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mbi keto baza te shendosha do te jete shtylla e shoqerisö sone. Per kete eshte e nevojshme qö te ngrihet niveli politik dhe kultural i gruas dhe te nxitet pjesemarrja
e saj ne prodhim.
Pushteti ynö ka börö ligjin mbi organizimin e gjykatave ordinere dhe ushtarake, ligjin mbi prokurorine
publike, mbi Komisionin e Planit, mbi Komisionin e
Kontrollit, mbi mbrojtjen e pasurive te pörbashketa tö
popullit dhe shumö ligje tö tjera. Te gjitha köto ligje tö
shtetit tone duhet tö mbrohen dhe tö zbatohen pike per
pike dhe mbrojtja e ligjshmörise sone eshtö njö detyrö
e madhe pör te gjithö. Organet e shtetit dhe shtetasit
duhet te respektojne ligjet. Politika e Partise duhet te
jetö vigjilente dhe e ashper kunder atyre qö shkelin ligjet, pse vetem köshtu mbrohet Partia, populli dhe interesat e tij. Ne zbatimin e ligjeve te mos böhet asnje
leshim, se ndryshe dobesohet forca e ligjshmerise sone
dhe demtohen rende interesat e popullit.
Karakteri dhe organizimi i gjykatave tona duhet tö
pajtohen me misionin dhe detyrat e tyre. Struktura dhe
perbörja e vjeter e gjykatave nuk u pergjigjet konditave
tö reja. Administrimi 1 drejtesisö, me vendosjen e pushtetit popullor kaloi ne duart e masave punonjese. Gjykatat tona duhej tö zbatonin ligjet e reja dhe t'i zbatonin keto ne interes tö popullit, pse ky ishte qellimi i
tyre. Ne zbatimin e drejtesisö se re, faktor me röndesi
ishte populli. Mö pare populli mbahej larg jetös politike
dhe pushteti gjyqesor ushtrohej nga gjyqtarö tö emöruar nga lart, ata s'kishin asnje lidhje me masat. nuk
njihnin nevojat dhe problemet e tyre dhe keshtu zbatonin ligjet, qe u interesonin klikave sunduese. Pavarösia

e tyre ishte formale. Sot ngjet e kunderta, drejtösia i
perket popullit, ligjet behen nga organet e zgjedhura
prej popullit dhe vihen ne zbatim nga gjyqtarö te zgjedhur prej popullit. Statuti themeltar caktoi ne vijat
kryesore strukturön organizative tö gjykatave popullore dhe ligji mbi organizimin e gjykatave ordinere, caktoi ne hollesira organizimin dhe detyrat e tyre.
Gjykatesit dhe ndihmösgjykatesit zgjidhen nga köshillat popullore, japin Ilogari pör punen dhe jane pergjegjes perpara tyre. Gjyqtaröt e rinj zgjidhen nga populli dhe duhet te dalin nga gjiri i popullit. Gjyqtaret
dhe ndihmesgjyqtaret rrojne brenda ne masat, njohin
nevojat dhe problemet e tyre. Per t'i interpretuar dhe
pör t'i zbatuar mire dhe drejt ligjet, gjyqtaret s'duhet
qe t'i shkeputin asnjöherö lidhjet e tyre me popullin...
USHTRIA KOMBETARE

Pas vlirimit ushtria jone duhej te transformohej
nga njö ushtri partizane ne njö ushtri tö rregullt dhe
moderne. Kuadrot tane nuk kishin eksperiencö ne kete
drejtim, porse Partia jonö e dinte se ushtria jone nuk
mund te modernizohej vevse ne baze tö eksperiencös se
Ushtrisö Sovjetike dhe se rruga qe duhej te ndiqte ushtria jonö, ishte ajo e Ushtrise Sovjetike, se vetem duke
u mbeshtetur ne artin ushtarak stalinian mund te forcohej dhe te modernizohej ushtria jonö. Qysh pas Plenumit tö Beratit l, udheheqja e Partisö Komuniste Jutshtö fjala pör Plenumin II tö KQ tö PKSH gö u mblodh
ne Berat ne nöntor 1944.
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gosllave ndörhyri nö ushtrinö tone. Shtatmadhoria e
ushtrisö jugosllave dhe KQ i Partise Komuniste Jugosllave u munduan qysh nö fillim te mos lejonin orientimin tone ne ushtri, ne drejtim te Ushtrise Sovjetike,
por te shikonim vetem nga ushtria jugosllave. Delegacione pas delegacionesh oficeresh jugosllave vinin gjatö
vitit 1945 dhe 1946 per t'i imponuar ushtrisö sone piköpamjet e tyre ne lidhje me organizimin dhe stervitjen
e ushtrisö sone. Po KQ i Partise sone, duke e pare garte
paaftesinö e kötyre delegacioneve ushtarake jugosllave
dhe duke e vleresuar si duhet artin ushtarak sovjetik,
vendosi qe ushtria jone te edukohej ne bazö te artit
ushtarak sovjetik. Kjo shkaktoi keqardhje dhe nervozizem ne komanden e ushtrise jugosllave, e cila bashkö
me KQ te PKJ donte qö ushtria jone te orientohej nga
ushtria jugosllave ne cdo pikepamje dhe me ne fund te
arrinte qe te shkrihej ne Ushtrinä Jugosllave si njö
armate e pandare e saj. Gjatö vitit 1946 ushtria jonö u
organizua sipas parimeve organizative te artit ushtarak
sovjetik. Nga fundi i vitit 1946 u shfaqen kontradikta
midis Shtatmadhorisö dhe Drejtorisö politike te ushtrisö
sone, te cilat kishin karakter parimor. Kontradikta e
par u shfaq e ashper ne ceshtjet organizative te ushtrisö. Shtatmadheria jonö mbronte tezat e drejta te
bazuara ne eksperiencen sovjetike, kurse Drejtoria politike luftonte per piköpamjet e gabuara antimarksiste te
jugosllaveve, te eilet insistonin qe ne te aplikonim mekanikisht organikat e ushtrisö jugosllave, gjoja si me
te pörshtatshme per konditat tona. Kjo ishte lufta e
hapet qe i behej doktrines ushtarake staliniane, Komandes sone te Pergjithshme dhe Komandantit te Per-

gjithshem te ushtrise sone. Shtatmadhoria i hodhi poshtä
tezat e gabuara te köshilltareve jugosllave dhe te Drejtorise politike dhe zbatoi besnikörisht vijen qe i kishte
caktuar Komiteti Qendror i Partisö dhe Komandanti i
Pergjithshem: modernizimi i ushtrise sone duhet te behet ne bazö te eksperiences se Ushtrise Sovjetike te
aplikuar ne konditat tona.
Komanda e Pergjithshme e ushtrisö jugosllave gjeti
nje mbeshtetje te forte ne drejtuesit e Drejtorisö politike, te eilet ishin per vijen e Drejtorisä politike te ushtrisö jugosllave, dhe u perpoqän ta zbatojne vijen antimarksiste dhe antisovjetike, kurse Shtatmadhoria mbrojti vijen e drejtö te Partisö sone', vijen marksiste-leniniste. 'n gjitha programet ideo-politike si dhe puna
organizative e Partisö nö ushtri kanö qene te gabuara
dhe e kane demtuar rende Partine dhe ushtrine. Drejtoria politike u mundua qö t'i impononte Shtatmadhorise pikepamjet e gabuara jugosllave edhe nö lidhje me
stervitjen luftarake dhe ne lidhje me metoden e punes
nö ushtri. Mö ne fund Drejtoria politike, e shtyre prej
jugosllaveve dhe me anän e Pellumb Dishnices, i propozoi haptas Shtatmadhorisö unifikimin e ushtrisö sone
me ushtrine jugosllave. porse Shtatmadhoria ketö propozim e quajti jo te drejtö, antimarksist. Me kete propozim jugosllavet körkonin te likuidonin sa me parö pavaresine e ushtrise sone, duke likuiduar rolin e Koman1 Vijen e drejte marksiste-leniniste, direktivat e Komandantit te Pergjithshdm ne Shtatmadhori i mbronte ne radhe
pare shoku Mehmet Shehu, kryetar i saj, megjithese edhe ne
Shtatmadhori kishte edhe pjesetare qe gendronin ne pozita jo
te drejta.
30 — 151
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dantit te Pergjithshern te ushtrisö sone. Komiteti
Qendror dhe Sekretari i Pörgjithshörn i dönoi köto piköpamje antimarksiste, antisovjetike dhe antishqiptare tö
Drejtorise politike dhe te grupit trockist Tito. Kontradiktat midis Drejtorisö politike dhe Shtatmadhorise u
ashpersuan dhe me teper derisa jugosllavet e konsideruan ushtrine tone si njö vater ku fermentohej gjoja
ndjenja shoviniste dhe antijugosllave nö kuadrin e pergjithshem te frontit te pretenduar antijugosllav
Shqiperi. Pas akuzes se dyte tö KQ te PKJ kunder
Komitetit Qendror tö Partise sone', punöt u precipituan
dhe nö sektorin ushtarak. Komanda e ushtrise jugosllave,
duke mobilizuar njerözit e Drejtorise sone politike dhe
duke influencuar dhe ne disa shoke tö Shtatmadhorise,
ne nentor 1947 organizoi grushtin e fundit kunder vijes
se Komitetit Qendror te Partise sone, kunder Komandös
se ushtrisö. Plenumi VIII, qe goditi gjithe vijen e Partise sone, goditi dhe vijön e Partise sone nö ushtri.
Te gjitha köto gabime te rönda ne sektorin ushtarak e kane penguar ushtrine tone te ecte perpara ne
rrugen e modernizimit me ritmin e shpejtö.
Rruga, qö duhet te ndjeke ushtria jone, eshtö rruga
e modernizimit nö baze te eksperiences dhe te artit ushtarak sovjetik. Ushtria jonö duhet tö edukohet me mesimet e Marksit-Engelsit-Leninit dhe Stalinit dhe tö
frymözohet me ndjenjön e besnikerise ndaj popullit dhe
atdheut tone. me besimin e patundur ne Partine tone
Komuniste, ne udheheqjen e lavdishme tö popullit tone

dhe ne Komitetin Qendror te saj, me besimin e patundur nö Bashkimin Sovjetik, ne Partine Bolshevike dhe
nö Stalinin e madh si dhe me shpirtin e internacionalizmit proletar. Ajo duhet tö forcohet dhe tö qündroje
kurdoherö vigjilente per mbrojtjen e interesave tö atdheut dhe te popullit tone, qe janö te lidhura me interesat e kampit tö socializmit.

1 Akuzen e dyte Komiteti Qendror i PKJ e beri ne nentor
te vitit 1947.
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Sigurimi i Shtetit eshtö arma e mprehte dhe e dashur e Partisö sone, scpse ajo mbron interesat e popullit
dhe tö shtetit tone socialist kunder armiqve te brendshem dhe te jashtöm. Si e tille, pra, vdo anetar i Partise
duhet ta dojö dhe ta ndihmoje Armen e Sigurimit dhe
populli yne gjithashtu duhet ta dojö dhe ta mbroje ketö
arme, pse mbron interesat vitale te tij. Vetem armiqte
e Partise dhe te popullit mund te mendojnö dhe te
veprojne ndryshe. Arma e Sigurimit te Shtetit qe
ditet e formimit te saj i ka bere sherbime te vmueshme
popullit dhe Partise duke zbuluar veprimtarine armike
te reaksionit tö brendshem dhe te jashtem, duke zbuluar
me sukses grupet tradhetare, qe ishin nö bashkepunim
me agjenturat e spiunazhit anglo-amerikan, duke i
shpartalluar keto grupe pörfundimisht, tö eilet kishin
per ciellim rrezimin e pushtetit popullor. Arma e Sigurimit ka qene vazhdimisht nö ndjekje te krimineleve tö
luftes, tö eilet i kapi dhe ja dorezoi gjyqeve te popullit.
Arma e Sigurimit ka qene nö ndjekje tö vazhdueshme
dhe ne lufte me kriminelet politikö te arratisur, te eilet

