
pasojat e këtyre marrëveshjeve; kjo gjendje i nxit popujt
e tjerë të ngrenë krye kundër shtypjes së jashtme e të
brendshme të kapitalizmit vendës dhe të atij botëror.

TREGUESIT
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TREGUESI I LENDES

A

Afganistani - gjendja e brendshme, marrëdhëniet me vendet
e tjera - 196, 198, 205, 272,
490, 770, 971, 1039-1040

Aleancat politike dhe qëndrimi
i revizionistëve kinezë ndaj tyre - 7-8, 78-79, 171-172, 259,
439-442, 505-507, 518-523,
543-544, 592-593, 638-639,
812-813, 920-921, 925

Afrika - nga zhvillimi politik
e shoqëror. Planet dhe veprimtaria e imperialistëve e revi
zionistëve në Afrikë - 155, 195,

Algjeria - gjendja e brendshme dhe marrëdhëniet me vendet e tjera - 314, 370, 387, 442,

207-209, 213-214, 387, 442-446, 484-485, 540-542, 594,
599, 601, 849, 854-855, 860,
903

Ambasada e Republikës Franceze në RPSSH - 515-516
Ambasadat e RPSSH - 97, 138-

Afrimi, marrëveshjet dhe bashkëpunimi kino-amerikan 11-12, 78-79, 80-84, 91-96,
112-119, 127-128, 131-134,
199, 209, 238-239, 433, 438-440, 444-445, 500-503, 538-539, 599-600, 629-630, 668,
683-684, 720-721, 734-735,
738-740, 775-776, 915, 920- 921, 931, 956-963, 968

Aleanca, bashkëpunimi dhe rivaliteti sovjeto-amerikan - 34- 36, 94, 115, 120-121, 280- 281, 322-323, 450-451, 497- 498, 533-539, 576, 667-669,
756-757, 770, 782, 884-885,
919, 922, 1031-1032

Aleanca (boshti) Kinë-Japoni-SHBA - 83-84, 96, 121, 129,
259, 646, 936-937

488, 550, 555-556, 577, 634

-189, 378-379, 404-405, 659,
1022
- në Vietnam - 215-216,
225, 248, 273-274, 279-280,
293, 318, 527, 603, 821, 982
- në Itali - 20-21, 38, 39-41,
45-46, 52, 88-89, 101, 104,
142-150, 164-165, 301, 354,
395-396, 478-479
- në Greqi - 67-68, 674, 677,
1022
- në Jugosllavi - 421, 1022
- në Rumani - 492, 658,
1019
- në Kinë - 545
- në Kamboxhia - 23-24
- në Francë - 404
- në Austri - 753
Amerika Latine - nga zhvi//imi politik e shoqëror i saj 346, 376, 385, 535, 569-570,
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849, 854-855, 860, 885-887

Anglia - politika e jashtme
imperialiste. Bllokimi i arit
shqiptar nga qeveria angleze 9, 27-29, 85-87, 116, 122-123,
176, 298-299, 389-390, 469,
474-477, 499, 537, 548, 573-574, 643, 669, 754-755, 792,
794, 950
Arabia Saudite - gjendja e
brendshme; marrëdhëniet e kontradiktat e saj me vendet e
tjera - 111. 196, 284, 299, 307-310, 312, 358-359, 362, 365,
370-371, 466-467, 488, 533,
557-559, 687, 779-780, 1041
Armatimi, «çarmatimi», armët

bërthamore; gara e armatimit
e fuqive imperialiste dhe revizioniste - 95, 112, 120-121, 238-239, 286-287, 439-440, 458- 459, 486-487, 533-539, 566,
734-736, 756-757, 815, 919,
923, 932-934, 937-938, 988
Azia - nga zhvi//imi politik e
shoqëror. Planet dhe veprimta-

-455, 461, 586, 615, 637-638,
724, 809-810, 918

Bashkimi Sovjetik socialimperialist
-

-

-

-

ria komplotuese e luftën,xitëse
e fuqive imperialiste e revizioniste në Azi - 228, 285, 344,
507-508, 519, 522, 630-631,
646, 749, 785, 843, 849, 854- 855, 883, 891, 903, 933,937- 939, 967-971, 992

-

-

Ballkani - probleme politiko-shoqërore të Ballkanit - 66-67, 335-336,
458, 790-792,
950-951, 1000-1001

Bashkimi Sovjetik në periudhën
e Leninit e të Stalinit - 453-
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degjenerimi i jetës ekonomiko-shoqërore në BS
- 98, 125, 328-330, 401,
449-450, 521, 785, 786-787,
885, 919-920, 1025-1026
strategjia globale dhe politika e jashtme socialimperialiste - 25, 34-35, 51,
207, 219, 229, 271-272, 280- 281, 283-284, 298, 339, 464-465, 466, 467, 496, 551,
566-567, 577, 579-580, 642,
645-646, 682, ‘686-687, 804,
933, 968-969, 1040-1042
politika hegjemoniste ndaj
vendeve revizioniste, kontradiktat me to - 50-51,
448-451, 459-460, 535-537,
611-612, 652-653, 787-788,
877-878, 920, 1019-1020
marrëdhëniet dhe kontradiktat me Kinën - 123,
233-234, 243, 251-252, 269-270, 280, 348-350, 629-630,
665, 736-737, 747, 784-785,
844, 892-893, 918-919, 923- 924, 970, 997
marrëdhëniet me Vietnamin - 12-13, 233, 240,
258-259, 338-341, 352-353,
745, 786, 844, 847-848
qëndrimet armiqësore kundër RPSSH - 713, 724-725
Shih edhe: Aleanca, bashkëpunimi dhe rivaliteti
sovjeto-amerikan; Superfuqitë dhe synimet e ve-

primet e tyre imperialiste.
Përpjekjet e revizionistëve
kinezë për ta shndërruar
Kinën në superfuqi

Blloqet dhe flotat ushtarake
imperialiste e revizioniste 283, 287, 406, 451, 458-459,
486-487, 496

Evropa, «Evropa e Bashkuar»
dhe qëndrimi i revizionistëve
kinezë ndaj tyre - 121-122,
208-209, 280-281, 496. 550,
568-569, 598, 643-647. 721-722. 756-757, 782-783, 785,
792-793, 808-816, 922. 985-986, 988-989, 993-997

Borgjezia. Borgjezia e re në
vendet revizioniste - 6-7, 55,
71, 116-117, 163, 185-186,
211-212, 372. 409-410. 485-486, 552, 632-633, 665-666,
680, 724, 727-729, 741-742,
832-835, 862-863, 876, 917-918, 929, 973

D
Demokracia borgjeze - 98, 202,
206-207, 210-213, 434-501,
649, 665-666, 751, 1003

Diplomacia e vendeve borgjeze e revizioniste - 370, 430-431, 504-506. 641-642. 660-662, 753, 756-757, 967-971,
1034-1035

Fashizmi - fashistët e kohës
së sotme në Kinë dhe në vende të tjera - 62-63, 77-78, 113,
166-167, 204-206, 218-220,
273-274, 285-286, 318-319,
431-434, 500-501, 516-517,
522-523, 528-532, 736-737,
743, 786-787, 820, 862-863,
880, 980, 999

Feja në vende kapitaliste e revizioniste; Vatikani - 153-154,
184, 192-194, 414-415, 417,
552-553, 606-616, 762-763,
764, 770, 817-819, 825-826,
1034-1035
Franca, marrëdhëniet dhe kon-

tradiktat e saj me vendet e
tjera - 9, 122-123, 208-209, 219Egjipti - gjendja e brendshme; marrëdhëniet e kontradiktat me vendet e tjera - 305-309, 357-365, 369-372, 442,
466-467, 488-489, 550, 554-557, 561-562, 577-578, 670,
686, 779, 781, 1041
Engels, Frederik - 59, 171, 194,
348, 373, 383, 452, 808, 819,
924

Eurokomunizmi dhe lufta kundër tij - 62-64, 106-107, 708-711, 814-816, 861-862

-220, 313-314, 406-407, 495-499, 519-520, 536. 548. 550-551, 554-555, 598, 643, 645,
669, 784, 792-794, 876-877,
891-892, 985-986
G
Greqia
- gjendja e brendshme dhe
marrëdhëniet e saj me
vendet e tjera - 335-336,
690-691, 790-792
- marrëdhëniet me RPSSH
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- 67-68, 336-337, 674, 950-951

GJ
Gjermania
-

para dhe gjatë Luftës së
Dytë Botërore - 62, 78-79,
146, 234, 548-549, 931-932

-

RF e Gjermanisë - politika e jashtme e saj - 9,
122-123, 166-167, 486, 536-537, 551, 643-645, 753-755,
774, 792, 876-877, 986-987,
989

I
Imperializmi - strategjia globale dhe kontradiktat në gjirin e tij - 4, 8-9, 117-118, 181,
183, 191, 221, 234, 241, 359-360, 457-459, 464, 519-520,
534-535, 537, 547, 551, 576,
593-595, 610, 642, 670, 725,
729-730, 775-779, 782-783,
808, 854-858, 862-863, 873- 874, 883, 940-941, 1033

Iraku - gjendja e brendshme;
marrëdhëniet e kontradiktat
me vendet e tjera - 272, 307- 308, 312, 359, 362, 364, 370-371, 488, 558, 670, 685-688, 780

Irani - gjendja e brendshme
dhe revolucioni iranian. Lufta
e popullit iranian kundër ndërhyrjeve armiqësore të superfugive dhe të reaksionit - 27-37, 42-43, 53-57, 74-75, 110,
151, 152-156, 157-160, 162- 163, 175-176, 178, 180-184,
190-197, 207-209, 229-231,
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271-272, 297-300, 306, 310-313, 358-359, 364-365, 366,
467, 489, 535, 557-561, 779-780, 828-829, 860, 862, 1031- 1035, 1041

-

Italia - gjendja e brendshme
dhe politika e jashtme - 49,
52, 106-107, 171-172, 187-188,
407-408, 609-610, 670, 754,
790, 792, 793, 876-877, 951,
991, 998-1001

-

Izraeli - vegël e imperializmit,
politika dhe veprimtaria agresive e tij kundër vendeve arabe - 230, 305-309, 357-365, 466-467, 488-489, 557-558, 562,
670, 686, 779, 781

J
Japonia - politika e jashtme
me vendet e tjera; marrëdhëniet e saj me Kinën - 116- 118, 125, 222, 234, 266-267,
271, 281, 322, 435, 440-441,
594-596, 646, 774, 843, 846,
920-921, 931, 932-933, 937- 939, 967-968, 1017-1018

Jugosllavia
- degjenerimi politik dhe
ekonomiko-shoqëror, konfliktet nacionale në Jugosllavi - 72, 118, 452-458.
461-465, 487, 506, 511, 697- 698, 721-722, 728, 788-789,
792, 837, 850, 878-879, 928- 929, 975-980
- agjenturë e imperializmit,
politika demagogjike e sabotuese kundër lëvizjeve
nacionalçlirimtare e revolucionare të popujve 25, 109-111, 126, 222-223.

-

336-337, 455-456, 487-491,
572-581, 632-635, 653-657,
907-908, 975
lidhjet e bashkëpunimi
me revizionistët kinezë
dhe me vendet e tjera 256, 457-460, 614, 1000d
lë0n01r
q ëndrimet armiqësore të
revizionistëve jugosllavë
ndaj kosovarëve dhe shqiptarëve të tjerë që jetojnë
në viset e veta në Jugosllavi - 421-424, 455-456,
492-494, 579, 712-716, 981
marrëdhëniet dhe qëndrindaj
met armiqësore
RPSSH - 66-67, 455, 471-472, 492, 700, 715, 895-896,
950-951

541, 817-818, 903, 915-917

Kina - gjendja e brendshme
dhe politika e jashtme e revizionistëve kinezë
-

-

K
Kapitalizmi - kriza dhe kontradiktat në gjirin e tij - 63-64,
117, 181, 185-186, 221, 298-299, 358-359, 410, 556-557,
593-596, 609-610, 642, 670- 671, 726, 730-731, 775, 779- 781, 808-809, 852, 854, 858-861, 873, 887-888, 935, 940- 941
Kamboxhia - gjendja e brendshme politike dhe konflikti
me Vietnamin - 11-19, 65, 123,
224. 276-280, 344-345, 489- 490, 577, 617, 619-624, 630-631, 634, 689-690, 744, 786,
841-842, 845-847, 896-897,
905, 937, 995-996

«Katërshja». (banda e katërshes) në Kinë - 6-7, 61-62,
211-212, 245-247, 431-432,

-

-

gjendja e brendshme politike, ekonomike dhe shoqërore në Kinë - 5-8, 58- 62, 64, 91-95, 98-99, 124- 125, 127-128, 202-203, 206- 207, 210-213, 241, 253,
266-267, 315-318, 331-334,
401-403, 412-418, 437-441,
504-508, 509-514, 518-523,
528-529, 543-544, 596-598,
636-642, 663-666, 692-694,
722-723, 729-731, 758-761,
836-840, 850-851, 888-890,
900-904, 912-918, 924-930,
972-974
strategjia globale, pozitat
proimperialiste të Kinës
dhe bashkëpunimi i saj
me vende të ndryshme 7-10, 30-31, 70-73, 121-122,
201-202, 206, 209, 243, 285- 286, 322-323, 398-400, 427-438, 486-487, 500-503, 506-507, 519-520, 529-532, 567-569, 594-596, 598-602, 721-723, 727-730, 737-741, 746-752, 768, 782-783, 828-830,
890-891, 904-905, 921-923,
931-932, 967-971, 985-989,
990-992, 993-997
veprimtaria minuese e përçarëse e revizionistëve kinezë ndaj luftërave çlirimtare e revolucionare të
popujve - 9, 47, 121-122,
683-684, 825
qëndrimet jo të drejta
ndaj emigracionit kinez
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- 15-16, 218-219, 669-670,
689-690, 743-744, 747-750,
897-898, 983
-

marrëdhëniet dhe kontradiktat me revizionistët sovjetikë - 11, 79, 114-116,
128, 338-341, 428, 438, 529,
593-594, 597-598, 600-601,
637-638, 641, 664-665, 735-736, 739, 746-747, 767-768,
784-785, 844, 890-891, 897-898, 918, 923-924, 928, 996-997

-

afrimi dhe marrëdhëniet
me revizionistët jugosllavë
e rumunë - 11, 430, 598- 599, 828, 1000-1001

-

marrëdhëniet me Kamboxhian - 259, 269, 624-627,
689-690, 786

-

marrëdhëniet me Vietnamin dhe konflikti i armatosur kino-vietnamez; bisedimet për pushimin e
zjarrit - 11-19, 24-25, 64215-221, 228-229, 232-235, 237-243, 248-253, 255- 262, 268-271, 273-281, 282- 287, 293-295, 318-321, 336- 337, 340-343, 433-434, 445,
480-481, 489, 525-527, 617-630, 641, 743-744, 746-747,
785-786, 847-848, 896-897,
969

-

-
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marrëdhëniet me Japonininë - 99-100, 221, 259,
266-267, 412-413, 435, 440-441, 518-519. 528-530, 568- 569, 638, 925, 931, 936-938, 967-968, 970-971
qëndrimet armiqësore ku-

ndër RPSSH - 10, 11, 545- 546, 661, 738, 949
Kina - Partia Komuniste (revizioniste) e Kinës
- konfuzioni politik, ideologjik e organizativ në parti (vijat, kontradiktat, puçet, lufta për pushtet) 6-7, 70-73, 77-79, 91, 112- 113, 200-205, 210-213, 244- 247, 315-317, 322, 402-403,
431-434, 528-529, 540-546,
567-568, 583-597, 636-637,
640-642, 648-851, 692-693,
723, 737-738, 764-767, 812- 814, 822-827, 836-840, 896,
903-905, 912-919, 972-974
- lufta kundër 'm-1 dhe lëvizjes m-1 ndërkombëtare
- 58-60, 224, 338-341, 432,
540-541, 804, 867
Klasa punëtore dhe roli historik i saj. Pozitat armiqësore
të revizionistëve ndaj klasës
punëtore - 59-60, 71, 73, 119,
213, 569, 810-812, 825, 839-840, 852-858, 863-864, 867- 870, 872-876, 879-831, 929-930, 934-935, 941
Klasat dhe lufta e klasave.
Trajtimi antimarksist i këtij
problemi nga revizionistët
kinezë - 6-7, 58-62, 64, 70-73,
77-78, 259-260, 402-403. 506- 507, 569, 585-586, 615-616,
664-666, 692, 810, 822-827,
831-835, 852-853, 862-863,
879-880, 1027
KNER-i - 16, 226, 344, 448-451, 745, 788, 850, 969
Koionializmi.
neokoionializmi
- 4, 27-28, 313-314, 439-

-435, 442-446, 452-453, 483-491, 499, 513-514, 548-551,
554-555, 564, 680, 681, 727- 731, 854-855, 859, 873-874,
904-905, 922
Kontradiktat në vendet imperialiste e revizioniste - 65, 84,
122, 185-186, 208, 260, 485,
488-489, 547, 551-554, 562- 563, 566-570, 575-576, 594-595, 632-635, 645-647, 668- 671, 720-721, 775-783, 791- 793, 798, 858, 861, 870-871,
873, 920
Koreja; pozitat revizioniste të
udhëheqjes koreane - 440, 501,
679-682, 751-752, 940
Kosova dhe trojet e tjera me
popullsi shqiptare në Jugosllavi
- 492-494, 701-704, 712-719,
910, 977-978, 981, 1037-1038
Kreditë, ndihmat imperialiste
revizioniste - 95, 125-126,
308-309, 363-364, 412-413,
487-488, 516-517, 543, 592- 593, 601, 638-639, 654, 660-662, 679, 720, 722, 728-729,
814, 850-851, 922-923, 931,
933, 961-967-, 964-965, 968,
978, 988

Laosi - gjendja e brendshme;
marrëdhëniet e kontradiktat me
vendet e tjera - 279, 344-345,
526-527, 577, 617, 624-625,
630-631, 744, 906-907, 937
Lenin, Viadimir Iltç - 59, 136,
157, 158-159, 163, 171, 179,
182, 261-262, 347, 348, 377,

383, 393, 452, 496, 554, 615,
709, 724, 808-810, 812, 814,
815, 819, 851, 919, 924, 926,
1026, 1027
marksiste-leniniste
Lëvizja
ndërkombëtare
- probleme të unitetit e të
bashkëpunimit në gjirin e
saj dhe lufta kundër
shmangieve e devijimeve
nga parimet m-1 - 34,
48-49, 136-137, 185-186,188,
373-381, 382-384, 446, 563-564, 723-724, 794, 800-804,
852-856, 859-861, 864-874,
882, 952-953
- krijimi i partive dhe i organizatave të reja m-1 në
vende të ndryshme - 188- 189, 207-208, 350, 377, 446,
805, 807, 854-855, 865-866
- Partia Komuniste e Brazilit - 236, 346-349, 373-374,
378, 800-801, 805-806, 942- 943, 951-953
- Partia Komuniste e Kanadasë - 135-139, 174, 177. 178, 803
- Partia Komuniste Portu254,
geze (e Rindërtuar)
800
- Partia Komuniste e Sri
Lankës (Cejlonit) - 174,
189-194, 350, 389, 390-394,
419-420
- Partia Komuniste e Venezuelës m-1 - 385-386
- Partia Komuniste e punëtorëve dhe e fshatarëve
«Tufan». e Iranit - 33-34, 36-37, 56-57, 182, 230,
1004, 1016
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-

Partia Komuniste e Gjermanisë m-1 - 40, 167-171, 350, 367, 373-374, 378,
802, 805-806, 1015-1016
- Partia Komuniste e Greqisë - 105-106, 142, 168,
236
- Partia Komuniste m-1 e
Spanjës - 803-804, 805806, 942-944, 1005
- Partia Komuniste Peruane (m-1) - 1004-1005,
1015-1016
- Partia Komuniste e Zelandës së Re - 802
- Partia Komuniste m-1 e
Italisë. Konfuzioni ideologjik i grupit revizionist
të F. Dinuçit - 20-22, 38-40, 45-52, 88-90, 101-107,
128-129, 142-150, 164-169,
351-356, 376, 395-397, 478-479, 708-711, 801-802, 805-806, 867, 875
Lëvizjet dhe luftërat nacionalelirimtare e revolucionare të
popujve - 84, 123-124, 158, 163,
170, 185-186, 194-105, 207-209, 314, 372, 445-446, 486,
547-548, 551-552, 556-556,
562-565, 570-571, 750-751,
860, 870-871, 880-881, 934-935, 940-941, 1040
Libani - 194, 358-359, 551, 561
Libia - 313, 359, 362, 442, 488,
490, 550-551, 555-556, 634,
825
Lindja e Mesme - politika dhe
veprimtaria e fuqive imperialiste e revizioniste në këtë zonë - 4, 36-37, 65, 109-111, 155,
190, 195-196, 205-206, 229-
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-231, 235, 280, 284, 298-300,
307-314, 357-365, 371-372,
466-467, 499, 535-536, 548-563, 594, 599-600, 670, 685- 688, 768-770, 778-780, 825,
883, 887, 1032-1033, 1041
Lufta - shkaqet dhe shkaktarët e shpërthimit të luftërave.
Pozitat luftënxitëse të revizionistëve kinezë - 84, 122-123,
166, 285-287, 444-445, 464- 405, 519-520, 566-567, 593-594, 633-634, 686-687, 785,
861, 890-891, 993-994, 1032-1033
M
Marksizëm-leninizmi
- armë e busull për udhëheqje e veprim - 105,
177-179, 188, 374-375, 380,
382-385, 409, 446, 523, 563- 564, 615-616, 723-724, 751,
808-809, 840, 852-853, 879-880, 924
- mbrojtja dhe zbatimi i m-1
nga partitë m-1 dhe PPSH.
Veprimtaria armiqësore e
revizionistëve kundër tij
- 56-61, 143-144, 338-339,
613, 658, 709, 738-739, 795-796
Karl Marks - 59, 61, 171, 179,
260, 347-348, 373, 377, 383,
452, 615, 709, 762, 808-810,
814, 819, 852, 924
Maocedunideja - teori dhe
praktikë antimarksiste. Qëndrimi i klikës së Ten Hsiao Pinit
ndaj Maos - 113-114, 204-205,

,

244-245, 332-334, 526, 540-542, 664-666, 737, 740-741,
766-767, 824-825, 918, 974
Mbrojtja e atdheut, forcimi i
aftësisë mbrojtëse të vendit 289-292, 303, 796-797
Ministria e Arsimit dhe e Kulturës e RPSSH - 704-705, 1037
Ministria e Punëve të Jashtme
e RPSSH - 302, 473, 477, 492,
676, 695, 704-705
Minoriteti grek në Shqfpëri 673-678
N
Nafta. Lufta e vendeve borgjeze e revizioniste për burimet
dhe tregjet e naftës - 4, 27-30,
33, 36, 155, 191, 196-197,
240-241, 307-308, 535-536,
555-556, 558-559, 562, 687-688, 769-770, 775-783, 797,
884, 1030-1031, 1033, 1041
NATO. Qëndrimet e revizionistëve kinezë ndaj saj - 4, 119,
121-122, 234, 283, 287, 406,
451, 458-459, 464-465, 486-488, 496, 572-573, 633, 669,
776
0
Organizata e Kombeve të 13ashkuara - 24, 216-217, 484-485, 656, 847-848, 981, 1035

Palestina, problemi palestinez
- 357-358, 363, 369-371, 502-

-553, 561-562, 670, 685, 687,
881, 887
Partia e Punës e Shqipërisë
- vija marksisteieniniste,
përkrahja për partitë marksiste-leniniste dhe marrëdhëniet me to - 51-52,
105-106, 135-141, 149-150,
160, 164-173, 174-180, 184,
187-188, 236, 323-324, 346-349, 350, 351, 354-356, 367-368, 373-381, 385-386, 409-410, 419-420, 478-479, 724-725, 798-799, 802-807, 866,
867-868, 874, 942-944, 948-953, 1004-1005, 1015-1016
- lufta kundër revizionizmit
modern, jugosllav dhe sovjetik - 66-67, 105, 128-129, 173, 425-426, 639, 870-871, 948-949, 1023, 1025-1028
- lufta kundër revizionizmit
kinez - 59-64, 72-73, 126-128, 221, 394, 417-418, 507-508, 531-532, 582, 639-641,
696, 713-714, 729, 795, 802,
812-813, 821, 836-837, 867
Partitë marksiste-leniniste
Shih: Lëvizja marksiste-leniniste ndërkombëtare
Poiitika e jashtme e RPSSH
- qëndrimet parimore m-1
në marrëdhëniet me vendet e tjera. Forcimi i pozitks dhe i autoritetit të
RPSSH në botë - 19, 264-285, 301-304, 323-325, 404-405, 406, 409-410; 4138-469,
790-791, 794-795, 898-899,
950-951, 954-955
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Iufta kundër imperializmit, revizionizmit e reaksionit dhe mbështetja e
përkrahja e lëvizjeve revolucionare e çlirimtare të
popujve - 22, 24-25, 83-84,
123-124, 126-129, 128-129,
185-186, 287, 387-388, 445-446, 562, 563, 682, 713-714,
725-726, 775, 780-781, 798,
855, 881-882, 893-894, 899
948-950

- qëndrimi parimor m-1
ndaj kosovarëve dhe shqiptarëve të tjerë që jetojnë në trojet e veta në JugosIlavi
421-422, 492-494, 695-707, 712-714, 718-719. 910-911, 1022, 1037-1038
-

-

marrëdhëniet, kontradiktat me Kinën - 394, 431,
531-532, 747-748, 949-950

- marrëdhëniet me RD të
Vietnamit dhe qëndrimi
parimor ndaj konflikteve
kino-vietnamez e vietnamezo-kamboxhian - 15,
17-19, 23-26, 217-218, 222- 228, 260-261, 279-280, 284- 285, 295-296, 603-604, 625- 627, 745, 747-748
-

-
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marrëdhëniet me Greqinë
67-69, 672-678, 706-707,
950-951, 1023
marrëdhëniet me Italinë
950-951
marrëdhëniet me Jugosllavinë - 421-422, 423-426,
471-472, 493-494, 696-697,
948

-

marrëdhëniet me Francën
- 406-411, 515-517
- përkrahja dhe mbështetja
për revolucionin iranian
42-43, 44, 157-160, 162-163, 180-186, 231, 311-313,
1030-1035
- qëndrimi ndaj arit të grabitur nga Gjermania naziste dhe të bllokuar nga
qeveria angleze - 85-87,
468-470, 473-477, 753-755.
1009-1014

Propaganda dhe shtypi borgjezo-revizionist, lufta kundër tyre
58-63, 66-68, 113-115, 202-

-203, 222-223, 232-258, 260-262, 315-316, 318-322, 437-438, 563, 586-587, 649-650,
669, 712-719, 729-730, 785,
845, 875, 900-904, 936-937,
949-950, 998-1001

Propaganda dhe shtypi i
RPSSH. Propaganda jonë për
botën e jashtme - 96-97, 129-130, 157-161, 162-163, 170,
183-184, 225-226, 405, 408,
445-446, 701-705, 870-871,
1006-1008, 1009-1014, 1030-1035

Rgvizionizmi modern, vendet

revizioniste
- revizionistët modernë tradhtarë të m-1 dhe armiq
të popujve. Strategjia globale e tyre - 62-63, 98,
173, 185-186, 260, 383, 410,
447-448, 793, 804, 863-864,
870-871, 1027-1028

degjenerimi politik dhe
kriza ekonomike në vendet revizioniste; marrëdhëniet e kontradiktat midis
tyre - 50-51, 118-119, 378,
447-452, 457-458, 534-535,
547, 600, 614-615, 642, 777,
795, 877-878, 883, 887-888
- qëndrimet armiqësore kundër RPSSH - 713, 724-725
Revolucioni kinez. Revolucioni
kulturor në Kinë - 61-62, 70- 71, 77, 98, 157, 211-212, 526,
542-543, 587, 636-637, 728,
831-832, 914, 972-973
-

Revolucioni; rruga ngadhnjimtare e tij - 37, 137-138. 157-161, 162, 177-180, 383-384,
410, 565-566, 570-571, 581,
640-641, 808-809, 840, 858-859, 861-862, 894, 933-934
Rumania - pozitat revizioniste
të saj - 223, 256, 336-337, 599,
614, 615, 652-659, 787, 788,
837, 849, 1000-1001, 1019- 1021

Sindikatat në vendet kapitaliste - 857-858
Siria - gjendja e brendshme;
marrëdhëniet e kontradiktat me
vende të tjera - 109, 111, 307- 308. 312, 357, 359, 362, 364,
370, 466-467, 488, 551, 557-559, 561, 670, 685-688, 780,
1041
Socialdemokracia - 169, 410,
792-794, 814-815, 856-857,
868-871, 874-875, 934-935

Spiunazhi (agjentura) borgjez e
revizionist, lufta kundër tij 21, 90, 143, 149, 167-168,
303-304, 453-454, 482, 522,
654, 754-755, 897-898, 1033-1034
Stalin, Josif Visarionoviç 47, 50, 59, 171, 348, 377,
383, 392-393, 453, 461, 586,
615, 637-638, 724, 808, 809-810, 819, 918, 919, 924,
928, 950, 1006-1008, 1024,
1025-1029

Superfuqitë dhe synimet e veprimet e tyre imperialiste. Përpjekjet e revizionistëve kinezë
për ta shndërruar Kinën në
superfuqi - 7-8, 18-19, 36,
126-127, 216, 309-310, 450-451, 458-459, 565-567, 602,
668-669, 750-751, 769, 781,
861, 887, .912-919, 922-923,
933-934, 941, 967-971, 1041-1042
SH
Shovinizmi, shovinistët dhe lufta kundër tyre - 234-235, 241-242, 285-286, 462-463, 579-581, 689-691, 749-750, 791-792, 827, 924, 931, 939

Shtetet e Bashkuara të Amerikës - gjendja e brendshme,
strategjia globale, pelitika e
luftës dhe e agresionit, hegjemonizmi amerikan - 9, 29-30,
34-35, 53-55, 91-92, 112-113,
118420, 127, 198, 205-207,
219-220, 227-228, 234, 271,
280-281, 284, 298-299, 305-309, 357-365, 372, 450, 486-
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-487, 548-549, 559-560, 566,-567, 594-595, 618, 644-645,
682, 686, 750, 771-773, 776-780, 793, 810-811, 846-847,
883488, 893, 920-924, 940-941, 1030-1035
Shih edhe: Afrimi, marrëveshjet dhe bashkëpunimi kino-amerikan; Aleanca,
bashkëpunimi dhe rivaliteti
sovjeto-amerikan

- 185, 229-230, 357-365, 369- 372, 466-467, 488-489, 499,
522, 552-557, 577-578, 777-781

Vietnami
-

-

-

Teorta e «tri botifve», kritika
kundër saj - 242-243, 366-367,
489, 602, 633, 654, 659, 826-827, 856, 888, 904-905
Traktati i Varshavës - 283, 284,
287, 451, 457-458, 464-465,
486, 572-573, 633, 649-650,
658-659, 787-798, 888, 969,
1020
Tregtia e jashtme e RPSSH 303-304, 677-678, 797-798,
949-950

Tregu i Përbashkët Evropian;
qëndrimi i revizionistëve kinezë
ndaj• tij - 121-122, 406-408,
496, 538-539, 644-649, 954-955, 993-994
Ushtria kineze - 238-239, 256-258. 274-275, 520, 543-544,
584-587

V
Vendet arabe - gjendja e
brendshme politike dhe veprimtaria e superfuqive dhe e reaksionit botëror në këtë rajon.
Lidhja Arabe - 109-111, 184-
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-

gjendja e brendshme dhe
politika e jashtme - 12- 14, 16-19, 25, 65, 240-241,
258-259, 338-346, 489, 530,
577, 821, 845-849, 982-984
Partia Komuniste e Vietnamit - 215, 284-285, 293,
603-605, 631
konflikti kino-vietnamez
dhe bisedirnet për pushimin e luftës ndërmjet tyre
- 215-221, 222-227, 232-235,
237-240, 241:242, 249-250,
256-261, 273-281, 284-285,
293-295, 318-319, 326-327,
338, 345, 480-481, 501, 525-527, 530-531, 596, 617-619,
669-670, 745, 747-748, 843
konflikti vietnamezo-kamboxhian - 65, 620-627,
841, 848-849, 891, 897, 969- 970, 983-984
marrëdhëniet me RPSSH
215-216, 221, 273, 279,
280, 293, 318

Vigjilenca revolucionare - 170- 171, 236, 243, 262-263. 301- 304, 775, 796, 797-799, 895- 899, 1033

«Vendet e paangazhuara» dhe
«vendet në zhvillim». Mbledhje, marrëveshje e kontradikta
në gjirin e tyre - 482-491, 572-581, 602, 632-637, 653-654,
659, 722, 775, 856, 887-888,
904-905, 906-908, 945-947

TREGUESI I EMRAVE

A
Alia, Ramiz - 23-24, 41, 42.
52, 162, 164, 169, 171, 172,
174-175, 178, 222, 236, 295, 346,
367, 374, 385, 387, 389, 390,
393, 394, 395, 419-420, 421,
473, 478, 672-673, 676-677, 910,
944, 948, 952, 981, 1004-1005,
1006, 1016, 1022, 1024, 1025,
1037
Amazonas, Zhoao - 236, 346-349, 367, 373, 800-804, 806,
942-944, 948-953
Adenauer, Konrad - 406-407
Ajdit, Dipa Nasuntora - 743
Akuini, Thoma - 832
Alende, Salvador - 92
Ali (imami--) - 156, 192
Amin, Hafizullah - 971, 1031-1032, 1039
Andreoti, Xhulio - 51, 168, 670
Andropov, Juri - 655
Arafat, Jaser - 361, 502-503,
562„ 687, 887
Aragon, Lui - 129
Arshinko (gjenerali --) - 999-1000
Arruda, Dionis - 236, 346, 348,
373, 800
Ausshofer, Karl - 932
Aust, Ernst - 367, 373, 806,
1002, 1015-1016
Axhubej, A.J. - 131

67 - 5

B
Baftjar, Shapur - 36, 43, 54-55, 74-75, 110, 151, 195-196,
205
Bakariç, Vladimir - 789
Bakr, Ahmet Hasan al - 696,
780
Balluku, Beqir - 430, 896
Bandaranajke, Sirimava - 393
Bar, Rejmon - 986
Barzan, Mullah - 229, 686
Batru - 460
Bazargan, Mehdi - 182, 560
Begin, Menaem - 305-307, 360-361, 364, 575, 685, 781
Beins, Hardial - 174-175
Bek - 608
Berlinguer, Enriko - 89, 106-107, 168, 708, 710, 793, 801
Bernadot, Zhan - 405
Bernshtajn, Eduard - 814
Bethoven, Ludvig Van - 987
Bërç, Rexh - 174, 420
Bierut, Boleslav - 606
Bido, Zhorzh - 367
590
Bismark, Oto
Bokasa, Zhan Bedel - 443, 550,
552, 573
Bolen - 234
Boletini, Isa - 703
Bonopart, Lui - 589-590, 839
Bonopart, Napoleon - 257, 405,
589
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Boris III - 461
Brand, Vili - 166
Braun, Harold - 229, 299, 362,
533
Brezhnjev, Leonid - 21, 47, 94.
103, 117, 208, 220, 262., 269-270,
280, 281, 283, 328, 354, 393.
448, 459, 495, 497-498, 533, 579- 580, 612, 617, 641, 658, 667- 668, 786-787, 801, 885, 892.
1008, 1027
Brzezhinski, Zbignjev - 362.
611, 1035
Buda - 390, 762-763
Burtika - 1021
Butafava, Ubaldo - 22
Buto, Ali Zylfikar - 398-399
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Hoang (Vietnam) - 251, 327
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Lin (Pogradec) - 424
Lion Xhi (Vietnam) - 276
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407, 437, 442, 453-454, 461,
482, 496, 548-549, 607, 753,
855, 932, 1018
Lufta e Parë Botërore (1914-1918) - 286, 461, 493, 931-932
Lumi Jance (Kinë) - 244-245.
649
Lumi Jordan - 357
Lumi i Verdhë - 649
M

Macu
Kinë) - 437
Madrid - 21
«Main Kampf» (libri»-», Adolf
Hitler) - 932
Makao - 342, 440, 512, 742
Malajzi - 670, 690, 742-743
Mali i Zi - 423, 492-494, 696-698, 700-703, 712, 948, 976,
978, 1038
«Manifesti i Partisë Komuniste» K. Marks, F. Engels) - 373
Maqedoni - 68, 335, 422, 424,
457, 484-465, 472, 492-494,

579-580, 696-698, 700-703, 712,
717, 792, 1038
Marinel (Itali) - 102
Marok - 213-214, 387, 442, 550,
551-552, 554-556, 818
Marsejë (Francë) - 460
Marrëveshja e Gjenevës e vitit
1954 për Vietnamin - 525-526
Mauritani - 552
Mbledhja dhe marrëveshja e
Kemp-Dejvidit - 229, 371,
466, 686, 771-773
Meksikë - 181, 205, 589
«Me Stalinin (Kujtime)»
Enver Hoxha) - 1006-1008, 1022, 1023, 1025
Milano (Itali) - 20, 101, 103,
264-265, 301-302
Mong Lei (Vietnam) - 275
Mongoli - 825
Mon Tai (Vietnam) - 251
«Montedison»
«Montekatini»,
(shoqëritë monopoliste"-')
991
Moskë - 117, 208, 258, 262, 269,
329-330, 495, 579, 580, 687,
784, 847, 891, 991, 1029
Mozambik - 387, 548-549
Munih (RF e Gjermanisë)
78, 932
Muong Khong (Vietnam) - 248
N

Naning (Vietnam) - 525
Ngo Bong (Vietnam) - 278
Ngon Beng (Vietnam) - 278
«Nian-Zan» (gazeta~) - 326
Nikaragua - 860, 885-886
NIN (revista~) - 712, 928,
978

Nju-Jork - 439, 981
«Nju Jork Tajms» (gazeta~)
- 57
Njuston (SHBA) - 95, 98
Novara (Itali) - 101
«Novosti» (gazeta»-«) - 103
Nu Long (Vietnam) - 275
«Nuova unita» (gazeta~) 20, 39-40, 46-47, 52, 102, 148-149, 352, 395

Ohër (Jugosllavi) - 424, 472
Oman - 230, 284, 309, 312, 362,
365
OPEK - 365, 772-773, 781, 785
Oqeani Indian - 228, 272, 389,
529, 769, 938-939
Oqeani, zona Paqësor - 219,
228, 529, 567, 749, 938-939, 965,
968
«Ottobre» (gazeta~) - 20-21,
38, 45-46, 48-49, 52, 89-90,
101-104, 106-107, 144, 147, 165,
351-355, 395-396, 478

Padovë (Itali) - 101
Pakistan - 398-400, 490, 770,
817, 830
Pan Mun Zhon (Kore) - 680
Paris - 32, 36, 258, 349, 404,
959, 986
Parma (Itali) - 101, 200
Partia «Baas» - 364, 685-686,
780
Partia «Tudeh» (Iran) - 28-29, 43, 46, 153-155, 229-230,
297-298, 310, 359, 467. 769-770
•Pekin - 15, 203, 206, 295, 480,
504-505, 618, 640, 653, 720,
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818, 839, 844, 889, 892, 899,
901, 956, 1000, 1017
«Peking Rivju» (revista~) 512-513, 770
Perandoria e Mesit - 62, 651,
739, 741, 762
Perandoria Osmane - 190, 493
Përrenjas - 424
Phenian - 679, •786, 891
Pincjang (Vietnam) - 277
Pirin (Bullgari) - 579
Pnom-Pen - 15, 17, 23, 225,
623, 625, 844
Pogradec - 472, 672
POLISARIO (Fronti ,--) - 551-552, 555
«Politika» (gazeta ,-•) - 714,
716-719
Poloni - 451, 606-616, 788, 821,
878
Portugali - 379, 548-549
«Pravda» (gazeta ,--) - 240,
888, 1025-1026, 1027-1028, 1029
Prinston Njuxhers (SHBA) 826

Q
Qipro - 791

R
Rabat - 369
Radiotelevizioni Shqiptar - 235,
701, 704-705
«Rilindja» (gazeta ,--«) - 612,
714
Rodezi - 155, 444
Rojter (agjencia e lajmeve• --)
- 239, 242, 828, 829, 925,
1023
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Romë - 301, 352, 612, 818, 990,
995, 1000
«Rote Fahne» (gazeta ,-.«) - 801

Shkolla e Lartë e Partisë «V.I.
Lenin» - 1025

S
Sahara - 214, 388, 555, 887
Sajgon - 742, 983
SALT, SALT-2 - 270, 280,
283, 533-539, 566, 667-669, 756,
847, 957-958
Sarandë - 475, 676, 950
Sardenjë (Itali) - 352
San-Francisko (SHBA) - 684,
920
SAVAK (Iran) - 30, 35, 152,
158, 359, 829, 862
Sedan (Francë) - 589
Selanik (Greqi)
472, 678
Serbi - 457, 469, 703, 712, 717,
977
Siberi (BS) - 433, 567, 788
Sinai (Egjipt) - 357, 360, 363,
Singapor - 670, 742-743, 937
Sinkiang (Kinë) - 762, 825
Slloveni - 424, 713, 977
Smederevo (Jugosllavi) - 977
Somali - 350, 444, 490, 552, 634
Sri Lankë (Cejlon) - 350, 389-394
Strasburg (Francë) - 805
Strugë (Jugosllavi) - 424, 425,
471, 472
Sudan - 313, 362, 550, 556
Suedi - 303, 405

SH
Shangai (Kinë) - 332, 827, 921
Shenian (Kinë) - 546
«Shënirne për Kinën»
Enver Hoxha) - 379, 582, 652,
661, 831
Shkodër - 423, 673, 706-707, 948

Turqi - 65, 178, 196, 460, 493,
558, 791-792, 910

U
Taçin (Kinë) - 999
Tajlandë - 601-602, 626, 690,
743, 937, 983, 992, 996
«Tajms» (gazeta ,-•) - 79
Tajvan - 92, 95, 342, 430, 436,
437-440, 512, 684, 749-750, 823,
921, 940, 960-961, 964-966
Tanzani - 387, 577, 634
Tanjug (agjencia e
- 72, 126, 721, 976
Taxhai (Kinë) - 403
Tbilis (BS) - 1029
Teheran - 29, 53, 57, 75, 198,
205, 230, 311, 366, 553, 828,
1016
Ten Fong (Vietnam) - 275
Teng Ta (Vietnam) - 276
Tepelenë - 233
Tian Osh (Vietnam) - 275
Tian Tunk (Vietnam) - 275
- 744
Tibet
Tinh Tuk (Vietnam) - 278
Tintao (Vietnam) - 249
Tiran (ngushtica^«) - 360
Tiranë - 164, 516, 754-755,
1025

Uashington - 56, 74, 99, 110,
218, 305, 307, 357, 363, 364,
439, 533, 734
UDB - 456
Ugandë - 490, 552, 577, 634
Ukrainë (BS) - 667
Ulqin (Jugosllavi) - 424
Universiteti i Prishtinës - 697
Universiteti i Tiranës - 515-516, 695, 704-705
Uzina «Enver». - 477

V
Vanistë (Gjirokastër) - 673
Venedik (Itali) - 999
- 387
Viktoria
Vjenë - 667, 753, 754, 756
Vlorë, Porti i Vlorës - 471-472'
VNA (agjencia e lajmeve ,--«) 284
Vrisera (Gjirokastër) - 674
Vojvodinë (Jugosllavi) - 977-978
«Vorio-Epir» - 68, 336, 951

Ti-Tung (Vietnam) - 251
Tivar (Jugosllavi) - 424

XH

Tokio - 266, 440-441, 773
Tongi (Vietnam) - 277

Xhixhipres (agjencia e lajme- 440-441

Torino (Itali) - 353
Toskanë (Itali) - 187
Trung Ash (Vietnam) - 275
Tuniz - 370
Tunizi - 370, 442, 488, 550, 556

Y
«Ylli» (revista~) - 712, 714,.
718
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Z
Zaire — 552
Zambia — 387
«Zëri i popullit›■ (gazeta ,---, )
23, 42, 44, 102, 214, 232, 288,
311, 468, 1030, 1036
Zvicër — 303, 476-477, 732

ZH
«Zhenminzhibao•• (gazeta'') —
58, 245, 266, 315, 331-333, 413,
417, 435, 506, 597, 767, 819-820, 822-823, 833, 889-890,
902-903, 1003, 1028

LENDA
1979
Faqe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
■
■
r

10.

11.

12.
13.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 janar 1979. Shënim
6 janar 1979. Mbledhje e krerëve të botës kapitaliste
7 janar 1979. Kina
në darën e skllavërimit kapitalist
7 janar 1979. Disfata të Kinës revizioniste
9 janar 1979. Lajme shqetësuese për pozitën e PK të Italisë (marksiste-leniniste)
13 janar 1979. Konflikti kamboxhiano-vietnamez duhet të zgjidhet vetëm nga popujt kamboxhianë e vietnamezë
14 janar 1979. Lavdi popullit iranian!
15 janar 1979. PK e Italisë (marksiste-leniniste) bie në kurthet revizioniste dhe
në intrigat e borgjezisë
16 janar 1979. Shahu u shporr nga Irani.
Fitore e madhe historike mbi monarkinë
18 janar 1979. Fitore e madhe historike
e popullit iranian
19 janar 1979. Përsëri mbi çështjen e
Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste)
24 janar 1979. Kina hesht për ngjarjet
në Iran
26 janar 1979. Falsifikatorë të teorisë
marksiste

3
4

—

5
11
20

23
27

38
42
44

45
53
58
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68 — 5
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Faqe

Faqe
30. - 13 shkurt 1979. Revolucioni i popullit ira-

14. - 27 janar 1979. Artikujt antishqiptarë të

-Borbës» nuk na trembin
15. - 27 janar 1979. Edhe kjo do të ngjante në
Kinë

66
70

16. - 27 janar 1979. Në Iran gjendja është e

komplikuar
17. - 1 shkurt 1979. Një vendim reaksionar

74
76

18. - 1 shkurt 1979. Shkurtabiqi i verdhë në

Shtëpinë e Bardhë
19. - 2 shkurt 1979. Manovra të zonjës Theçer
20. - 2 shkurt 1979. Përsëri mbi çështjen e Par-

tisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste)
21. - 2 shkurt 1979. Dacibao «me spec»
22. - 3 shkurt 1979. Mburrja - zakon i të

gjithë revizionistëve

80
85

gg
91
98

23. - 3 shkurt 1979. Udhëheqja e PK të Italisë

(marksiste-leniniste) po devijon.
24. - 3 shkurt 1979. Një turne prej politikani
batakçi

101
109

25. - 5 shkurt 1979. Një vizitë karnavaleske

Akrobacitë e Ten Hsiao Pinit
26. - 8 shkurt 1979. Axhubejtë e Ten Hsiao Pinit
27. - 9 shkurt 1979. Ndihma jonë duhet të
jetë më e zgjuar e më e matur

112
131
135

28. - 11 shkurt 1979. Përsëri për Fosko Di-

nuçin. Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste)

142

29. - 12 shkurt 1979. Fitore e re e popullit

iranian
1074

151

nian triumfoi
31. - 13 shkurt 1979. Teza për një artikull të
ri për ngjarjet në Iran
32. - 14 shkurt 1979. Teza të reja për artikullin mbi ngjarjet në Iran
33. - 14 shkurt 1979. Dinuçi më parë duhet të
sqarojë pozitat e tij
34. - 15 shkurt 1979. Për çdo veprim, bazë janë parimet themelore të marksizëm-leninizmit
35. - 15 shkurt 1979. Disa mendime mbi ngjarjet në Iran dhe gjendjen aktuale
36. - 15 shkurt 1979. Kështu e «përshëndetin»
popujt armikun e tyre më të egër, imperializmin amerikan
37. - 15 shkurt 1979. Vizita që nuk i siguruan
Kinës stabilitetin politik e organizativ
38. - 16 shkurt 1979. Demokracia e Hua-Tenit
është demokraci borgjeze
39. - 17 shkurt 1979. Shënim
40. - 17 shkurt 1979. Kina sulmoi ushtarakisht
Vietnamin
41. - 19 shkurt 1979. Sulmi kinez kundër Vietnamit
42. - 21 shkurt 1979. Ngjarjet në Lindjen e
Mesme nuk zhvillohen në favor të imperializmit
43. - 21 shkurt 1979. Mbi luftën kino-vietnameze
44. - 22 shkurt 1979. Shënim
45. - 22 shkurt 1979. Luftimet në kufirin kino-vietnamez vazhdojnë

152
157
162
164

174
190

198
199
210
214
215
222

229
232
236
237
1075

Faqe

Faqe
46. - 24 shkurt 1979. Dilemë e madhe për
pseudoteoricienët kinezë!
47. - 24 shkurt 1979. Aventurë e madhe e
kombinuar me imperializmin amerikan

48.

244
248

27 shkurt 1979. Partia Komuniste Portugeze (e Rindërtuar) është aktive

254

49. - 1 mars 1979. Ten Hsiao Pini - arkitekti
fashist i agresionit kundër Vietnamit

255

50. - 2 mars 1979. Me italianët në çdo drejtim
duhet të ecet me kujdes
51.
2 mars 1979. Pa filluar akoma modernizimi filloi falimentimi
52.
3 mars 1979. Kina kërkon t'i imponohet
Vietnamit me armë
53. - 5 mars 1979. Të jemi plotësisht të përgatitur për çdo situatë e moment të rrezikshëm
54. - 6 mars 1979. Qeveritarët kinezë janë të
pabesë
55. - 7 mars 1979. Në Vietnam u shpall mobilizimi i përgjithshëm

264
266

66. - 28 mars 1979. Një konferencë me rëndësi

268

67. - 29 mars 1979. Në Afrikë duhet punuar

të madhe jo vetëm për PK të Brazilit

273
282
293

56. - 8 mars 1979. Për gjendjen në Iran
57. - 13 mars 1979. Kujdes nga agjentët e huaj
ekonomikë në fushën e naftës!

301

58. - 15 mars 1979. Arsyet e ecejakeve të
Karterit në Egjipt e Izrael

305

59. - 16 mars 1979. Bëhet thirrje për stabilitet,
por rrëmuja vazhdon

315

60. - 17 mars 1979. Agresioni kinez në Vietnam dështoi me turp

318
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61. - 24 mars 1979. Kina synon të ndryshojë
me anë të forcës kufijtë historikë me
Vietnamin
62. - 24 mars 1979. Në Bashkimin Sovjetik rivendoset prona private mbi tokat
63. - 24 mars 1979. Pse revizionohen planet
e modernizimit?
64. - 25 mars 1979. Mbi udhëtimin e Karamanlisit në Jugosllavi dhe në Rumani
65. - 25 mars 1979. Vietnami në strategjinë
globale të Bashkimit Sovjetik dhe të
Kinës

297

për formimin e bërthamave ose të grupeve m-1 të vërteta
68.
30 mars 1979. PK e Italisë (marksiste-leniniste) në rrëmujë të plotë
69. - 31 mars 1979. Një traktat imperialist
antiarab
70. - 2 prill 1979. Irani u shpall republikë
71. - 3 prill 1979. Në lidhje me disa çështje
të ngritura nga shoku Aust
72.
3 prill 1979. Vendet e tjera arabe bojkotojnë Egjiptin
73. - 4 prill 1979. Lidhur me idenë për një
-Kmanifest» ose «deklaratë themelore» të
lëvizjes marksiste-leniniste
4 prill 1979. Kuptimi dhe zbatimi i drej74.
të i normave leniniste, është detyrë e
partive m-1

325
328
331
335

338
345

350
351
357
366
367
369

373

382
1077

Faqe

Faqe
75. - 5 prill 1979. PK e Venezuelës (marksiste-leniniste) duket ka ndryshuar qëndrimin e saj ndaj Mao Ce Dunit
76. - 5 prill 1979. Të ndihmohen popujt liridashës të Afrikës
77. - 5 prill 1979. Mbi Partinë Komuniste të
Cejlonit
78. - 6 prill 1979. Vërejtjet tona për gazetën
«Ottobre»
79. - 6 prill 1979. U ekzekutua një mik i
ngushtë i kinezëve
80. - 7 prill 1979. Sinjal jeshil për pronën private në qytet e në fshat në Kinë
81. - 8 prill 1979. Punë e mirë e ambasadorëve
tanë
82. - 9 prill 1979. Çfarë duhet të ketë parasysh ambasadori ynë i ri në Francë
83. - 10 prill 1979. Lidhur me «katër modernizimet» revizionistët kinezë kujtuan se u
bë deti kos
84. - 11 prill 1979. Vlerësimi real i Maos dhe
i veprës së tij është çështje konceptesh
85. - 12 prill 1979. Një konstatim që u duhet
thënë titistëve
86. - 12 prill 1979. Çdo problem me vendet e
huaja ka edhe anën e tij politike që duhet parë me kujdes të madh
87. - 13 prill 1979. Dështimet e babait të «katër
modernizimeve»
88. - 14 prill 1979. Tajvani - fokus për të
fshehur politikën e turbullt të Maos ndaj
vendeve imperialiste
1078

385
387
389
395
398
401
404
406

412
419
421

423
427

437

89. - 15 prill 1979. Neokolonializmi në Afrikë
90. - 15 prill 1979. Rreth gjendjes në vendet
revizioniste
91. - 16 prill 1979. Çdo gjë në Lindjen e Mesme
bëhet për naftën
92. - 19 prill 1979. Nuk kërkojmë asgjë të tepërt, nuk lejojmë asnjeri të shpërdorojë
hakun tonë
93. - 19 prill 1979. Të jemi të kujdesshëm ndaj
propozimeve të jugosllavëve
23 prill 1979. Këto u duhen thënë përfa94.
qësuesve të bankës angleze
24 prill 1979. Të pezullohen kontaktet me
95.
PK të Italisë (marksiste-leniniste)
24 prill 1979. Filluan bisedimet kino-viet96.
nameze
97. - 26 prill 1979. Teoria e «botës së paangazhuar» po falimenton
98. - 27 prill 1979. Shfaqje flagrante e një shovinizmi të egër dhe antishqiptarizmi
visceral
99. - 27 prill 1979. Qëllimet e vizitës së Zhiskar
d'Estënit në Bashkimin Sovjetik
100. - 28 prill 1979. Autoriteti i Kinës në botë
ka rënë
101. - 29 prill 1979. Po thellohet rrëmuja në
Kinë
102. - 4 maj 1979. «Mikojani kinez»
103. - 7 maj 1979. Veprime të ngushta që dëmtojnë diplomacinë tonë
104. - 7 maj 1979. Udhëheqja kineze - udhëhegje pa kokë

442
447
466

468
471
473
478
480
482

492
495
500
504
509
515
518
1079

Faqe

Faqe
105. - 8 maj 1979. Del në shesh veprimtaria e
vjetër antivietnameze e udhëheqjes kineze
106. - 12 maj 1979. Tri disfata të bandës kundërrevolucionare kineze
107. - 13 maj 1979. SALT-2
108. - 15 maj 1979. SHBA i akorduan Kinës
trajtimin e kombit më të favorizuar në
tregti
109. - 20 maj 1979. Në Kinë rrëmuja vazhdon
e do të vazhdojë
110. - 26 maj 1979. Panoramë politike
111. - 28 maj 1979. Titoja dhe «vendet e paangazhuara»
112. - 1 qershor 1979. Doli botimi publik i librit «Shënime për Kinën»
113. - 1 qershor 1979. Reflekset e reja për situatën në Kinë
114. - 6 qershor 1979. Krizë në gjirin e Partisë
Komuniste të Vietnamit
115. - 7 qershor 1979. Papa pritet në Poloni
si perëndi e si shpëtimtar
116. - 7 qershor 1979. Konfliktet në Azinë Juglindore dhe intrigat e Kinës
117. - 9 qershor 1979. Titoja përpiqet të mbyllë
të çarat e «vendeve të paangazhuara»
118. - 10 qershor 1979. Politika e turbullirës në
Kinë vazhdon. Fara e hedhur nga Maoja
nuk do të humbasë kollaj
119. - 13 qershor 1979. Një parlament formal
120. - 15 qershor 1979. Grupet rivale në Kinë
vazhdojnë të grinden për pushtet
121. - 16 qershor 1979. Përsëri për Çausheskun

1080

525
528
533

538
540
547
572
582
583
603
606
617
632

636
643

648
652

122. - 16 qershor 1979. «Zbavitje» kineze për
trupin diplomatik
123. - 19 qershor 1979. Blofet e Hua Kuo Fenit
124. - 19 qershor 1979. Panoramë politike
125. - 21 qershor 1979. Të kuptohet drejt rëndësia e marrëdhënieve ku]turore rne
Greqinë
126. - 23 qershor 1979. «Sihariq i madh» i kohës
127. - 23 qershor 1979. Hipokrizia e udhëheqësve kinezë

660
663
667

672
679
683

128. - 26 qershor 1979. Unitetin e vërtetë të popujve arabë e sabotojnë superfuqitë

685

129. - 26 qershor 1979. Kësaj i thonë racizëm e
shovinizëm
27 qershor 1979. Organizim i ri kapitalist
130.

689
692

131. - 27 qershor 1979. Detyrat e aparatit të Komitetit Qendror për punën me Kosovën

695

132. - 1 korlik 1979. Plani politiko-ideologjik i
një revizionisti italian mbi eurokomunizmin
133. - 8 korrik 1979. Titistët kanë frikë nga
e vërteta
134. - 8 korrik 1979. Aanerikanët janë futur prej
kohësh në Kinë
135. - 18 korrik 1979. «Minjtë» u bënë zotër të
Kinës
136. - 12 korrik 1979. Kina po bëhet një vend
militarist, luftënxitës
137. - 13 korrik 1979. Pasoja të politikës së
shtetit të madh shovinist

703
712
720
727
734
746

1081

Faqe
138. - 15 korrik 1979. Manovra diplomatike
mashtruese gjermano-angleze ndaj vendit
tonë
139. - 15 korrik 1979. Mbi nënshkrimin e traktatit SALT-2
140. - 15 korrik 1979. Kina ka hapur të dyja
portat për kapitalet e huaja
141. - 15 korrik 1979. Ç'i lidh Mao Ce Dunin,
Niksonin dhe shahun e Iranit
142.
17 korrrik 1979. «Papët» e Pekinit
143. - 17 korrik 1979. Fokuset e presidentit
Karter
144. - 19 korrik 1979. Kronika e ngjarjeve -të
këtyre ditëve dhe çfarë konkluzionesh
mund të nxjerrim prej tyre
145. - 22 korrik 1979. Armiqtë e komunizmit
punojnë të përçajnë partitë marksiste-leniniste
146. - 23 korrik 1979. Uniteti ndërkombëtar i
Evropës mund të arrihet vetëm në bazë
të mësimeve të marksizëm-leninizmit
25 korrik 1979. Njëqind lule - njëqind
147.
kisha
148. - 25 korrik 1979. Revizionistët i japin dorën njëri-tjetrit
149. - 26 korrik 1979. A «u zhdukën» klasat
në Kinë?
150. - 30 korrik L979. Hua Kuo Feni i kërkon
ndjesë Ajatollah Khomeinit
151. - 3 gusht 1979. Mbrojtës të familjes perandorake
1082

753
756
758
762
764
771

Faqe
152. - 6 gusht 1979. Konfuzion ideologjik e kaos
ekonomik
153. - 6 gusht 1979. Një lëmsh në Indokinë
154.
7 gusht 1979. Kina bën tregtinë e skllevërve
155. - 9 gusht 1979. Disa konkluzione nga një
vështrim i shkurtër i situatës ndërkombëtare
156. - 13 gusht 1979. Lëkundje e madhe në
politikën e imperializmit dhe të revizionizmit
157. - 14 gusht 1979. Motoja jonë: Vigjilencë
revolucionare

836
841
850
852

883
895

158.

775

800

808
817
821
822
828
831

15 gusht 1979. Utopia kineze për vitin
2000
159. - 19 gusht 1979. Mbledhja e «vendeve të
paangazhuara» në Havanë një teatër kukullash
160. - 24 gusht 1979. Punë e lavdërueshme e
studiuesve dhe e shkencëtarëve tanë
161. - 25 gusht 1979. Në kërkim të rrugës më
të shpejtë për t'u bërë superfuqi
28 gusht 1979. Aleanca kino-japoneze, sy162.
nimet, rreziqet e saj
163. - 3 shtator 1979. Mendimi ynë për formimin e internacionales komuniste
164. - 3 shtator 1979. Dy blloget e konferencës
së «vendeve të paangazhuara»
8
shtator 1979. Bisedë pune me shokun
165.
Zhoao Amazonas
166. - 17 shtator 1979. Ne synojmë zgjerimin
e miqësisë me popujt arabë

900

906
910
912
936
942
945
948
954
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Faqe
167. - 17 shtator 1979. Disa konkluzione rreth
vizitës së Mondeilit në Kinë
168. - 18 shtator 1979. Tajvani mbetet aeroplanmbajtësi i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës
169. - 21 shtator 1979. Diplomacia e katër superfuqive në lëvizje për të ardhmen e
Azisë
170. - 1 tetor 1979. Rehabilitimi i reaksionit të
zi jkinez
171. - 2 tetor 1979. «I sëmuri i Ballkanit» në
agoni të rëndë!
172. - 15 tetor 1979. Përse shkon Titoja të
Kosovë
173. - 27 tetor 1979. Gjendje shumë e rëndë
ekonomike në Vietnam
174. - 28 tetor 1979. Hua Kuo Feni dhe turneu
i tij luftënxitës në Evropën kapitaliste
175. - 2 nëntor 1979. Rreth vizitave të Hua
Kuo Fenit në Angli e në Itali
176. - 6 nëntor 1979. Evropa kapitaliste nuk
mashtrohet kollaj
177. - 10 nëntor 1979. Propaganda borgjeze italiane u bën qejfin krerëve revizionistë
kinezë

956

964

967
972
975
981
982
985
990
993

998

178. - 1 dhjetor 1979. Takim me shokun Ernst
Aust
1002
179. - 1 dhjetor 1979. Një lajm «gazmor» për
popullin kinez
1003
180. - 3 dhjetor 1979. Takime me shokët e partive marksiste-leniniste
1004

1084

Fage
ti

181. - 4 dhjetor 1979. Si t'i shpërndajmë ma1006
terialet tona midis sovjetikëve
182. - 4 dhjetor 1979. Gjermanoperëndimorët
janë të detyruar të na paguajnë dëm1009
shpërblimet
Takime
shumë
të
fryt183. - 6 dhjetor 1979.
1015
shme
184. - 9 dhjetor 1979. Militaristët japonezë janë të kënaqur nga zhvillimi kapitalist i
1017
Kinës
185. - 14 dhjetor 1979. Shenja afrimi të Ruma1019
nisë me Bashkimin Sovjetik
186. - 17 dhjetor 1979. Instruksione për amba1022
sadorët
Doli
në
shitje
libri
«Me
19
dhjetor
1979.
187.
1023
Stalinin (Kujtime)»
188. - 20 dhjetor 1979. Përkujtojmë 100-vjetorin
1024
e lindjes së J. V. Stalinit
Emri
dhe
vepra
e
J.
V.
21
dhjetor
1979.
189. 1025
Stalinit nuk do të vdesin në shekuj
1030
190. - 27 dhjetor 1979. Larg duart nga Irani!
1036
Larg
duart
nga
Irani!
29
dhjetor
1979.
191. 192. - 29 dhjetor 1979. Disa mendime që u duhen thënë funksionarëve kosovarë për të
1037
mirën e Kosovës
Viti
1979
mbyllet
me
193. - 31 dhjetor 1979.
1039
situata revolucionare
Treguesi i lëndës

1045

1057
Treguesi i emrave
Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të
1065
tjera
1085

