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FJALA E MBAJTUR NGA SHOKU ENVER HORHA NE EMER
TE KQ TE PPSH NE MBLEDHJEN E 81 PARTIVE KOMUNISTE
DHE PUNETORE NE MOSKE•
16 nëntor 1960
Të dashur shokë,
Kjo konferencë e partive komuniste dhe punëtore ka një rëndësi historike për lëvizjen komuniste ndërkombëtare, pse po i
bën një analizë të hollësishme situatës politike ndërkombëtare,
po bën bilancin e sukseseve dhe të gabimeve që mund të jenë vërtetuar në rrugën tonë, dhe na ndihmon ne të përcaktojmë më qartë vijën që duhet të ndjekim paskëtaj për të korrur suksese të
reja në dobi të socializmit, të komunizmit dhe të paqes.
Në botë tashmë ekziston kampi i socializmit, me Bashkimin
Sovjetik në krye. Lëvizja komuniste në përgjithësi është zgjeruar, forcuar dhe kalitur. Partitë komuniste dhe punëtore në të
gjithë botën janë bërë një forcë kolosale, që çon njerëzimin përpara drejt socializmit, drejt paqes.
Siç theksohet edhe në projektdeklaratën që është pregatitur,
kampi ynë i socializmit është shumë më i fortë se kampi i imperializmit. Socializmi çdo ditë forcohet dhe ngjitet, kurse imperializmi dobësohet, kalbëzohet. Ne me të gjitha mjetet dhe forcat duhet ta shpejtojmë këtë proces. Kjo do të ngjasë qoftë se i qën• Mbledhja e 81 partive komuniste e punëtore u mbajt në Moskë prej
10 nëntorit deri rnd 1 dhjetor 1960. Ajo u thvillua në një gjendje tepër
të ndërlikuar të lëvizjes komuniste ndërkombëtare si pasojë e përhapjes së
revizionizmit modern dhe sidomos e veprimtarisë përçarëse antimarksiste
të udhdheqjes sovjetike me Hrushovin në krye.
Delegacionin e PPSH e kryesonte shoku Enver Hoxha. Fjala që mbajti
al në Mbledhjen e Moskës u aprovua nga Plenumi i KQ të PPSH më 1 nëntor 1960.
Veprimtaria e delegacionit të KQ të PPSH në Mbledhjen e Moskës u
aprovua plotësisht dhe njdzdri nga Plenumi 1 KQ të PPSH më 19-20 dhjetor 1960.
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drojmë besnikë të patundur marksizëm-leninizmit dhe e zbatojmë atë drejt. Përndryshe ne do ta frenojmë këtë proces, pse kemi
përpara armiq të egër, që duhet t'i mundim dhe t'i shkatërrojmë,
kemi imperializmin me imperializmin amerikan në krye.
Ne e duam paqen, kurse imperializmi nuk e do paqen dhe
po pregatitet për një luftë të tretë botërore. Ne duhet të luftojmë me të gjitha forcat që të shmanget lufta botërore dhe të triwnfojë në botë një paqe e drejtë dhe demokratike. Kjo do të arrihet kur imperializmin do ta detyrojmë të çarmatoset. Me vullnetin e tij imperializmi nuk i lëshon armët. Të besosh një gjë të tillë është njësoj si të gënjesh veten dhe të tjerët. Duhet t'i vëmë,
pra, imperializmit përballë forcën kolosale ekonomike, ushtarake, moralo-politike dhe ideologjike të kampit të socializmit dhe
njëkohësisht forcën e bashkuar të popujve të të gjithë botës, për
të sabotuar me të gjitlut mënyrat luftën që pregatisin imperiabstët.
Partia e Punës e Shqipërisë këtë situatë dhe kërcënimin që
i turret njerëzimit paqedashës nga imperialistët as nuk ja ka fshehur dhe as do t'ja fshehë popullit të vet. Populli shqiptar, i cili e
urren• luftën, mund t'ju sigurojmë se nuk është frikësuar nga ky
veprim i drejtë i Partisë së tij: as pesimist nuk është bërë, as në
vend nuk ka ngecur përsa i përket ndërtimit të socializmit. Perspektivat e së ardhshmes ai i ka të qarta dhe punon me besim
të plotë, duke qenë kurdoherë vigjilent, duke mbajtur në njërën
dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën.
Pikëpamja jonë është se imperializmi, me imperializmin
amerikan në krye, duhet demaskuar pa mëshirë, politikisht dhe
ideologjikisht dhe asnjëherë nuk duhet lejuar t'i bëhen lajka, përkëdhelje, lustrime imperialfzmit. Asnjë Iëshim parimor nuk duhet t'i bëhet imperializmit. Taktikat dhe kompromiset e lejueshme
nga ana jonë duhet të ndihmojnë çështjen tonë dhe jo të armikut.
Përpara armikut të egër garanci për fitoren e çështjes sonë
është uniteti ynë i plotë, i cili do të sigurohet duke zhdukur mosmarrëveshjet e thella ideologjike që janë shfaqur dhe duke e bazuar këtë unitet në bazat e marksizëm-leninizmit, në barazi, në
vëllazërim, në frymën shoqërore dhe të internacionalizmit proletar. Partia jonë mendon se jo vetëm nuk duhet të ketë asnjë
të çarë ideologjike, por rrjedhimisht duhet të kemi edhe një
qëndrim politik unik për të gjitha çështjet. Taktika dhe strategjia jonë ndaj armiqve duhet të jenë të përpunuara prej të gji.tha partive tona, të mbështetura në parimet marksiste-leniniste,
në kritere të drejta politike dhe që t'u përshtaten situatave konkrete dhe reale.
Kampi i socializmit, që ka në krye Bashkimin e lavdishëm
Sovjetik, është bërë një forcë kolosale nga çdo pikëpamje, qoftë
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nga potenciali i tij ekonomiko-kultural, qoftë nga ai ushtarak.
blë qendër të sukseseve, në qendër të torcës së kampit tonë
qëndron forca kolosale moralo-politike, ekonomike, kulturale dhe
ushtarake e Bashkimit Sovjetik. Sukseset në industri, në bujqësi, në arësim e kulturë, në shkencë dne në lëmin ushtarak në
Bashkimin Sovjetik janë jashtëzakonisht të mëdha. Ato ndihmojnë gjithashtu pa masë edhe për arritjen e sukseseve të mëdha
në venaet e tjera të kampit të socializmit.
Me të drejtë theksonet në projektdeklaratën që është pregatitur se forca e madhe dhe e pashtershme e kampit të socializmit, me Bashkimin Sovjetik në krye, është faktori vendimtar
i triumfit të paqes në botë, ajo është forca moralo-politiko-ideologjike që frymëzon popujt e botës që luftojnë për t'u çliruar nga
zgjedha e kolonizatorëve gjakpirës, nga kthetrat e imperializmit,
dhe të kapitalizmit, është torca e madne e shembullit dne e ndliimës ekonomike që ndihmon dhe frymëzon popujt e tjerë për të
fituar betejën e çlirimit total nga kapitalizmi snfrytëzues.
r.shtë për këtë arësye të madhe që Bashkimi Sovjetik dhe
kampi i socializmit janë bërë qendra dhe shpresa e popujve të botës, janë bërë mbështetja moralo-politike dne ekononuke e tyre,
janë bërë mbrojtësit e sigurt dhe besnikë kundrejt kërcënimeve
të agresorëve lultënxitës amerikanë, anglezë, francezë dhe aleatëve të tyre.
Të gjithë popujt e botës aspirojnë dhe luftojnë për liri, pavarësi, sovranitet, drejtësi shoqërore, kulturë, për paqe. Këto aspirata të shenjta ua ka shtypur dhe po ua shtyp kapitalisti, feudali, imperialisti dhe është, pra, e natyrshme që lufta e këtyre
popujve të zhvillohet me rreptësi të madhe kundër kapitalistëve,
kundër feudalëve, kundër imperialistëve. £shtk gjithashtu e natyrshme që popujt e botës të kërkojnë aleatët e tyre në këtë luftë
për jetën, që bëjnë kundër xhelatëve të tyre. Aleatët e mëdhenj e
të fuqishëm, besnikë të tyre, janë vetëm Bashkimi Sovjetik dhe
kampi i socializmit.
Prandaj në luftën për paqen, për çarmatimin, për përparimin shoqëror në botë kampi i socializmit nuk është i vetëm përballë kampit imperialist, porse është në aleancë të ngushtë me të
gjithë popujt përparimtarë të botës, kurse imperialistët ndodhen
të vetëmuar përballë kampit të socializmit.
Po jetojmë në një kohë, kur shohim të shkatërrohet fund e
krye kolonializmi, të zhduket kjo murtajë që shfaroste popujt nga
faqja e dheut. Shtete të reja po lindin në Afrikë, në Azi. Shtete ku sundonte kapitali, kërbaçi dhe plumbi po zhdukin zgjedhën
e robërisë dhe popujt po marrin në dorë fatet e tyre. Kjo gjë u
arrit dhe po arrihet në sajë të luftës së këtyre popujve dhe të
ndihmës morale që u japin këtyre popujve Bashkimi Sovjetik,
Kina popullore dhe vendet e tjera të kampit të
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Tradhëtarë të marksizëm-leninizmit, agjentë të imperializmit dhe intrigantë si Josif Broz Titua përpiqen me njëmijë rnënyra, duke kurdisur plane djallëzore, siç është krijimi i forcës së
tretë, për të çorientuar popujt dhe shtetet e reja, për t'i shkëputur këta nga aleatët e tyre të natyrshëm, për t'i lidhur këta
drejtpërdrejt me imperializmin amerikan. Ne duhet të vëmë
të gjitha forcat për t'ua shpartalluar këto plane këtyre shërbëtorëve të imperializmit.
Ne po asistojmë në shthurjen e imperializmit, të kalbëzimit
të tij, të agonisë së tij. Ne rrojmë dhe luftojmë në epokën që karakterizohet nga kalimi i pandalshëm nga kapitalizmi në socializëm. Po vërtetohen të gjitha mësimet gjeniale të Karl Marksit
dhe të Vladimir Iliç Leninit, të cilat kurrë nuk janë vjetëruar, siç
pretendojnë revizionistët.
Imperializmi botëror po ha grushte të rënda të atilla që tregojnë qartë se ai nuk është më në «moshën e artë» të tij, kur bënte
ligjin kur të donte dhe si të donte. Iniciativa i iku tani nga duart
dhe këtë nuk e la nga qejfi dhe me dëshirën e vet. Kjo iniciativë
nuk ju muar atij me fjalë dhe vetëm me fjalime, por pas një procesi të gjatë luftrash dhe revolucionesh të përgjakshme, që kapitalizmi vetë provokoi kundër proletariatit, kundër forcës së popujve që po ngriheshin për të shkatërruar botën e urisë dhe të
mjerimit, botën e skllavërisë. Këtë faqe të lavdishme e hapi Revolucioni i madh socialist i Tetorit„e hapi Bashkimi i madh Sovjetik, e hapi Lenini i madh.,
Imperializmi botëror, me imperializmin amerikan në krye,
edhe tani, kur shikon se i afrohet vdekja, kur shikon se përpara
tij ka kundërshtarë të fortë dhe të vendosur, siç janë kampi i socializmit dhe aleanca e tij e madhe me të gjithë popujt e botës, po
përqëndron, organizon dhe armatos forcat e tij të sulmit. Ai pregatitet për luftë. Kush nuk e sheh këtë, ai është qorr. Kusli e sheh
por- e- mbulon, ai është tradhëtar në shërbim të imperializmit.
Partia e Punës e Shqipërisë mendon se me gjithë vështirësitë e mëdha që hasim në rrugën për vendosjen e paqes në botë,
për çarmatimin dhe për zgjidhjen e problemeve të tjera ndërkombëtare nuk ka pse të jemi pesimistë. Vetëm armiqtë tanë që po
pësojnë humbje janë dhe duhet të jenë pesimistë. Ne kemi fituar,
fito'm" dhe do të fito'randaj_kerai-genë-dhe jemi_optimistë
dhe jemi të indur se përojekjet tona dn të kurorëzoberi n
Le sukses.
"---- Por ne mendojmë se optimizmi i tepruar, jorealist, jo vetëm
s'është i mirë, por është i dëmshëm. Kush mohon, kush zvogëlon,
kush s'ka besim në forcën tonë të madhe ekonomike, politike, ushtarake, morale, ai është disfatist dhe s'meriton të quhet komunist.
Por edhe ai, që, i dehur nga forca jonë, i duken kundërshtarët miza, kujton se armiku ka humbur çdo shpresë, se ai u bë i parre417

zikshëm dhe është plotësisht në mëshirën tonë, ai nuk është realist
dhe blofon, i vë në gjumë njerëzit, vë në gjumë popujt përpara
këtyre situatave të ndërlikuara dhe plot rreziqe, që kërkojnë prej
të gjithëve një vigjilencë shumë të madhe, që kërkojnë ngritjen
e hovit revolucionar të masave dhe jo uljen, shthurjen, dekompozimin dhe rehatinë. Populli ynë i vuajtur thotë: Uji fle, por armiku nuk fle.
Le të shohim drejt në sy faktet. Imperializmi botëror, me repartin e tij më agresiv, imperializmin amerikan në krye, po drejton ekonominë e tij drejt pregatitjes së luftës. Ai po armatoset
deri në dhëmbë. Imperializmi amerikan po armatos me çfarëdo
armë Gjermaninë e Bonit, Japoninë dhe të gjithë aleatët dhe satelitët e tij. Ai ka organizuar dhe i përsos organizatat ushtarake
agresive, ai it-ntrijuar dhe po krijon baza ushtarake nga të katër
anët rreth kampit të socializmit. Ai po i shton stoqet e armëve bërthamore, ai s'pranon të çarmat,ose.t, ai s'pranon t'i ndalojë provat
e armëve bërthamore, ai punon në ethe për shpikje të reja të shlarosjes në masë. Të gjitha këto përse i bën? Për të shkuar në dasmë? Jo! Për të shkuar në luftë kundi,;,r ne,sh, për të zhdukur socializmin dheEunt tmzmin, për të skllavëruar ponujt. .
Partia e Punë-s e Shqipërisë mendon se po të flasim dhe të
mendojmë ndryshe, atëhere gënjejmë veten dhe të tjerët. Ne nuk
dot'i_quheshim komunistë, në rast se do të na trembnin vështirë' ' Ne, komunistët e urrejmë luftën, ne, komunistët, do
' shkatërrojmë planet djallëzore dhe
-- PftOrtneës. deri në fund qët'i
të luftës, që pregatit imperializmi amerikan, por po na shpalli ai
luftë, ne duhet t'i japim grushtin përfundimtar, që imperializmi
t:.; zhduket përgjithmonë nga faqja e dheut.
Përpara kërcënimeve të imperializmit botëror, të kryesuar
nga imperializmi amerikan, për luftë atomike, ne duhet të jemi .
plot~regaiusknmht,poli ras
ashtu edhe ushtarakisht, për t'l bëre 1~o eventualijeti.
Luftën botërore ne duhet taShmangim, ajo nuk është fatalisht e pashmangshme, por askush nuk do të na falë kurrë në rast
se rrojmë me ëndrra dhe armiku na gjen në befasi, sepse s'ka ndodhur kurrë që armiku të jetë ose të quhet loyal, ndryshe s'do të
quhej armik. Armiku është dhe qëndron armik dhe i pabesë.
KwhizSd.l.es &armikut,3i e humb shpejt ose vonë davanë.
Që të shmanget lufta duhet shumë të bëjmë, duhet të luftojmë me të gjitha mjetet. Politika e Bashkimit Sovjetik dhe e kampit
tonë të socializmit ka qenë dhe mbetet një politikë paqësore. Të
gjitha propozimet sovjetike dhe të qeverive të vendeve tona të
demokracisë popullore në arenën ndërkombëtare kanë synuar në
uljen e tensionit ndërkombëtar, në zgjidhjen e çdo çështjeje të
mbetur pezull me anë bisedimesh dhe jo me anë të luftës.
Politika paqësore e Bashkimit Sovjetik dhe e vendeve të
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kampit të socializmit ka ndikuar shumë në demaskimin e qëllimeve agresive të imperializmit, në mobilizimin e popujve kundër
luftënxitESYe, -në zhvttliffiin e luftës së tyre të lavdishme kundër
slitypësve imperialistë dhe veglave të tyre. Shembulli i Kubës heroike, i luftës së popullit japonez dhe i ngjarjeve në Korenë e Jugut e në Turqi dëshmojnë më së miri për një gjë të tillë.
Por, megjithëkëtë, shumë probleme konkrete, të cilat janë
shtruar në tavolinë, si propozimet për çarmatimin, konferenca e
nivelit të lartë 47 etj., nuk janë zgjidhur dhe po sabotohen sistematikisht nga imperialistët amerikanë.
Ç'konkluzione duhet të nxjerrim nga këto? Partia e Punës e
Shqipërisë mendon se imperializmi, dhe në radhë të parë imperializmi amerikan, s'e ka nOrrpar as qimen, as natyrën.
Ai është a_gLesiv, ai do të jetë agresiy, sikur edhe një dhëmb t'i
mbetet në gojë. Dheaiit te qenë agresiv, ai mund ta hedhë botën
në luftë. Prandaj ne, ashtu siç theksuam edhe në komisionin redaktues, vazhdojmë të ngulim këmbë se duhet t'u bëhet e qartë
popujve se garanci absolute që nuk do të ketë luftë botërore mund
të kemi vetëm pasi të ketë triumfuar socializmi në të gjithë botën,
ose në pjesën më të
rr dI
ndeve të botës. Hapur flasin amerikanët, ata s'pranojnë çarmatim, por i shtojnë armatimet, ata pregatisin luftën, prandaj duhet të jemi vigjilentë..
Armikut s'duhet t'i bëjmë asnjë lëshim parimor, të mos krijojmë asnjë iluzion për imperializmin, pse duke menduar se i vëmë vetulla, mund t'i nxjerrim sytë çështjes. Armiku jo vetëm po
armatoset dhe po pregatit luftën kundër nesh, por zhvillon edhe
një propagandë të shfrenuar për të helmatisur shpirtërat, për t'i
hutuar njerëzit. Ai harxhon me miliona dollarë për të blerë agjentë dhe spiunë, harxhon me miliona dollarë për të organizuar në
vendet tona akte spiunazhi, diversioni dhe atentate. Imperializmi
amerikan u ka dhënë dhe po u jep miliarda dollarë agjentëve të
tij besnikë, bandës tradhëtare të Titos. Të gjitha këto ai i bën që
të dobësojë frontin tonë të brendshëm, të na përçajë ne, të dobësojë dhe të çorganizojë prapavijat tona.
Shumë diskutohet rreth çështjes së bashkekzistencës paqësore, bile disa afirmojnë edhe absurditete të atilla, sikur Kina popullore dhe Shqipëria qenkan kundër bashkekzistencës paqësore. Më
duket se duhen hedhur poshtë një herë e mirë pikëpamje të tilla
të dëmshme dhe të gabuara. Nuk mund të ketë shtet socialist, nuk
mund të ketë komunist që të jetë kundër bashkekzistencës paqësore, që të jetë luftëdashës. Lenini i madh ka shtruar i pari parimin
e bashkekzistencës paqësore të shteteve me rende shoqërore të
ndryshme si një domosdoshmëri objektive, deri sa në botë krahas
njëri-tjetrit ekzistojnë si shtetet socialiste ashtu edhe ato kapitaliste. Partia jonë e Punës, duke i qëndruar besnike këtij parimi
të madh të Leninit, gjithnjë ka menduar dhe mendon se politika
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e bashkekzistencës paqësore u përgjigjet interesave rrënjësore të
të gjithë popujve, i përgjigjet qëllimit të forcimit të mëtejshëm të
pozitave të .socializmit, prandaj këtë parim të Leninit ajo e ka
në bazë të të gjithë politikës së jashtme të shtetit tonë popullor.
Bashkekzistencë paqesore midis dy sistemeve të kundërta nuk
do të thotë, siç pretendojnë revizionistët modernë, se duhet hequr
dorë nga lufta e klasave. Përkundrazi lufta e klasave duhet të
vazhdojë, lufta politike dhe ideologjike kundër imperializmit,
kundër ideologjisë borgjeze dhe asaj revizioniste duhet të forcohet gjithnjë e më shumë. Duke luftuar me konsekuencë për vendosjen e bashkekzistencës paqesore leniniste, duke mos i lëshuar
aspak në parime imperializmit, duhet të zhvillohet më tej lufta
e klasave në vendet kapitaliste, si edhe lëvizja nacional-çlirimtare
e popujve të vendeve koloniale dhe të varura.
Sipas pikëpamjes sonë, partitë komuniste dhe punëtore të
vendeve kapitaliste duhet të luftojnë që të velidoset bashkel
—Wstenca paqësore në mes të vendit të tyre, që është akoma me sistem
kapitalist, dhe vendeve tona socialiste... Por detyra e tyre s'mbaron me kaq. Në këto vende duhet të zhvillohet, të rritet, të forcohetAufta e klasave, dhe masat punonjëse, Wudhëhequra nga Proletariati vendas me partinë komuniste në krye dhe në aleancë me
të gjithë proletariatin botëror, t'ja bëjnë jetën të pamundur imperializmit, t'i dërmojnë atij bazat e luftës dhe të ekonomisë, t'i
rrëmbejnë atij nga duart forcën ekonomike dhe politike dhe të
shkojnë drejt shkatërrimit të pushtetit të tij të vjetër dhe të vendosin pushtetin e ri të popullit. Këtë do ta bëjnë me dhunë apo me
rrugën paqesore e parlamentare?
Kjo çështje ka qenë e qartë, kot na e ngatërroi shoku Hrushov
në Kongresin XX dhe e ngatërroi në atë drejtim që u pëlqeu në
fakt oportunistëve. Përse duhej t'u bëheshin gjithë këto parodi
tezave të qarta të Leninit dhe të Revolucionit socialist të Tetorit?
Partia e Punës e Shqipërisë e ka pasur të qartë dhe nuk lëviz nga
mësimet e Leninit në këtë çështje. Deri tani asnjë popull, asnjë
proletariat dhe asnjë parti komuniste ose punëtore s'e ka marrë
pushtetin pa gjak dhe pa dhunë. -Është e padrejtë kur disa shokë pretendojnë se ata e kanë
marrë pushtetin pa_gjak; ata harrojnë që për ta ka derdhur gjakun si lumë Ushtria e lavdishme Sovjetike në Luftën e dytë botërore.
Partia jonë mendon për këtë çështje se duhet të pregatitemi
për të dyja rrugët dhe të pregatitemi mirë, sidomos për marrjen
e pushtetit me anën e dhunës, pse po të pregatitemi mirë nga kjo
anë, edhe mundësia e parë ka më tepër shans të ketë sukses. Borgjezia mund të të lerë të psallsh, pastaj të fut një grusht fashist
në kokë dhe të dërmon, pse s'ke pregatitur as kuadrot e sulmit,
as punën në ilegalitet, as vendet ku të ruhesh dhe të punosh. as
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mjetet me se të luftosh. Këtij eventualiteti tragjik duhet t'i dalim
përpara.
Partia e Punës e Shylipërisë është, do të jetë dhe do të luftojë në rrugën marksiste-leniniste dhe në bazë të Deklaratës së
Moskës për paqen, për bashkekzistencën paqesore, ashtu sikurse
na mëson Lenini. Ajo ka qenë, është dhe do të jetë e do të luftojë
në mënyrë aktive Wçarmatimin e përgjithshëm. Në asnjë rast
dhe për asnjë çast Partia e Punës e Shqipërisë nuk do të pushojë
t'u bëjë një luftë politike dhe ideologjike veprimeve të imperializmit
dhe të kapitalistëve si dhe ideologjisë borgjeze, nuk do të pushojë
t'i bëjë një luftë të ashpër, të pandërprerë dhe pa asnjë kompromis revizionizmit modern dhe në veçanti revizionizmit titist jugosllav. Mur ë_kelë_shokë që të na akuzojnë ne, shqiptarët, për
kokëfortë, për piper të kuq, për gjaknxehtë, për sektarë, për dogmatikë e për çfarë të duash, por ne i hedhim poshtë të gjitha këto
akuza false dhe u themi këtyre se ne s'Iëvizim nga këto pozita,
se janë marksiste-leniniste.
Thuhet se ne duam luftën dhe jemi kundër bashkekzistencës.
Bile shoku Kozllov neve, shqiptarëve, na ka vënë këtë alternativë:
ose bashkekzistencë, siç e kupton këtë ai, ose një bombë atomike
nga imperialistët, e cila do ta bëjë hi Shqipërinë dhe asnjë shqiptar s'do të mbetet i gjallë. Një kërcënim të tillë atomik asnjë përfaqësues i imperializmit amerikan nuk ja ka bërë deri tani popuIlit shqiptar. Por ja që atë ja bën një anëtar i Presidiumit të Ko/ mitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, dhe
kujt ja bën? Një populli të vogël heroik, që në shekuj ka luftuar
me armiq të egër dhe të panumërt dhe që kurrë s'është përkulur,
një populli të vogël, që luftoi me heroizëm të pashoq kundër hitlerianëve dhe fashistëve italianë, ja thotë një populli që është i
lidhur si mishi me kockën me Bashkimin e lavdishëm Sovjetik, ja
thotë një partie që i qëndron besnike konsekuente deri në fund
marksizëm-leninizmit dhe Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Por, shoku Froll Kozllov, ti ke gabuar adresë, ti nuk na frikëson
dot ne që t'i përulemi vullnetit tënd të gabuar dhe ne s'e ngatërrojmë kurrë Partinë e lavdishme të Leninit me ju, që silleni kaq keq
dhe kaq paturpësisht me popullin shqiptar dhe me Partinë e
Punës të Shqipërisë. Partia e Punës e Shgipërisë do të luftojë dhe
do t'i mbështesë të gjitha propozimet e drejta dhe paqesore të
Bashkimit Sovjetik dhe të vendeve të tjera të kampit të socializmit, si dhe të vendeve të tjera paqedashëse.
Partia e Punës e Shqipërisë do t'i shkrijë të gjitha forcat, do
t'i përdorë të gjitha të drejtat dhe do t'i kryejë të gjitha detyrat
e saj për forcimin e unitetit të kampit të socializmit, të një uniteti
marksist-leninist. Është absurde të mendohet që Shqipëria e vogël socialiste kërkon të shkëputet dhe të rrojë jashtë kampit të
socializmit, jashtë vëllazërisë së popujve tanë socialistë. Qenjen

i
I

421

në gjirin e kampit të socializmit s'ja ka falur njeri Shqipërisë, por
atë e ka vendosur vetë populli ynë dhe Partia e Punës e Shqipërisë me gjak, me punë, me sakrifica, me djersë, me sistemin e qeverimit që ka vendosur dhe me rrugën marksiste-leniniste që ndjeki . Por askujt gjithashtu të mos i shkojë ndër mend se meqë
isip
hqipëria është e vogël, se meqë Partia e Punës e Shqipërisë është
e vogël duhet të bëjë ashtu si thotë ndokush, kur ajo është e bindur se ai ndokushi gabohet.
Sikundër që u shpreha edhe më lart, Partia e Punës e Shqipërisë mendon se kampi ynë i socializmit, që ka një qëllim, që
udhëhiqet nga marksizëm-leninizmi, duhet të ketë edhe strategjinë e taktikën e vet dhe këto të përpunohen së bashku nga partitë
dhe nga shtetet tona të kampit të socializmit. Në gjirin e kampit
tonë ne kemi krijuar disa forma organizimi pune, por është e drejtk të themi se këto kanë mbetur disi formale ose, më mirë me
thënë, nuk funksionojnë në mënyrë kolegjiale, si p.sh. organet e
Traktatit të Varshavës dhe Këshilli Ekonomik i Ndihmës Reciproke. Të kuptohemi. Këtu s'e kemi çështjen të pyetemi ose jo edhe
ne. Natyrisht asnjeri nuk na e mohon të drejtën të pyetemi, por
duhet të mblidhemi që të pyetemi. Çështjen e ngrëmë në parim
dhe themi se këto forma organizimi duhet të funksionojnë rregullisht, atje të shtrohen problemet, të merren vendime dhe të kontrollohet zbatimi i këtyre vendimeve.
Zhvillimi dhe fuaizimi i mëteishëm i ekonomisë së vendeve
të socializmit ka qenë dhe është kurdoherë në planin e parë të
partive dhe të qeverive tona dhe përbën një nga faktorët vendimtarë të forcës së pamposhtur të kampit të socializmit.
Ndërtimi i socializmit dhe i komunizmit po ecën me hapa të
vrullshme në vendet tona. Kjo u detyrohet përpjekjeve të mëdha
të popujve tanë dhe ndihmës që i jepet shoqi-shoqit. Në këtë drejtim një rol të rëndësishëm kanë luajtur dhe luajnë koordinimi i
planeve të vendeve tona dhe Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke.
Republika Popullore e Shqipërisë s'i ka dhënë ndihmë ekonomike njeriu deri tani, e para, se jemi të varfër dhe, e dyta, se
s'ka njeri nevojë për ndihmën tonë ekonomike. Por brenda normave të drejta ne kemi bërë dhe bëjmë të gjitha përpjekjet që me
eksportin tonë të ndihmojmë sado pak vendet miq dhe vëllezër.
Ne jemi ndihmuar nga miqtë tanë dhe në radhë të parë nga Bashkimi Sovjetik. Ne jemi ndihmuar me kredi dhe me specialistë, pa
të cilët do të ishte shumë e vështirë që vendi dhe ekonomia jonë
të zhvilloheshin me ritmet që janë zhvilluar•
Këtë ndihmë bujare të Bashkimit Sovjetik dhe të vendeve të
tjera të demokracisë popullore Partia e Punës e Shqipërisë dhe
I Qeveria e Republikës Popullore të Shqipërisë e kanë shfrytëzuar
sa më mirë në interes të popullit. Për këtë ndihmë populli ynë
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u është për jetë mirënjohës popujve sovjetikë, Partisë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik dhe Qeverisë Sovjetike, popujve, partive dhe
qeverive të vendeve të demokracisë popullore. Ne këtë ndihmë e
kemi kuptuar, e kuptojmë dhe do ta kuptojmë jo sikur na është
dhënë si lëmoshë, por si ndihmë vëllazërore, si ndihmë internacionaliste.
Populli ynë, si një popull që ka qenë i varfër në kulm, si një
popull që luftoi me heroizëm, si një popull që u vra e u dog5,
e kishte për detyrë t'u kërkonte ndihmë miqve dhe vëllezërve më
të mëdhenj e më të pasur ekonomikisht se ai. Edhe miqtë e kishin
dhe e kanë për detyrë internacionaliste ta japin këtë ndihmë.
Prandaj duhet hedhur poshtë çdo pikëpamje e errët dhe antimarksiste që mund të shfaqet në lidhje me karakterin dhe qëllimin e
kësaj ndihme nga ndokush. Presionet ekonomike mbi Partinë e
Punës të Shqipërisë, mbi Qeverinë Shqiptare dhe mbi popullin
tonë s'do të kenë kurrë sukses.
Unë dëshiroj të shtroj këtu çështjen që ndihmat nga vendet
ekonomikisht më të forta për vendet më të dobëta ekonomikisht,
sikurse është rasti i popullit tonë, duhet të jenë më të mëdha. Populli shcziplar nuk mendon aspak që të lidhë duart dhe të hapë
gojën ta ushqe'në tët'erët. Ky s' -e-Shtë zakoni i tij. Populli ynë
gjithashtu nuka ato pretendime që niveli i jetesës në vendin tonë të ngrihet menjëherë në nivelin e jetesës së shumë prej vendeve të demokracisë popullore, por një ndihmë më e madhe duhet t'i jepet vendit tonë për zhvillimin e mëtejshëm të forcave
prodhuese. Ne mendojmë se vendet ekonomikisht të forta të kampit të socializmit duhet t'u japin kredi edhe vendeve kapitaliste
asnjanëse, edhe popujve të porsaçliruar nga kolonializmi, kur
udhëheqjet e këtyre vendeve kapitaliste janë kundër imperializmit, mbështesin politikën paqesore të kampit të socializmit dhe
nuk pengojnë e nuk kundërshtojnë luftën legjitime të forcave revolucionare, por në radhë të parë duhet të shikohen më me kujdes
dhe të plotësohen nevojat e vendeve të kampit të socializmit. Sigurisht ka nevojë India për hekur dhe çelik, por ka nevojë më
shumë dhe më përpara Shqipëria socialiste, ka nevojë për vaditje
dhe për energji elektrike Egjipti, por ka nevojë më shumë dhe më
përpara Shqipëria socialiste.
Në shumë probleme politike të dorës së parë kampi ynë i socializmit ka pasur dhe ka pikëpamje të njëjta. Por duke mos i bërë në rregull konsultimet kolegjiale, mjaft herë është vënë re se
shtete nga të kampit tonë të socializmit marrin iniciativa politike.
(në parim ne s'jemi kundër marrjes së iniciativave), të cilat shumë herë prekin edhe shtete të tjera të kampit të socializmit. Disa nga këto iniciativa nuk janë të drejta dhe kio ndodh sidomos
kur këto iniciativa nuk merren në formë kolegjiale nga pjesëtarët
e Traktatit të Varshavës.
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E tillë është iniciativa e Qeverisë Bullgare, e cila i njoftoi Qeverisë Greke, pa e përfillur aspak Shqipërinë, se vendet e demokracisë popullore të Ballkanit pranojnë të çarmatosen në rast se
vepron po kështu edhe qeveria greke. Kjo iniciativë ka qenë e gabuar për pikëpamjen tonë, sepse edhe sikur ta pranonte Greqia
një propozim të tillë, atë nuk do ta pranonte Qeveria Shqiptare.
Shqipëria është dakord me propozimin sovjetik që bëri Nikita
Hrushovi në muajin maj 1959, 48 por jo me propozimin bullgar që
dëshiron të çarmatosë vendet e Ballkanit, duke lënë pa prekur
Italinë. Apo harruan shokët bullgarë se Italia borgjeze dhe fashiste
e ka sulmuar disa herë gjatë këtij shekulli Shqipërinë?
A mund t'u lejohet shokëve bullgarë rasti tjetër, që duke mos
u konsultuar aspak me Qeverinë Shqiptare, me të cilën ata janë të lidhur me një traktat mbrojtjeje, t'i propozojnë Qeverisë Greke
një traktat miqësie dhe mossulmimi, në një kohë kur Greqia mban
me Shqipërinë gjendjen e luftës dhe ka pretendime territoriale
mbi atdheun tonë? Të tilla veprime ne na duket se janë të rrezikshme të merren në mënyrë të njëanshme.
Nga këto kundërshtime të drejta dhe legjitime tonat mundet
që shokët bullgarë të kenë arritur në konkluzionet se gjoja ne
shqiptarët nuk kuptojmë mirë bashkekzistencën, duam luftën etj.
Këto pikëpamje janë të gabuara.
Veprime të tilla janë shfaqur gjithashtu nga shokët polonezë
në Kombet e Bashkuara, ku shoku Gomulka deklaroi në mënyrë
të njëanshme përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të
Bashkuara se Polonia propozon të ruhet statu quoja aktuale e
vendosjes së forcave ushtarake në botë dhe konkretisht të mos
krijohen më baza ushtarake, po të qëndrojnë këto që janë, të mos
vihen më raketa, por të qëndrojnë këto që janë, të ruajnë sekretin e bombës atomike ato shtete që e kanë dhe të mos ua japin
atë shteteve të tjera. Një propozim i tillë, sipas mendimit tonë,
është në kundërshtim me interesat e kampit tonë. Të mos vihen
më raketa, po kush e ku? Të gjithë anëtarët e NATO-s, duke përfshirë edhe Italinë, Gjermaninë Perëndimore e Greqinë, janë pajisur me raketa. Të mos i jepet sekreti i bombës atomike, kujt? Atë
e ka Anglia, e ka Franca e ka edhe Gjermania Perëndimore. Është
e qartë se një propozim i tillë do të na detyrojë ne, vendet e demokracisë popullore, të mos vendosim raketa, ose ndonjë vend
tjetër i kampit socialist, veç Bashkimit Sovjetik, të mos e ketë
bombën atomike.
Ne shtrojmë çështjen, përse Kina komuniste të mos e ketë
bombën atomike? Ne mendojmë se ajo duhet ta ketë dhe kur edhe
Kina t'i ketë bombën dhe raketat, atëhere do të shohim se me çfarë gjuhe do të flasë imperializmi amerikan, do të shohim se a do
të vazhdohet t'i mohohen të drejtat Kinës në arenën ndërkombë424

tare, do të shohim se a do të guxojnë imperialistët amerikanë të
vringëllojnë armët siç bëjnë sot.
Pse, duke e pasur bombën dhe duke e hedhur bombën do t'i
fitojë këto të drejta Kina mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
mund të na pyesi ndokush? Jo, Kina, ashtu sikurse edhe Bashkimi Sovjetik, nuk e hedh bombën kurrë në rast se nuk sulmohemi
nga ata që e kanë në gjak agresionin dhe luftën. Por po të mos e
kishte Bashkimi Sovjetik bombën, imperializmi do të fjaloste
ndryshe me ne. Me bomba ne kurrë nuk do të sulmojmë, ne jemi
kundër luftës, ne jemi gati t'i shkatërrojmë ato, por bombën ne e
kemi për t'u mbrojtur. Frika i ruan vreshtat, thotë populli ynë.
Imperialistët duhet të na e kenë frikën dhe bile të na e kenë shumë.
Partia e Punës e Shqipërisë, e mbështetur në marksizëm-leninizmin dhe në Deklaratën dhe Manifestin e paqes të Moskës, në
çështjet e politikës ndërkombëtare dhe në problemet e rënd;,. :, sishme të ndërtimit të socializmit ka ndjekur një vijë të drejtë
marksiste-leniniste. Në marrëdhënjet ndërkombëtare vija e Partisë sonë ka qenë e përputhur me politikën e kampit të socializmit
dhe ajo ka ndjekur orientimin e politikës paqësore të Bashkimit
Sovjetik.
Partia e Punës e Shqipërisë e ka konsideruar, e konsideron
dhe do ta konsiderojë Bashkimin Sovjetik shpëtimtarin e popullit tonë dhe eksperiencën e tij të madhe si universale, shumë të
nevojshme dhe të domosdoshme për të gjithë. Partia e Punës e
Shqipërisë e ka ndjekur, e ka zbatuar dhe e ka adaptuar këtë
eksperiencë të madhe pa rezerva, në të gjitha fushat dhe ka korrur
suksese. Ne kemi korrur suksese në krijimin e industrisë sonë dhe
në fuqizimin e saj, në kolektivizimin e bujqësisë, në zhvillimin e
arësimit dhe të kulturës, që ka marrë një hov të madh, në ndërtimin e shtetit dhe të Partisë sonë. Partia jonë ka fituar tani një
pjekuri dhe eksperiencë të mirë në punë në këtë drejtim.
Partia jonë e ka edukuar, e edukon dhe do ta edukojë popullin tonë me një dashuri dhe me një besnikëri të madhe ndaj popujve të Bashkimit Sovjetik dhe Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Kjo dashuri është e kalitur dhe çdo ditë do të kalitet, pse është mbrujtur me gjak, pse është zhvilluar në bazat e
marksizëm-leninizmit dhe të internacionalizmit proletar. Me gjithë shpirt i kemi dashur dhe i duam njerëzit sovjetikë, po ashtu
edhe ata e kanë dashur dhe e duan popullin dhe Partinë e Punës
të Shqipërisë. Kjo është miqësi popujsh, miqësi partish marksiste-leniniste dhe prandaj ajo në shekuj do të lulëzojë dhe s'do të ketë mortje kurrë. Kjo është bindja e patundur e komunistëve shqiptarë dhe këtë bindje e kanë rrënjosur dhe do të vazhdojnë ta kalitin në popullin e tyre. E kemi thënë dhe e përsërisim, pa këtë
miqësi nuk mund të kishte liri për popullin tonë. Ky është fruti

i leninizmit.
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Problemet e mëdha të kohës e kanë preokupuar edhe Partinë e Punës të Shqipërisë, edhe popullin tonë të vogël. Republika jonë Popullore ka qenë dhe është e rrethuar gjeografikisht nga
shtete kapitaliste dhe revizionistët jugosllavë; ne na është dashur
të jemi shumë vigjilentë, të gozhdojmë njerëz dhe fonde të konsiderueshme për mbrojtjen e kufive tanë, për mbrojten e lirisë
dhe të pavarësisë së atdheut nga tentativat e panumërta të imperialistëve dhe të satelitëve, shërbëtorë të tyre.
Ne jemi një vend i vogël dhe një popull i vogël, që kemi vuajtur jashtëzakonisht shumë, por që kemi luftuar gjithashtu shumë.
Lirinë aë kemi sot s'na e ka falur kurrkush, por e kemi fituar
ine gjak. I kemi He vazhdojmë t'i njohim çdo ditë armiqtë
imperialistë, manevrat e tyre kundër kampit të socializmit dhe
kundër vendit tonë në veçanti, prandaj asnjë iluzion s'kemi pasur dhe as do të kemi se ata do të ndërrojnë natyrën dhe qëllimet
kundër popujve, kundër kampit tonë dhe kundër Shqipërisë socialiste në veçanti. Partia jnr p irn qt-ritu ruiP i=shtë për paqen dhe
do të luftojë pa pushim, përkrah Bashkimit Sovjetik, Kinës popullore, vendeve të tjera të kampit të socializmit dhe gjithë popujve përparimtarë për ta mbrojtur paqen. Për këtë qëllim të
shenjtë Partia e Punës e Shqipërisë dhe qeveria jonë kanë mbështetur me të gjitha forcat politikën paqesore të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të Qeverisë Sovjetike dhe të të
gjitha vendeve të kampit të socializmit. Në çdo gjë, në çdo propozim kemi qënë solidarë.
mperialistët amerikanë dhe anglezë na kanë akuzuar dhe na
akuzojne ne, s ptarët. për «të egër dhe luftëdashës». Kjo është
e kuptueshme, pse populli shqiptar u ka rënë duarve dhe turinjve
tentativave të tyre të shumta për të na robëruar dhe u ka prerë
kokën agjentëve të tyre që komplotonin kundër Partisë së Punës
të Shqipërisë dhe regjimit tonë të demokracisë popullore.
Banda e Titos, ajo e shovinistëve monarko-fashistë grekë dhe
sundimtarët e Romës na kanë akuzuar dhe na akuzojnë për «luft&
nxitës, për turbullues të Ballkanit», pse ne u kemi rënë, u biem
dhe do t'u biem kokës, pa hezituar asnjëherë, pse qëllimet e tyre
kanë qenë, mbeten dhe do të mbeten kurdoherë të copëttojnë Shqipërinë në mes tyre, të robërojnë popullin tonë.
As është e rastit, na duket neve, të vërtetojmë këtu në këtë
mbledhje që lufta është e huaj për vendet socialiste, për partitë
tona marksiste-leniniste, por çështja qëndron në atë: pse imperialistët dhe agjentët e tyre akuzojnë Kinën dhe Shqipërinë për luftëdashëse dhe gjoja kundër bashkekzistencës paqësore?
Të marrim çështjen e Shqipërisë. Kundër kujt do të bëjë luftë
Shqipëria dhe përse? Do të jetë qesharake të rrimë dhe t'i përgjigjemi kësaj pyetjeje. Por atyre që na akuzojnë ne për këtë u duhet të mbulojnë qëllimet e tyre agresive ndaj Shqipërisë.
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Rankoviçi dëshiron që ne t'i bëjmë kufitë tanë han me dy porta, ku të hyjnë e të dalin «pa vizë• agjentë dhe armë jugosllave,
italiane dhe greke, për të na sjellë «Kulturën e tyre të thikës në
dhëmbë», për të realizuar Titua ëndrrën e tij që Shqipëria të bëhet republikë e shtatë e Jugosllavisë, ose borgjezia reaksionare
italiane të vërë në zbatim për të tretën herë qëllimet e saj grabitqare kundër Shqipërisë, ose monarko-fashistët grekë të realizojnë
ëndrrën e tyre të çmendur për grabitjen e Shqipërisë së Jugut. Pse
ne s'i kemi lënë dhe s'do t'i lejojmë kurrë këta, prandaj jemi «luftënxitës»? Ata_e_ dinë fare mirë që në rast se i prekin kufitë tanë,
atëhere do të kenë luftë me ne cltris -TiTe-glinb-kampin e socializmit.
Qëllimi i tyre, pra, ka qenë dhe është të na izolojnë nga kampi
dhe nga miqtë, të na akuzojnë si «luftënxitës dhe të egër», pse ne
nuk u hapim kufitë tanë të livadhisin lirisht, të na akuzejnë që ne
gjoja s'jemi për bashkekzistencën. Por ironia e fatit qëndron në
atë që ka shokë që e besojnë këtë lodër të revizionistëve dhe këto
shpifje kundër Partisë së Punës të Shqipërisë. Natyrisht ne jemi
kundër një bashkekzistence të atillë, për hir të së cilës ne, shqiptarët, duhet t'i bëjmë koncesione territoriale dhe politike Sofokli
Venizellosit. Jo, ato kohëra kanë vdekur përgjithmonë, kur tokat e
Shqipërisë bëheshin monedhë tregu. Ne jemi kundër një bashkekzistence të atillë me shtetin jugosllav, që vë si konditë shuarjen
e luftës ideologjike e politike kundër revizionistëve jugosllavë, këtyre agjentëve të imperializmit ndërkombëtar, këtyre tradhëtarëve të marksizëm-leninizmit. Ne jemi kundër një bashkekzistence
të atillë me anglezët apo amerikanët, për hir të së cilës ne duhet
t'u njohim, siç kërkojnë, koncesionet e vjetra politike, diplomatike
e tregëtare që u kishte akorduar atyre regjimi i mbretit Zog.
Si konkluzion i përgjithshëm, Partia e Punës e Shqipërisë është
plotësisht e bindur se çështja jonë e madhe, ajo e fitores së socializmit dhe të paqes do të triumfojë. Forcat e bashkuara të kampit
socialist, me Bashkimin Sovjetik në krye, të lëvizjes komuniste e
punëtore ndërkombëtare dhe të të gjithë njerëzve e popujve paqedashës me aksione të vendosura kanë mundësi të detyrojnë imperialistët për të pranuar bashkekzistencën paqësore e të shmangin
luftën botërore. Por në të njejtën kohë ne do të forcojmë gjithnjë
e më shumë vigjilencën revolucionare, me qëllim që asnjëherë armiqtë të mos na kapin në befasi. Ne jemi të bindur se fitorja në
këtë luftë fisnike për paqen në botë dhe triumfin e socializmit do
të jetë e jona. Populli shqiptar dhe Partia e Punës e Shqipërisë,
ashtu si deri tani, nuk do të kursejnë asgjë për të ndihmuar me të
gjitha forcat e veta triumfin e çështjes sonë të përbashkët. Ne, si
gjithnjë, do të ecim përpara në unitet të çeliktë me të gjithë kampin socialist, me Bashkimin e lavdishëm Sovjetik, me të gjithë lëvizjen komuniste e punëtore ndërkombëtare.
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Të dashur shokë,
Uniteti i lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare është
faktori vendimtar për realizimin e qëllimeve fisnike të triumfit të
paqes, të demokracisë, të pavarësisë kombëtare dhe të socializmit.
Kjo çështje theksohet në mënyrë të posaçme si në Deklaratën e
Moskës të vitit 1957, ashtu edhe në projektdeklaratën që është pregatitur për mbledhjen tonë. Në Deklaratën e vitit 1957 theksohet se
«partitë komuniste e punëtore mbajnë përgjegjësi historike veçanërisht serioze për fatet e sistemit socialist
botëror dhe të lëvizjes komuniste ndërkombëtare.
Partitë komuniste e punëtore, që marrin pjesë në
mbledhje, deklarojnë se ato do të forcojnë pa u
dhur unitetin e tyre dhe bashkëpunimin shoqëror, në
interes të bashkimit të mëtejshëm të familjes së shteteve socialiste, në interes të lëvizjes punëtore ndërkombëtare, të çështjes së paqes dhe të socializmit» 49.
Duhet thënë se, veçanërisht në kohët e fundit, në lëvizjen komuniste ndërkombëtare dhe në marrëdhënjet midis disa partive
kanë lindur mosmarrëveshje të thella ideologjike e politike, thellimi i të cilave mund t'i sjellë vetëm dëm çështjes sonë të madhe.
Prandaj Partia e Punës e Shqipërisë mendon se që të shkojmë
përpara, të bashkuar, drejt fitoresh të reja, duhet të dënojmë gabimet dhe shfaqjet negative që janë vënë re deri tani dhe t'i ndreqim ato.
Këtu ne duam të ndalemi në çështjen e Mbledhjes së Bukureshtit, në të cilën Partia jonë, siç dihet, nuk shfaqi mendimin e
saj përsa u përket mosmarrëveshjeve që kanë lindur midis Partisë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Partisë Komuniste të Kinës,
por rezervoi qysh atëhere të drejtën ta bëjë një gjë të tillë në këtë
mbledhje të përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore. Atëhere Partia e Punës e Shqipërisë u akuzua nga shokët sovjetikë
dhe nga disa shokë të partive të tjera motra për çdo gjë që mund
të imagjinohet, por askujt nuk i shkoi ndër mend që të mendonte
për një çast përse kjo Parti mbajti një qëndrim të tillë kundër të
gjithë korrentit, pse kjo Parti, që ka qëndruar deri në fund besnike e marksizëm-leninizmit dhe e Deklaratës së Moskës, akuzohet
papritur se gjoja është «kundër marksizëm-leninizmit dhe Deklaratës së Moskës», pse kjo Parti, e lidhur kaq ngushtë me Bashkimin Sovjetik dhe me Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik,
përnjëherë del në kundërshtim me udhëheqjen e Bashkimit Sovjetik.
Tani që të gjithë shokët kanë në duar si materialin informativ sovjetik ashtu edhe materialin e Partisë Komuniste të Kinës
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1e të reflektojnë vetë. Ne kemi lexuar e studjuar si materialin sovjetik, ashtu edhe atë kinez, i kemi diskutuar me aktivin e Partisë me kujdes këto dokumenta dhe vijmë kështu në këtë mbledhje
me pikëpamje unanime të të gjithë Partisë.
Siç dihet, më 24 qershor të këtij viti, me rastin e kongresit
të Partisë Punëtore Rumune, papritur dhe pa patur asnjë paralajmërim paraprak, të paktën përsa i përket Partisë sonë, me iniciativën e shokëve të udhëheqjes së Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik u organizua Konferenca e Bukureshtit. Në vend që
ajo, simbas marrëveshjes së arritur me letrat e datës 2 e 7 qershor, 59 «të shkëmbente mendime» dhe të caktonte datën e kësaj
konference që mbajmë sot, u muar me një çështje tjetër, me akuzën ideologjike e politike drejtuar kundër Partisë Komuniste të
Kinës, në bazë të materialit «informativ sovjetik». Mbi këtë material, krejtësisht të panjohur deri disa orë përpara mbledhjes së
konferencës, duhej të prononcoheshin në favor të pikëpamjeve të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik
delegatët e partive komuniste dhe punëtore motra që ndodheshin
në Bukuresht për çështje tjetër dhe që s'kishin (të paktën delegacioni i Partisë sonë) asnjë mandat nga partitë e tyre për të diskutuar, pa le për të vendosur për një çështje kaq të rëndësishme të
komunizmit ndërkombëtar. As mund të mendohej për nië diskutim serioz të këtij materiali, që mbante akuza kaq të mëdha kundër një partie tjetër marksiste-leniniste, kur nuk u lejohej delegatëve dhe sidomos udhëheqjeve të partive komuniste dhe punëtore ta studjonin atë nga të gjitha anët dhe t'i lihej koha e duhur
palës së akuzuar të parashtronte edhe ajo me kohë dhe në të giitha
format, që përdor edhe pala akuzuese, pikëpamjet e saj. Fakti
është se udhëheqja sovietike kishte vetëm si preokupim dominonjës të kalonin me shpejtësi akuzat e saj kundër Partisë Komuniste
të Kinës dhe të dënohej me çdo kusht Partia Komuniste e Kinës.
Ky ishte preokupimi i shokut Hrushov dhe i shokëve të tierë
sovjetikë në Bukuresht dhe aspak cështjet e politikës ndërkombëtare që preokuponin kampin tonë dhe të gjithë botën në tërësi, të
krijuara pas dështimit të konferencës së nivelit të lartë në Paris.
Partia jonë do të ishte plotësisht dakord me nië konferencë
ndërkombëtare të partive komuniste e punëtore, do të ishte dakord
edhe me çfarëdo konference tjetër. me çfarëdo rend dite që mund
të caktohei, por me konditë që këto konferenca të ishin të rregullta, të kishin aprovimin e të gjitha partive, të përcaktohej qartë
dhe më parë rendi i ditës, t'u jepej partive komuniste dhe punëtore materiali i nevoishëm dhe t'u lihej koha e përshtatshme për
të studjuar materialet, për t'u pregatitur dhe për të marrë byrotë
politike të partive, në qoftë se e lypte nevoia, edhe aprovimin e
plenumeve të komiteteve qendrore për vendimet që eventualisht
mund të merreshin me këto konferenca. Konferencat duhet të zhvi429

llohen, pra, brenda normave leniniste që rregullojnë marrëdhënjet
në mes partive komuniste dhe punëtore, duhet të zhvillohen në
barazi të plotë në mes partive, në frymën shoqërore komuniste,
internacionaliste dhe me moral të lartë komunist.
Er.onf.e.ranes-e Bukureshtit nuk u përgjigjej këtyre normave.
prandaj partia jonë, megjithëse mori pjesë në të, e dënoi dhe e
dënon si të parregullt këtë konferencë në të cilën u thyen normat leniniste.
Ne mendojmë se Konferenca e Bukureshtit i shërbeu shumë
keq çështjes së lëvizjes komuniste ndërkombëtare, çështjes së solidaritetit ndërkombëtar të punonjësve, çështjes së forcimit të unitetit të kampit të socializmit, çështjes së shembullit marksist-leninist
të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ideologjike, politike dhe organizative, që mund të ngjasin në gjirin e partive komuniste dhe punëtore dhe që dëmtojnë marksizëm-leninizmin. Faji për këtë u bie
shokëve të udhëheqjes së Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që e organizuan këtë konferencë, që e konceptuan në këto forma dhe që zbatuan këto norma jomarksiste për këtë çështje.
Qëllimi ka qenë të dënohe• Partia Komuniste e Kinës nga lëvizja omums e n er ombëtare për ga ime dhe faje të paqena dhe
pa baza. Kjo është bindja e plotë e Komitetit Qendror të Partisë
së Punës të Shqipërisë, në bazë të studimit të fakteve, në bazë të
materialit sovjetik dhe të atij kinez, që Partia e Punës e Shqipërisë disponon tani, në bazë të një analize të hollësishme që Partia
e Punës e Shqipërisë u ka bërë zhvillimit të situatës ndërkombëtare dhe qëndrimeve zyrtare të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik dhe të Partisë Komuniste të Kinës.
E gjithë Partia e Punës e Shqipërisë mendon njëzëri se shokët sovjetikë kanë gabuar rëndë në Bukuresht, ata kanë dënuar
padrejtësisht Partinë Komuniste të Kinës se gjoja ajo ka devijuar
nga marksizëm-leninizmi, se gjoja ka shkelur dhe braktisur Deklaratën e Moskës të vitit 1957, ata e kanë akuzuar Partinë Komuniste të Kinës si «dogmatike», «sektare», se është «për luftën»,
se është «kundër bashkekzistencës paqësore», se «do vend të privilegjuar në kamp dhe në lëvizjen komuniste ndërkombëtare» etj.
Shokët sovjetikë kanë gabuar rëndë gjithashtu edhe në drejtimin që, duke përfituar nga dashuria dhe besimi i madh që kanë
komunistët për Bashkimin Sovjetik dhe për Partinë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik, u përpoqën t'ua impononin edhe partive
të tjera komuniste dhe punëtore pikëpamjet e tyre jo të drejta
ndaj Partisë Komuniste të Kinës.
Për Partinë e Punës të Shqipërisë ka qenë e qartë, që në momentet e para, që kur filloi përpunimi i ethshëm dhe i palejueshëm
nga ana e shokëve sovjetikë ndaj shokëve të delegacionit tonë .në
Bukuresht, se shokët sovjetikë dëshironin me argumentime të pabaza e me presion ta tërhiqnin delegacionin e Partisë së Punës të
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Shqipërisë në kurthin që pregatisnin, ta radhisnin atë në pikëpamjet e shtrembëra të shokëve sovjetikë.
dësi për shokun Hrushov ka pasur fakti (edhe këtë shoku
Antropov jaa • po) «nëse do të radhiteshim ne
-ush-c•Wi-e shtaqi
në anën sovje‘tike apo jo». Këtë mendim shoku Ffr
edhe në forma të tjera, në ndërhyrjet që bëri kundër Partisë sonë
në Konferencën e Bukureshtit. Këtë e vërtetuan edhe shumë
qëndrime të padrejta dhe jomiqësore të udhëheqjes sovjetike dhe
të njerëzve të Ambasadës Sovjetike në Tiranë, pas Konferencës së
Bukureshtit, për të cilat do të flas më vonë. Për shokët udhëheqës
sovjetikë nuk kishte asnjë rëndësi pikëpamja e një partie marksiste-leniniste, siç ishte Partia jonë, por rëndësi kishte që ajo të
mbante po atë qëndrim që mbajti Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në Bukuresht.
Asnjë paralajmërim nuk i është bërë Partisë së Punës të
Shqipërisë nga ana e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që
organizoi Mbledhjen e Bukureshtit, se me rastin e kongresit të
Partisë Punëtore Rumune do të ngriheshin akuza kundër Partisë
Komuniste të Kinës për gjoja gabime të rënda në vijë. Kjo gjë
i erdhi në mënyrë krejt të papritur Partisë së Punës të Shqipërisë.
Kurse tani ne po marrim vesh se partitë e tjera të kampit, me përjashtim të Partisë së Punës të Shqipërisë, Partisë Komuniste të
Kinës, Partisë së Punës të Koresë, Partisë së Punonjësve të Vietnamit, ishin në dijeni se në Bukuresht do të organizohej konfe. Kipkt. Në qoftë se ka ndodhur kështu, atërenca2*jte
here është fare e qartë se çështja bëhet shumë më serioze dhe merr
formën e një fraksioni me karakter ndërkombëtar.
Por megjithatë Partia jonë nuk u gjend në befasi dhe asaj
nuk i mungoi vigjilenca, e kjo ngjau pse ajo respekton kurdoherë
normat leniniste në marrëdhënjet midis partive, se ka respekt të
madh marksist për Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, për
Partinë Komuniste të Kinës dhe për të gjitha partitë e tjera komuniste dhe punëtore, pse respekton ndjenjën e barazisë në mes partive, barazi që duhet ta respektojnë edhe partitë e tjera ndaj Partisë së Punës të Shqipërisë, pavarësisht se ajo është e vogël në
numër.
Partia jonë pa që në fillim se të gjitha këto norma u shkelën
në Mbledhjen e Bukureshtit dhe prandaj mbajti qëndrimin që dihet nga të gjithë dhe e quajti e e quan të vetmin qëndrim të drejtë
përpara ngjarjeve si u zhvilluan.
Disa udhëheqës të partive motra na quajtën ne «neutralistë»,
disa na akuzuan se «u shkëputëm nga vija e drejtë marksiste-leniniste» dhe këta udhëheqës shkuan gjer atje sa që në partitë e
tyre ndërmorën diskreditimin e Partisë sonë. Të gjitha këto ne i
hedhim poshtë me përbuzje, pse këto janë shpifje, këto s'janë të
ndershme dhe as pajtohen me moralin komunist.
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U bëjmë pyetjen atyre që ndërmorën këto veprime të dënueshme kundër Partisë së Punës të Shqipërisë: a ka të drejtë një
parti të shfaqë lirisht mendimin e vet, ashtu si e gjykon ajo? Çfarë
mendimi shfaqi Partia e Punës e Shqipërisë në Bukuresht? Ne
shprehëm besnikërinë tonë ndaj marksizëm-leninizmit dhe këtë
l e artisë sëPuri'ës ë Shipërisë, ne
e verteto
shfaqëm besnikërinë tonë ndaj vendimeve të Deklaratës së Moskës
dhe Manifestit të paqes të vitit 1957 dhe këtë e vërteton vija e
ndjekur me konsekuencë nga Partia e Punës e Shqipërisë, ne
shfaqëm besnikërinë tonë dhe mbrojtëm unitetin e kampit të socializmit, dhe këtë e vërteton e gjithë lufta e Partisë së Punës të
Shqipërisë, ne shfaqëm dashurinë, besnikërinë ndaj Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe popujve sovjetikë, dhe këtë
e vërteton gjithë jeta e Partisë së Punës të Shqipërisë. Ne nuk
pranuam të gjykonim «gabimet» e Partisë Komuniste të Kinës
dhe ca më pak ta «dënonim» Partinë Komuniste të Kinës, pa pasur parasysh edhe pikëpamjet e Partisë Komuniste të Kinës për
çështjet që ngriheshin kaq shtrembër, në mënyrë të shpejtuar
dhe antimarksiste kundër saj. Ne këshilluam të tregoheshim të
matur, gjakftohtë dhe shoqërorë në zgjidhjen e kësaj çështjeje jetike dhe jashtëzakonisht serioze për komunizmin ndërkombëtar.
Ky ishte i gjithë «krimi» ynë, për të cilin na u hodh guri. Por ne
mendojmë se guri që u ngrit për të na goditur ne u ra vetë në
kokë atyre që e lëshuan. Sa ditë shkuan dhe sa kohë do të shkojnë po vërtetojnë drejtësinë e qëndrimit të Partisë së Punës të
Shqipërisë.
Pse u shpejtuan kaq shumë shoku Hrushov dhe shokët e tjeffi sovjetikë për të akuzuar pa baza dhe pa fakte Partinë Komuniste të Kinës? A mund t'u lejohet komunistëve dhe veçanërisht
udhëheqësve kryesorë të një partie kaq të madhe e të lavdishme
siç është Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik të bënin një veprim të tillë të shëmtuar? Ata le të përgjigjen vetë, por edhe Partia e Punës e Shqipërisë ka plotësisht të drejtën të thotë mendimin
e vet.
Partia e Punës e Shqipërisë mendon se Mbledhja e Bukureshtit jo vetëm që qe një gabim i madh, por edhe se ky gabim u
thellua me ndërgjegje. Mbledhja e Bukureshtit me asnjë mënyrë
nuk duhet lënë në harresë, por duhet të dënohet rreptësisht si një
njollë në lëvizjen komuniste ndërkombëtare.
S'ka as më të voglin dyshim që mosmarrëveshjet ideologjike
kanë qenë dhe janë të mëdha dhe këto kanë lindur e janë zhvilluar në mes Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Partisë
Komuniste të Kinës. Këto duhej të ishin zgjidhur në kohë dhe në
rrugën marksiste-leniniste në mes të dy partive.
Në bazë të dokumentit kinez, Partia Komuniste e Kinës thotë se këto mosmarrëveshje parimore kanë lindur fill që pas Kon432

gresit XX të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe këto
janë ngritur nga shokët kinezë. Disa janë marrë parasysh nga shokët sovjetikë, disa janë hedhur poshtë.
Partia e Punës e Shqipërisë mendon se për këto mosmarrëveshje, në rast se nuk zgjidheshin në mes të dy partive, duhej
kërkuar organizimi i një mbledhjeje të partive komuniste dhe punëtore, ku të shtroheshin këto çështje, të diskutoheshin dhe të
mbahej qëndrim. Këto çështje s'është e drejtë që u lanë dhe faji
u bie shokëve sovjetikë, që i dinin këto mosmarrëveshje, që s'i
përfillnin, pse ata ishin të bindur në vijën e tyre dhe në «paprekshmërinë» e saj dhe kjo është pikëpamje idealiste dhe metafizike,
mendojmë ne.
Në rast se shokët sovjetikë ishin të bindur për drejtësinë e
vijës së tyre dhe të taktikës së tyre, përse nuk organizuan me kohë
një mbledhje të tillë dhe të zgjidheshin këto mosmarrëveshje? A
ishin të vogla çështjet që ngriheshin, si për shembull dënimi i
J.V. Stalinit, çështja e madhe e kundërrevolucionit hungarez, çështja e formave të marrjes së pushtetit, dhe për të mos folur për
shumë çështje të tjera shumë të rëndësishme siç dolën më vonë?
Jo! S'ishin aspak të vogla. Të gjithë kemi pikëpamjet tona për këto probleme, pse të gjithëve si komunistë na interesojnë, pse të gjitha partitë tona janë përgjegjëse përpara popujve të tyre, por janë
përgjegjëse edhe përpara komunizmit ndërkombëtar.
Për të dënuar Partinë Komuniste të Kinës për faje dhe mëkate imagjinare, shoku Hrushov dhe udhëheqësit e tjerë sovjetikë ishin shumë të interesuar që çështjet të shtroheshin sikur mosmarrëveshiet ishin në mes të Kinës dhe të gjithë komunizmit
ndërkombëtar, por çështjet si ato që përmendëm më lart i ka gjykuar dhe vendosur vetëm shoku Hrushov e shokët e tij përreth,
duke menduar se s'ka qenë nevoja të diskutoheshin në mënyrë kolegjiale nga një mbledhje e përfaqësuesve të të gjitha partive, megjithëse çështjet ishin me karakter të madh ndërkombëtar.
Ngjau kundërrevolucioni hungarez, por çështjet nuk u zbuluan. Pse kjo taktikë e mbylljes së gjërave, kur nuk u intereson
shokëve sovjetikë, ndërsa kur u intereson atyre jo vetëm që organizojnë mbledhje si ajo e Bukureshtit, por bëjnë çmos që t'u
imponojnë të tjerëve pikëpamjen se Kina «është në kundërshtim
vije me të gjitha partitë komuniste dhe punëtore të botës»?
Një përpjekje të tillë shokët sovjetikë bënë edhe ndaj nesh.
Në muajin gusht të këtij viti udhëheqja sovjetike i drejtoi një letër Partisë sonë, me anën e së cilës na propozonte që «me qëllim
që shkëndija e mosmarrëveshjeve të mos ndizet» të takoheshin
përfaqësuesit e të dy partive tona, në mënyrë që Partia jonë të
radhitej në anën e Bashkimit Sovjetik, kundër Partisë Komuniste
të Kinës, dhe të dy partitë tona të shkonin në një front të bashkuar në këtë konferencë. Natyrisht, Komiteti Qendror i Partisë
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sonë nuk e pranoi një gjë të tillë dhe në përgjigjen e tij zyrtare
e konsideroi këtë si një punë aspak marksiste, si një veprim fraksionist të drejtuar kundër një partie të tretë motër, kundër Partisë Komuniste të Kinës. Sigurisht ky qëndrim i drejtë e parimor
i Partisë sonë nuk i ka pëlqyer udhëheqjes së Partisë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik.
Që këto çështje janë të një rëndësie të dorës së parë, kjo s'ka
dyshim, që këto na interesojnë shumë të gjithëve, kjo s'ka dyshim,
por s'ka aspak dyshim gjithashtu për Partinë e Punës të Shqipërisë
që çështjet si u shtruan në Bukuresht kundër Kinës ishin tendencioze dhe kishin për qëllim të dënonin dhe të veçonin Partinë Komuniste të Kinës nga gjithë lëvizja komuniste ndërkombëtare.
Kjo për Partinë e Punës të Shqipërisë ishte e tmerrshme dhe
e papranueshme, jo vetëm se ajo nuk ishte e bindur për një gjë të
tillë, por dyshoi me të drejtë se po organizohej një veprim jo në
rrugë marksiste kundër një partie motër të madhe e të lavdishme,
siç është Partia Komuniste e Kinës, se po organizohej nën petkun
e akuzës për dogmatizëm kundër Kinës një sulm kundër marksizëm-leninizmit dhe parimeve të Deklaratës dhe të Manifestit të
paqes të Moskës.
Në mbledhje u akuzua Partia Komuniste e Kinës për shumë
faje. Kjo duhej të pasqyrohej në komunikatë. Pse s'u bë? Në
qoftë se akuzat ishin me baza, pse u hezitua dhe doli një komunikatë që s'i përgjigjej qëllimit të konferencës? Pse nuk u fol
atje për «rrezikun e madh të dogmatizmit» që kërcënonte gjoja
komunizmin ndërkombëtar?
Jo, shokë, Konferenca e Bukureshtit nuk mund të mbrohet,
ajo s'ishte parimore, ajo ishte tendencioze për të arritur disa qëllime dhe qëllimi kryesor ishte, sipas mendimit të Partisë së Punës të Shqipërisë, që, duke u akuzuar Partia Komuniste e Kinës
për dogmatizëm, të fshiheshin disa gabime të rënda në vijë, që i
kanë lejuar vetes shokët udhëheqës sovjetikë.
Shokët sovjetikë kishin nevojë për përkrahjen e partive të
tjera për këtë çështje. Prandaj tentuan hapur për t'i zënë ato në
befasi. Shokët sovjetikë ja arritën një gjysmë qëllimi dhe fituan
të drejtën të shtronin në partitë e tyre dënimin e Kinës, si frut
i një «konference ndërkombëtare të komunizmit». Në partitë komuniste dhe punëtore, me përjashtim të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të disa partive komuniste e punëtore të tjera, u shtruan «gabimet e rënda në vijë të bëra nga ana e Partisë Komuniste
të Kinës», u raportua dënimi «unanim» që u muar kundër Kinës
në Bukuresht, u luftua për të krijuar opinionin në parti dhe në
popull në këtë drejtim. Në disa nga këto mbledhje partie u dënua
gjithashtu edhe Partia e Punës e Shqipërisë.
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë vendosi,
dhe vendosi drejt, që pas Konferencës së Bukureshtit në Parti të
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punonte vetëm komunikatën, t'i thoshte Partisë së tij se ekzistojnë divergjenca parimore në mes Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik dhe Partisë Komuniste të Kinës, të cilat duhet të shtrohen dhe të zgjidhen në konferencën e ardhshme që do të bëhet
në nëntor në Moskë. Dhe kështu u bë.
Por ky qëndrim i Partisë sonë nuk u pëlqeu shokëve të udhëheqjes së Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, dhe këtë ne
shumë shpejt filluam ta ndjejmë. Fill pas Bukureshtit, kundëi
Partisë sonë dhe Komitetit të saj Qendror filloi një sulm i papritur, joparimor, një ndërhyrje brutale dhe presion i gjithanshëm.
Sulmin e filloi shoku Hrushov në Bukuresht dhe e vazhdoi shoku
Kozllov në Moskë. Shokët e Byrosë Politike, që rastësisht kalonin
nëpër Moskë, ju nënshtruan një përpunimi, me qëllim që të viheshin kundër udhëheqjes së Partisë sonë, duke ua shtruar çështjen
se «udhëheqja e Partisë së Punës të Shqipërisë tradhëtoi miqësinë me Bashkimin Sovjetik», se «vija që ndjek udhëheqja e Partisë së Punës të Shqipërisë karakterizohet nga «zikzake», se «Shqipëria duhet të vendosë që të shkojë ose me 200 milionët (pra me
Bashkimin Sovjetik) ose me 650 milionët (pra me Kinën popullore)» dhe më në fund se «e vetëmuar Shqipëria është në rrezik,
se mjafton një bombë atomike të hidhet nga amerikanët dhe e
shuan fare Shqipërinë dhe gjithë popullsinë e saj» e të tjera kërcënime të tilla. Është fare e qartë se qëllimi ka qenë që të krijohej
përçarje në udhëheqjen e Partisë sonë, të eleminoheshin nga udhëheqja e Partisë së Punës të Shqipërisë ata elementë që udhëheqësit sovjetikë mendonin se i pengonin në ndërmarrjen e tyre të
shtrembër e jo të ndershme.
Rezultat i kësaj pune përçarëse ishte kapitullimi i shoqes
Liri Belishova, anëtare e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të
Partisë së Punës të Shqipërisë, përpara lajkave të udhëheqësve
sovjetikë, përpara shantazheve dhe frikësimeve dhe vënja e saj
në opozicion të hapët me vijën e Partisë.
Përpjekja që bëjnë shokët sovjetikë në letrën që i drejtojnë
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës për ta paraqitur
këtë çështje sikur në Shqipëri po dënohen miqtë e Bashkimit Sovjetik është false. Miq për jetë të Bashkimit Sovjetik dhe të Partisë së tij Komuniste, miq për kokë të popujve sovjetikë kanë
qenë, janë dhe do të jenë të një milion e gjysmë shqiptarët dhe
Partia e Punës e Shqipërisë, që e ka farkëtuar dhe çelnikosur këtë miqësi të kalitur me gjak, dhe jo kapitullantët, përçarësit dhe
deviatorët e ndryshëm.
Por përpjekjet për të ngjallur dyshime në qëndrimin e drejtë
të Partisë sonë në Bukuresht nuk u kufizuan vetëm në Moskë.
Ato u bënë, bile me zjarr të madh, edhe në Tiranë nga punonjës
të Ambasadës Sovjetike me në krye vetë ambasadorin sovjetik
në Tiranë.
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Siç e thashë më lart, para Konferencës së Bukureshtit nuk
mund të imagjinoheshin lidhje më të ngushta, më të sinqerta, më
vëllazërore në mes nesh dhe shokëve sovjetikë. Nuk kishte asgjë
të fshehtë për shokët sovjetikë nga ana jonë, qoftë të fshehta
partie, qoftë shtetërore. Ky ishte vendimi i Komitetit tonë Qendror.
Këto lidhje pasqyronin dashurinë dhe besnikërinë e madhe që kaliti me gjak Partia jonë në mes të popullit shqiptar dhe atij sovjetik.
Mbi këto ndjenja të shenjta të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të popullit tonë shkelën disa elementë të sëmurë, me ambasadorin sovjetik në krye. Ata, duke përfituar nga lidhjet miqësore, duke përfituar nga mirëbesimi i kuadrove, filluan me ethe
dhe me intensitet të sulmonin vijën marksiste-leniniste të Partisë
së Punës të Shqipërisë, të përçanin Partinë, të krijonin panik dhe
konfuzion në radhët e saj, të ndanin udhëheqjen nga Partia, dhe
puna arriti deri atje sa ambasadori sovjetik në Tiranë tentoi të
nxiste gjeneralët e ushtrisë sonë për të ngritur Ushtrinë Popullore të Shqipërisë kundër udhëheqjes së Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të shtetit shqiptar. Por sharra u hasi në gozhdë, pse
uniteti i Partisë sonë është i çeliktë. Kuadrot tanë, të kalitur në
Luftën nacional-çlirimtare dhe në luftën e ashpër për jetë a për
vdekje me revizionistët jugosllavë, mbrojtën në mënyrë marksiste
Partinë e tyre heroike dhe ata dinë fare mirë të ndajnë Partinë
Komuniste të Bashkimit Sovjetik të Leninit nga përçarësit, dinë
mirë të mbrojnë dhe të kalitin dashurinë dhe besnikërinë e tyre
ndaj Bashkimit Sovjetik. Dhe në fakt këtyre denigruesve ua treguan vendin.
Punonjësit e Ambasadës Sovjetike në Tiranë, me ambasadorin në krye, arritën megjithkëtë që me anë të metodave të palejueslune e antimarksiste të bënin që kryetari i Komisionit të Revizionimit në Partinë e Punës të Shqipërisë, i cili 15 ditë më parë
u tregua solidar me vijën e ndjekur nga Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë në Bukuresht, të bjerë në kthetrat e
këtyre intrigantëve dhe të dalë plotësisht nga binarët e marksizëm-leninizmit dhe në kundërshtim flagrant me vijën e Partisë.
Rshtë e qartë se këto përpjekje të dënueshme të këtyre shokëve
sovjetikë synonin të përçanin udhëheqjen e Partisë së Punës të
Shqipërisë, ta ndanin atë nga masat e Partisë. Dhe kjo si dënim
për «krimin» që bëmë ne në Bukuresht, për guximin që morëm
për të shfaqur lirisht pikëpamjen tonë, ashtu siç e quanim ne
të drejtë.
Në këtë rrugë funksionarët e Ambasadës Sovjetike në Tiranë
vazhduan edhe më tej. Ata u sulën te njerfe'zitShqi -ptarë q_ë kishin
ië Bashkimm SbNiletik për t'i kundër
mbaruar studitrketr
udhëheojes sh_q:mtare, duke menduar se ata ishin kontingjente të përshtatshme për qëllimet e tyre të shtrembëra. Por njerëzit
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shqiptarë, qofshin ata që kanë mbaruar studimet në Bashkimin
Sovjetik, qofshin ata që s'kanë mbaruar, që e donin, e duan dhe
do ta duan kurdoherë me një dashuri të zjarrtë dhe me sincieritet të pastër Bashkimin Sovjetik dhe Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, dinë e do të dinë se të tilla metoda të ulëta, që
përdorin punonjësit e Ambasadës Sovjetike në Tiranë, janë krejt
të huaja për Bashkimin Sovjetik dhe Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Njerëzit shqiptarë janë bijtë e popullit të vet, janë
bijtë e Partisë së tyre, janë marksistë-leninistë, janë internacionalistë.
Mund të radhitim edhe shumë shembuj të tjerë, por për të
mos i marrë shumë kohë kësaj mbledhjeje të rëndësishme do të
përmend edhe dy raste të tjera tipike. Presionet mbi Partinë tonë
vazhduan edhe në ditët kur këtu në Moskë ishte mbledhur komisioni për redaktimin e projektdeklaratës që na është paraqitur, kur
shokët sovjetikë thoshin se duhet të shohim përpara dhe jo prapa.
Ato ditë në Moskë, në një mbledhje të gjerë të shefave të shtatmadhorive të vendeve të Traktatit të Varshavës, anëtari i Komitetit Qendror dhe ministri i Bashkimit Sovjetik, marshali
novski, sulmoi hapur popullin shqiptar, Partinë e Punës të Shqipërisë, Qeverinë Shqiptare dhe udhëheqjen tonë. Ky sulm jomiqësor e publik është shumë i ngjashëm me sulmin diversionist të ambasadorit sovjetik në Tiranë, që kërkonte të nxiste Ushtrinë tonë
Popullore kundër udhëheqjes së Partisë dhe të shtetit tonë. Por
ashtu si edhe ambasadori sovjetik, gabohet shumë rëndë edhe marshali Malinovski. Askush nuk mund t'ja arrijë këtij qëllimi dhe aq
më pak prishjes së miqësisë së popullit tonë me popujt e Bashkimit Sovjetik. Lufta e drejtë e Partisë së Punës të Shqipërisë kundër këtyre veprimeve minonjëse e forcon miqësinë e sinqertë të
popullit tonë me popujt e Bashkimit Sovjetik dhe me Partinë e
lavdishme Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Këtë miqësi nuk
mund ta prishin as deklaratat e çuditshme të marshalit Greçko,
kryekomandantit të Traktatit të Varshavës, i cili i tha delegacionit tonë ushtarak se jo vetëm paska vështirësi që të plotësojë nevojat e ushtrisë sonë me disa armatime shumë të nevojshme që
parashikoheshin simbas kontratave të nënshkruara, por tha hapur
se «ju hë për hë jeni në Traktatin e Varshavës», duke lënë të kuptohet se marshali Greçko paska vendosur të na nxjerrë jashtë.
Por për fat të mirë nuk është shoku marshal që e vendos një gjë
të tillë.
Në tetor të këtij viti shoku Hrushov, me seriozitetin më të
madh, u deklaroi shokëve kinezë se «ne do ta trajtojmë Shqipërinë si Jugosllavinë». Ne ja themi këtë kësaj mbledhjeje të komunizmit ndërkombëtar me qëllim që të shihet se sa larg po shkojnë
punët, se ç'qëndrime po mbahen kundër një vendi të vogël socialist. Cili është «krimi» i Partisë së Punës të Shqipërisë që vendi
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ynë të trajtohet si Jugosllavia titiste? Mos vallë ne tradhëtuam
marksizëm-leninizmin, siç bëri klika e Titos? Apo u larguam nga
kampi socialist dhe u lidhëm me qerren e imperializmit amerikan,
siç është lidhur revizionizmi jugosllav? Jo, dhe për këtë është dëshmitare gjithë lëvizja komuniste ndërkombëtare, për këtë është dëshmitare gjithë veprimtaria konkrete politike, ideologjike dhe ekonomike e Partisë dhe e shtetit tonë gjatë gjithë Luftës nacional-çlirimtare dhe gjatë këtyre 16 vjetëve që nga çlirimi i atdheut,
për këtë dëshmon edhe vetë Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, i cili në letrën drejtuar Komitetit
Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë më datën 13 gusht 1960
thekson: «Marrëdhënjet midis Partisë së Punës të Shqipërisë e
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, të bazuara në parimet e
internacionalizmit proletar, kanë qenë gjithnjë me të vërtetë
vëllazërore. Miqësia midis partive dhe popujve tanë nuk është
errësuar asnjëherë nga ndonjë mosmarrëveshje ose largim. Pozitat e Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik mbi të gjitha çështjet më të rëndësishme të lëvizjes komuniste dhe punëtore ndërkombëtare dhe të politikës së
jashtme janë përputhur». Atëhere cili është faji ynë? «Krimi» ynë
i vetëm është se ne në Bukuresht nuk pranuam të dënohej parejtësisht një arti motër komums e siç es e a ia
*ste
e Kinës,
imi» ynë i vetëm është se ne hapur dhe ne nje mbledhje komuniste ndërkombëtare (dhe jo në pazar) patëm guximin
të kundërshtojmë veprimin e padrejtë të shokut Hrushov, «krimi»
ynë i vetëm është se ne jemi një Parti e vogël e një populli të voël dhe të varfër, i cili, sipas pikëpamjes së shokut Hrush6v, veëm duhet të duartrokasë, të aprovojë dhe të mos shfaqë mendim.
Por kjo nuk është as marksiste, as e pranueshme. Të drejtën që
të themi fjalën tonë na e ka dhënë marksizëm-leninizmi dhe këtë
të drejtë ne nuk mund të na e heqë askush, as me presioe politike apo ekonomike, as me kërcënime apo epitete
që mund të na ngjiten. Me këtë rast donim të pyesnim shokun Hrushov: pse një deklaratë të tillë nuk na
e bëri neve, por një përfaqësuesi të një partie të tretë? Apo
shoku Hrushov mendon se Partia e Punës e Shqipërisë nuk ka pikëpamjet e saj, por ka bërë kauzë të përbashkët me Partinë Komuniste të Kinës në mënyrë të paprinciptë dhe prandaj për çështjet e Partisë sonë mund të bisedohet me shokët kinezë? Jo, shoku Hrushov, ju vazhdoni të gaboni dhe të kini pikëpamje shumë
të këqia për Partinë tonë. Partia e Punës e Shqipërisë ka pikëpamjet e saj dhe për to përgjigjet si përpara popullit të saj, ashtu
edhe përpara lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare.
Ne jemi të detyruar t'i njoftojmë kësaj mbledhjeje se në fakt
udhëheqja sovjetike nga kërcënimet për ta trajtuar Shqipërinë si
Jugosllavinë titiste ka kaluar në veprime konkrete. Sivjet në ven438

din tonë na kanë ngjarë shumë fatkeqësi të natyrës. Tërmet i madh
ra te ne, në tetor pati përmbytje, por sidomos thatësira ka qenë
e tmerrshme, 120 ditë vazhdimisht nuk ra një pikë shi. Gati i gjithë drithi u dogj. Popullin e kërcënonte uria. Rezervat shumë të
pakta u konsumuan. Qeveria jonë i kërkoi të blente me urgjencë
bukë Bashkimit Sovjetik, duke i shpjeguar situatën shumë të
rëndë. Kjo ngjau pas Mbledhjes së Bukureshtit. Ne pritëm 45 ditë
përgjigje nga Qeveria Sovjetike, kurse për popullin kishim vetëm
15 ditë bukë. Pas 45 ditësh dhe pas disa kërkesave të përsëritura
zyrtare Qeveria Sovjetike, nga 50 mijë ton që i kërkuam, na
akordoi vetëm 10 mijë ton, që do të thotë 15 ditë bukë, dhe këtë
sasi do të na i livronte në muajt shtator-tetor. Ky ishte presion
hapët mbi Partinë tonë për t'ju përulur vullnetit të shokëve sov*etikë.
Në ato ditë të vështira ne provuam shumë gjëra. A s'kishte
Bashkimi Sovjetik, që i shet drithë gjithë botës, t'i jepte popullit
shqiptar, besnik e vëlla i popullit sovjetik, besnik i marksizëm-leninizmit dhe i kampit të socializmit, 50 mijë ton drithë, në një
kohë kur jo për fajin e tij e kërcënonte uria? Shoku Hrushov na
kishte thënë dikur: «mos u bëni merak për bulcë;CW5U -kortsti--moni në ne e hanë në Bashkimin
mund të hanin, por populli shqiptar le të vdiste nga
uria, deri sa udhëheqja e Partisë së Punës të Shqipërisë t'i nënshtrohej vullnetit tP ildhëheqies sovjetike. Kjo është e tmerrshme,
shokL.pote
- cshtë.
shiu_ePopulli sovjetik nuk do t'ua falë këtë, në
qoftë se e merr vesh, pse kjo s'është as marksiste, as internacionaliste, as shoqërore. As miqësore nuk është gjithashtu që të mos
pranohet kleringu ynë për të blerë bukë në Bashkimin .Sovjetik,
dhe të detyroheshim të nxirrnim rezervën e vogël të floririt të
Bankës sonë kombëtare për të blerë misër për bukën e popullit
në Bashkimin Sovjetik.
Këto veprime janë të lidhura me njëri-tjetrin; ato nuk janë
diçka e rastit. Veçanërisht ditët e fundit sulmet e shokut Hrushov
kundër Partisë sonë të Punës kanë arritur kulmin. Ju, shoku
Hrushov, më datën 6 nëntor deklaruat me
ne ashtu siç sillet Titua me ne». Ju u thatë shokëve kinPzi4 «se ne
humbëmtTreS rse ju kinezët fituat një Shqipëri». Dhe
më në fund deklaruat së Partia e Punës e Shqipërisë është hallka
jonë e dobët.
Ç'janë këto akuza monstruoze, këto trajtime prej «tregëtari»
ndaj Partisë sonë, popullit tonë dhe një vendi socialist, i cili u
humbka dhe u fituoka si një lojë bixhozi? Ç'janë këto konsiderata
për një Parti motër, e cila, sipas jush, qenka hallkë e dobët në lëvizjen komuniste ndërkombëtare? Ne e kemi të qartë dhe e kuptojmë fare mirë se qëndrimi ynë i drejtë e parimor marksist-leninist. se guximi ynë për të mos rënë dakord dhe për të dënuar
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ato veprime tuaja që janë të shtrembëra ju shtyn të sulmoni Partinë tonë, të bëni gjithfarë presionesh kundër saj, të thoni edhe
monstruozitetet më ekstreme në adresë të Partisë sonë. Por këtu
nuk ka asgjë shoqërore, asgjë komuniste. Ju na krahasoni ne me
revizionistët jugosllavë. Por të gjithë e dinë se si ka luftuar e lufton kundër revizionistëve jugosllavë Partia jonë. Nuk jemi ne që
veprojmë si jugosllavët, por jeni ju, shoku Hrushov, që po përdorni kundër Partisë sonë metoda që janë të huaja për marksizëm-leninizmin. Ju e konsideroni Shqipërinë si plaçkë tregu, që
mund të fitohet ose të humbitet nga njëri apo nga tjetri. Ka qenë
një kohë kur Shqipëria konsiderohej si plaçkë tregu, kur të tjerët
mendonin se varej nga ata nëse Shqipëria do të ekzistonte apo jo,
por ajo kohë ka marrë fund qysh me triumfin e ideve të marksizëm-leninizmit në vendin tonë. Ju po përsërisni të njëjtën gjë,
derisa arritët në përfundimin se «e humbët» Shqipërinë ose se dikush tjetër e «fitoi» atë dhe se Shqipëria nuk është më vend socialist, siç del nga letra që na dorëzuat më 8 nëntor, ku nuk përmendet vendi ynë si vend socialist.
Faktin që Shqipëria ecën në rrugën e socializmit dhe bën
to ju, shoku Hrushov,
pjesë në kampin e socializmit nuk e percakm
kjo nuk varet nga dëshira juaj. Këtë e ka vendosur populli shqiptar me Partinë e tij të Punës në krye, me luftën e tij, dhe nuk ka
forcë që ta largojë atë nga kjo rrugë.
Përsa i përket çështjes se Partia jonë e Punës qenka halika
më e dobët në kampin socialist dhe në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, ne themi se historia njëzetvjeçare e Partisë sonë, lufta
heroike e popullit dhe e Partisë sonë kundër pushtuesve fashistë
dhe 16 vjetët që nga çlirimi e këtej, gjatë së cilës Partia dhe populli ynë i vogël u kanë bërë ballë të gjitha furtunave, tregojnë
ë kundërtën. E rrethuar nga armiq, si ishull në mes të dallgëve,
Republika Popullore e Shqipërisë u ka qëndruar me guxim të
gjitha sulmeve dhe provokacioneve të imperialistëve dhe shërbëtorëve të tyre. Ajo si shkëmb graniti ka mbajtur dhe mban lart
flamurin e socializmit në prapavijat e armikut. Ju, shoku Hrushov,
ngritët dorën kundër popullit tonë të vogël dhe Partisë së tij, por
ne jemi të bindur se populli sovjetik, i cili ka derdhur gjak edhe
për lirinë e popullit tonë, se Partia e madhe e Leninit nuk do të
jenë dakord me këtë veprim tuajin. Ne kemi besim të plotë në
marksizëm-leninizmin, ne jemi të sigurt se partitë motra, të cilat
kanë dërguar përfaqësuesit në këtë mbledhje, do ta shikojnë dhe
do ta gjykojnë këtë çështje me drejtësinë marksiste-leniniste.
Partia jonë e ka quajtur kurdoherë Partinë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik si parti mëmë, dhe këtë e ka thënë pse ajo
është partia më e vjetër, partia e lavdishme e bolshevikëve, e ka
thënë për eksperiencën e saj universale, për pjekurinë e saj të
madhe. Por Partia jonë kurrë nuk ka pranuar dhe kurrë nuk do të
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pranojë që ndonjë udhëheqës sovjetik t'i imponojë asaj pikëpamjet
e tij që ajo i gjykon të gabuara.
Udhëheqja sovjetike e shikoi këtë çështje me rëndësi parimore krejt gabim, në mënyrë idealiste dhe metafizike; asaj i është
rritur mendja nga sukseset kolosale të arritura nga popujt sovjetikë dhe Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik dhe shkel parimet marksiste-leniniste, e quan veten të pagabueshme, e quan të
pagabueshëm dhe të palëvizshëm çdo vendim, çdo veprim, çde
fjalë dhe çdo gjest të saj. Të tjerët mund të gabojnë, të tjerët janë
të dënueshëm, kurse ajo jo. «Vendimet tona janë të shenjta, ato
janë të paprekshme», «Asnjë lëshim, asnjë kompromis nuk mund
t'i bëjmë ne Partisë Komuniste të Kinës», u thoshin njerëzve tanë
udhëheqësit e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Atëhere
përse po na mblidhnin në Bukuresht? Sigurisht të votonim me sy
mbyllur për pikëpamjet e udhëheqjes sovjetike. A është marksiste
kjo? A është normale kjo?
A mund të lejohen akte diversioni në një parti nga një parti
tjetër për të përçarë unitetin, për të rrëzuar udhëheqjen e një partie ose të një shteti tjetër? Kurrsesi! Udhëheqësit sovjetikë akuzuan shokun Stalin gjoja për ndërhyrje në partitë e tjera dhe për
t'ju imponuar të tjerëve pikëpamjet e Partisë Bolshevike. Ne mund
të dëshmojmë se asnjëherë nuk e bëri shoku Stalin një gjë të tillë
kundër nesh, ai në çdo kohë u suall me popullin shqiptar dhe me
Partinë e Punës të Shqipërisë si një marksist i madh, si një internacionalist i shquar, si një shok, vëlla dhe mik i sinqertë i popuIlit shqiptar. Shoku Stalin në 1945, kur populli ynë rrezikohej nga
uria, i ktheu nga rruga vaporët me bukë, që ishin destinuar për
popullin sovjetik, që atëhere gjithashtu ishte keq për bukë, dhe ja
dërgoi menjëherë popullit shqiptar. Kurse udhëheqja e sotme sovjetike i lejoi vetes veprime të shëmtuara.
A mund të lejohen të atilla presione ekonomike, a mund të
lejohet që të kërcënohet populli shqiptar, siç bëri udhëheqja sovjetike pas Bukureshtit? Në asnjë mënyrë. Bashkimi Sovjetik na ka
ndihmuar kurdoherë në mënyrë bujare, me kredi e me çfarëdo
gjërash. Shqipëria e re nuk mund të ndërtohej pa këtë ndihmë të
Bashkimit Sovjetik, në radhë të parë, dhe të vendeve të tjera të
demokracisë popullore.
Ne themi të drejtën dhe i jemi shumë mirënjohës Bashkimit
Sovjetik dhe Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik e Qeverisë
Sovjetike për ndihmat e mëdha që i kanë dhënë vendit tonë për të
ngritur industrinë, për të mëkëmbur bujqësinë, me një fjalë për të
përmirësuar jetën e popullit tonë dhe për shpejtimin e ndërtimit
të socializmit. Ne e dimë se kjo ndihmë, që i jepet popullit tonë të
vogël, i cili para luftës vuante në mjerim të madh nga çdo pikëpamje dhe që Lufta e dytë botërore e dogji, e shkatërroi vendin tonë, por nuk e përkuli popullin shqiptar, i cili nën udhëheqjen e
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lavdishme të Partisë Komuniste Shqiptare luftoi me heroizëm të
madh dhe u çlirua, është një ndihmë internacionaliste.
Por pse ndryshoi qëndrimi i udhëheqjes sovjetike ndaj nesh
pas Bukureshtit, derisa ta linin popullin shqiptar të vuante nga
uria? Këtë gjë e bëri edhe udhëheqja rumune, e cila nuk dëgjoi
t'i jepte me klering asnjë kokërr grurë popullit tonë, në një kohë
kur Rumania bën tregëti me drithëra me vendet kapitaliste dhe
ne u detyruam të blejmë misër me valutë nga fermerët francezë.
Disa muaj përpara Konferencës së Bukureshtit, shoku Dezh
ftoi apostafat një delegacion të Partisë sonë për të biseduar për
zhvillimin në perspektivë të Shqipërisë. Ky ishte një preokupim
i lavdërueshëm dhe marksist. Shoku Dezh i tha Partisë sonë se
«ne, vendet e tjera të demokracisë popullore, nuk duhet më të diskutojmë se duhet t'i jepet Shqipërisë kaq ose aq kredi, por se në
Shqipëri duhet të vendoset të ndërtohen këto e këto fabrika, të
ngrihen në një shkallë të lartë mjetet e prodhimit, pa sa milion
rubla kushtojnë këto, kjo s'ka rëndësi». Këtë gjë, tha shoku Dezh.
«e kemi biseduar edhe me shokun Hrushov dhe kemi qenë
dakord»•
Por erdhi Mbledhja e Bukureshtit dhe Partia jonë mbajti qëndrimin që dihet. Shokët rumunë harruan ç'kishin thënë më parë
dhe zgjodhën rrugën e lënjes së popullit shqiptar të vuante nga
uria.
Këto gjëra ne ja kemi bërë të njohura më parë zyrtarisht Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, këto
gjëra ne nuk i kemi shtruar as i kemi diskutuar pazarit, as vesh
në vesh, por po i themi për herë të parë në një mbledhje partie.
siç është mbledhja jonë e sotme. Përse atëhere i shtrojmë ne këto
çështje? Ne nisemi nga qëllimi që t'u jepet fund këtyre shfaqjeve
negative, të cilat nuk e forcojnë, por e dobësojnë unitetin tonë. Ne
nisemi nga dëshira që midis partive komuniste e punëtore, midis
shteteve socialiste të forcohen marrëdhënjet dhe lidhjet marksiste-leniniste, duke flakur tej çdo shfaqje të keqe që ka lindur deri tani.
Ne jemi optimistë dhe kemi bindje të plotë e besim të patundur
se shokët sovjetikë, si edhe shokët e tjerë, kritikat tona i kuptojnë drejt, ato janë të ashpra, por të hapëta dhe të sinqerta dhe synojnë në forcimin e marrëdhënjeve tona. Partia dhe populli ynë.
pavarësisht nga këto qëndrime të padrejta dhe të dëmshme që
mbahen ndaj nesh, të cilat ne kemi besim se do të ndalohen në të
ardhshmen, do të çelnikosin edhe më shumë dashurinë dhe besnikërinë e pafund ndaj popujve sovjetikë, Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ndaj popujve dhe partive komuniste e punëtore
të kampit të socializmit, kurdoherë duke pasur në themel mësimet
rnarksiste-leniniste.
Miqësinë Partia jonë e kupton vetëm në drejtësi, në respektin
reciprok në baza marksiste-leniniste. Kështu thuhet në Deklara442

tën e Moskës të vitit 1957, kështu theksohet edhe në projektdeklaratën që na është paraqitur. Ne deklarojmë me seriozitetin më të
madh se Partia e Punës e Shqipërisë dhe populli shqiptar do të
jenë si gjithnjë luftëtarë të vendosur për forcimin e marrëdhënjeve dhe të unitetit të kampit socialist dhe të lëvizjes komuniste
ndërkombëtare.
Për miqtë me kokë populli shqiptar hidhet në zjarr dhe në
radhë të parë Bashkimi Sovjetik është i tillë mik për popullin
shqiptar. Dhe këto s'janë fjalë boshe të miat, por unë shpreh këtu
ndjenjat e popullit tim dhe të Partisë sime dhe duhet të dihet mirë se Bashkimin Sovjetik dhe Partinë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik nuk e duam për sytë e bukur të ndonjërit, apo për t'i bërë
qejfin ndonjë personi, por sepse pa Bashkimin Sovjetik s'do të kishte sot jetë të lirë në botë aktualisht, por do të sundonte fashizmi
dhe tmerri kapitalist. Ja pse e duam dhe do t'i qëndrojmë për jetë
besnikë Bashkimit Sovjetik dhe Partisë së Leninit të madh.
Të dashur shokë,
Në Deklaratën e Moskës të vitit 1957, si dhe në projektin e
deklaratës që na është paraqitur, konstatohet se revizionizmi përbën sot rrezikun kryesor në lëvizjen komuniste e punëtore ndërkombëtare. Në Deklaratën e Moskës të vitit 1957 theksohet me të
drejtë se burimi i brendshëm i revizionizmit është ekzistenca e influencës borgjeze, kurse kapitullimi përpara presionit të imperializmit është burimi i tij i jashtëm. Jeta ka vërtetuar plotësisht se
revizionizmi modern, i maskuar nën parulla pseudomarksiste e revolucionare, me të gjitha mjetet është përpjekur të diskreditojë
doktrinën tonë të madhe, marksizëm-leninizmin, të cilën e ka
shpallur si «të vjetëruar» dhe që nuk i përgjigjet më zhvillimit
shoqëror. Duke u fshehur prapa parullës së marksizmit krijues.
të kushteve të reja, revizionistët janë përpjekur, nga njëra anë, të
hedhin poshtë frymën revolucionare të marksizmit dhe të minojnë
besimin e klasës punëtore dhe të popullit punonjës ndaj socializmit dhe, nga ana tjetër, me të gjitha mjetet kanë punuar që të
zbukurojnë imperializmin, ta paraqesin atë si të zbutur e paqesor.
Të tre vjetët që kanë kaluar, qysh nga Konferenca e Moskës, kanë
vërtetuar plotësisht se revizionistët modernë nuk janë tjetër veçse
përçarës të lëvizjes komuniste dhe të kampit të socializmit, shërbëtorë besnikë të imperializmit, armiq të vendosur të socializmit
dhe të klasës punëtore.
Flamurtarë të revizionizmit modern, përfaqësuesit më agresivë dhe më të rrezikshëm të tij, siç ka treguar deri tani vetë jeta,
janë revizionistët jugosllavë, klika tradhëtare e Titos me shokë.
Në kohën kur u aprovua Deklarata e Moskës, megjithëse për mendimin tonë kishte fakte dhe të dhëna të mjaftueshme, ky grup armiqësor dhe kjo agjenturë e imperializmit amerikan nuk u denon443

cua publikisht. Dhe jo vetëm kaq, por edhe më vonë, kur filloi të
duket më qartë rrezikshmëria e tij, lufta kundër revizionizmit jugosllav, lufta konsekuente dhe e pandërprerë për shkatërrimin e
tij ideologjik e politik nuk është bërë me forcën e duhur. Përkundrazi. Dhe kjo ka qenë dhe është burimi i shumë të këqiave e
dëmeve në lëvizjen tonë komuniste e punëtore ndërkombëtare. Sipas pikëpamjes së Partisë sonë, në mosdemaskimin total të grupit
revizionist të Titos, në mbjelljen e «shpresave» false për një gjoja
«përmirësim» dhe «kthesë» pozitive të këtij grupi tradhëtar ka influencuar prirja pajtuese, pikëpamja e gabuar dhe vlerësimi jo i
drejtë nga ana e shokut Hrushov dhe e disa udhëheqësve të tjerë
sovjetikë për grupin e rrezikshëm revizionist titist.
Është thënë se, në vlerësimin e revizionistëve jugosllavë si
edhe në ashpërsimin e qëndrimit ndaj tyre, ka gabuar J. V. Stalini.
Partia jonë asnjëherë nuk ka qenë dakord me një pikëpamje të tiIlë, sepse koha dhe jeta ka vërtetuar të kundërtën. Stalini shumë
drejt e ka vlerësuar rrezikun e revizionistëve jugosllavë, ai është
përpjekur ta zgjidhë në kohën e duhur dhe në rrugën marksiste
këtë çështje: u mblodh Informbyroja, si organ kolegjial në atë kohë, dhe pas demaskimit të grupit titist ju bë një luftë e pamëshirsiune këtij grupi. Koha përsëri vërtetoi dhe vërteton se një gjë e
tillë ishte e domosdoshme dhe e drejtë.
Partia e Punës e Shqipërisë ka qenë kurdoherë e mendimit dhe
është e bindur se grupi i Titos është tradhëtar i marksizëm-leninizmit, agjenturë e imperializmit, armik i rrezikshëm i kampit socialist dhe i gjithë lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare, prandaj kundër tij duhet zhvilluar një luftë e pamëshirshme. Nga ana
jonë ne e kemi bërë dhe e bëjmë këtë luftë si komunistë internacionalistë dhe sepse ne mbi kurrizin tonë e kemi ndjerë dhe e
ndjejmë për ditë peshën e veprimtarisë armiqësore të klikës revizioniste të Titos kundër Partisë dhe vendit tonë. Por ky qëndrim
i Partisë sonë nuk i ka pëlqyer dhe as i pëlqen shokut Hrushov e
disa shokëve të tjerë.
Grupi titist është një grup trockistësh dhe renegatësh prej
shumë kohe. Të paktën për Partinë e Punës të Shqipërisë ai është
i tillë që prej vitit 1942, domethënë 18 vjet më parë.
Që në vitin 1942, kur lufta e popullit shqiptar mori një hov
të madh, grupi trockist i Beogradit, nën maskën e miqësisë dhe
në mirëbesimin tonë, u përpoq me të gjitha mjetet të pengonte
zhvillimin e luftës sonë të armatosur, u përpoq të pengonte krijimin e reparteve të fuqishme sulmuese partizane shqiptare dhe,
në pamundësi t'i ndalonte, u përpoq të merrte drejtpërdrejt drejtimin e tyre politik dhe ushtarak. Ai tentoi që çdo gjë të varej nga
Beogradi dhe Partia jonë, ushtria jonë partizane të ishin apendise
të thjeshta të Partisë Komuniste Jugosllave dhe të Ushtrisë Nacional-Çlirimtare Jugosllave.
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Partia jonë, duke e ruajtur miqësinë me partizanët jugosllavë, u bëri ballë me sukses këtyre qëllimeve djallëzore. Që në atë
kohë grupi titist përpiqej të vinte themelet e Federatës Ballkanike, nën drejtimin e titistëve të Beogradit, të lidhte partitë komuniste pas qerres së Partisë Komuniste Jugosllave, të bënte që ushtritë partizane të popujve të Ballkanit të ishin nën vartësinë e
shtabit titist jugosllav. Për këtë qëllim ai, dakord që në atë kohë
me anglezët, u përpoq të krijonte shtabin ballkanik dhe ta lidhte
e ta vinte atë, domethënë ushtritë tona, nën drejtimin e anglo-amerikanëve. Partia jonë u rezistoi me sukses këtyre planeve djallëzore. Dhe kur valoi flamuri i çlirimit në Tiranë, banda titiste
e Beogradit u dha urdhër agjentëve të saj në Shqipëri të diskreditonin suksesin e Partisë Komuniste Shqiptare dhe të organizonin
puçinn për të rrëzuar udhëheqjen e Partisë, atë që organizoi Partinë, që udhëhoqi Luftën nacional-çlirimtare dhe që e çoi popullin
shqiptar në fitore. Dhe puçi i parë u organizua nga Titua, tok me
agjentët e tij të fshehtë në Partinë tonë. Por komplotin e Titos
e shkatërroi Partia Komuniste Shqiptare.
Komplotistët e Beogradit s'i hodhën armët dhe tok me kryeagjentin e tyre në Partinë tonë, tradhëtarin Koçi Xoxe, vazhduan riorganizimin e komplotit kundër Shqipërisë së re me forma
të tjera, me forma të reja. Qëllimi ishte: Shqipëria të bëhej republikë e shtatë e Jugosllavisë.
Në një kohë kur vendi ishte i shkatërruar dhe i djegur e duhej rindërtuar nga e para, kur populli ishte pa bukë e pa strehë,
per me një moral itë lartë, kur popull e ushtri me armë në dorë
bënin roje vigjilente kundër komploteve të reaksionit që organizoheshin nga misionet anglo-amerikane dhe që e kërcënonin Shqipërinë e re me invazione të reja, kur një pjesë e madhe e ushtrisë
partizane shqiptare kapërceu kufirin e atdheut dhe u vajti në
ndihmë vëllezërve jugosllavë, luftonte krah për krah me ta dhe së
bashku çlironin Malin e Zi, Bosnjën, Hercegovinën, Kosovën e Metohinë, Maqedoninë, komplotistët e Beogradit kurdisnin plane për
të robëruar Shqipërinë.
Por Partia jonë u bëri ballë heroikisht këtyre agjentëve të
fshehur nën maskën e komunistit. Kur panë trockistët e Beogradit se e humbën davanë, se komplotet po ua shkatërronte Partia
jonë, provuan kartën e fundit: të invadonin Shqipërinë me ushtritë e tyre, të mbysnin rezistencën, të arrestonin udhëheqësit e
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të shtetit shqiptar dhe ta deIdaronin Shqipërinë republikë të shtatë të tyre. Partia e prishi edhe
këtë plan djallëzor të tyre. Ndihma dhe ndërhyrja e J. V. Stalinit
në ato çaste qe vendimtare për Partinë tonë dhe për lirinë e popuIlit shqiptar. Ishte tamam koha e demaskimit të klikës së Titos nga
Informbyroja. Stalini dhe Bashkimi Sovjetik e shpëtuan për të dytën herë popullin shqiptar.
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Byroja Informative bëri të dështojnë veprimet komplotiste
të klikës së Titos jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të demokracisë popullore. Renegati dhe agjenti i imperializmit,
Titua dhe banda e tij, duke vepruar nën maskën e komunistëve, u
përpoqën të shkëpusnin vendet e demokracisë popullore të Ballkanit dhe të Evropës Qendrore nga miqësia dhe aleanca e luftës
me Bashkimin Sovjetik, të shkatërronin partitë komuniste dhe punëtore të vëndeve tona dhe t'i shndërronin shtetet tona në rewrvë të imperializmit anglo-amerikan.
Kush ishte ai që nuk i dinte dhe nuk i pa në veprim këto plane armiqësore të imperializmit dhe të shërbëtorit të tij besnik
Tito? Të gjithë i dinin, të gjithë i mësuan dhe të gjithë njëzëri
aprovuan vendimet e drejta të Byrosë Informative, të gjithë aprovuan, pa përjashtim, rezolutat e Byrosë Informative, të cilat pa
përjashtim ishin dhe mbetën të gjitha të drejta, sipas pikëpamjes
sonë.
Ata që s'deshën t'i shihnin, e t'i kuptonin këto veprime të
kësaj bande kriminelësh provuan për të dytën herë me kundërrevolucionin në Hungari dhe me komplotet e parreshtura në Shqipëri se ujku qimen ndërron, por prapë ujk mbetet, se Titua dhe
banda e tij mund të bëjnë dredhira, mund të vënë maska, por prapë trathëtarë, kriminelë dhe agjentë të imperializmit, vrasës të
komunistëve heroikë internacionalistë jugosllavë mbeten, veprojnë dhe kështu do të jenë, deri sa të zhduken.
Vendimet e marra kundër grupit renegat të Titos nga Informbyroja Partia e Punës e Shqipërisë nuk i konsideron të marra
personalisht nga shoku Stalin, por nga të gjitha partitë që bënin
pjesë në Byronë Informative. Por jo vetëm prej këtyre partive,
pjesëtare të Byrosë Informative, por edhe nga partitë komuniste
dhe punëtore që s'bënin pjesë në Informbyro. Si një çështje që u
përkiste të gjitha partive komuniste dhe punëtore, ajo i përkiste,
pra, edhe Partisë së Punës të Shqipërisë, e cila, duke pasë marrë e
studjuar letrën drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Komuniste
Jugosllave nga Stalini dhe Molotovi, ishte treguar plotësisht solidare me këtë letër dhe me vendimet e Informbyrosë.
Pse, pra, «kthesa» që u bë nga ana e shokut Hrushov dhe
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik më
1955 ndaj revizionistëve jugosllavë nuk u bë çështje e një konsultimi të rregullt me partitë e tjera komuniste e punëtore, por u konceptua e u zbatua në mënyrë aq të shpejtë dhe të njëanshme? Kjo
ishte një çështje që na përkiste të tërëve. Revizionistët jugosllavë
o ishin vënë në luftë kundër marksizëm-leninizmit dhe partivekomuniste e punëtore të botës, o nuk ishin vënë; o ata kishin ga-buar, ose kishim gabuar ne kundrejt tyre dhe jo vetëm Stalini. Këtë gjë s'mund ta zgjidhte dhe slejohej ta zgjidhte vetëm me dëshirën e tij shoku Hrushov. Por ky në fakt kështu bëri dhe kthesën
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në marrëdhënjet me revizionistët jugosllavë e lidhte me vajtjen
e tij në Beograd. Partisë së Punës të Shqipërisë kjo i ra si bombë e
papritur dhe ajo e kundërshtoi menjëherë kategorikisht. Para nisjes
së shokut Hrushov për në Beograd, në maj të vitit 1955, Komiteti
Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë i drejtoi një letër Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ku i
shfaqte kundërshtimin e Partisë sonë për vajtjen e tij në Beograd,
duke theksuar se çështja jugosllave nuk mund të zgjidhej në mënyrë të njëanshme, por duhej të mblidhej Byroja Informative, ku
kërkonim të merrte pjesë si e ftuar edhe Partia e Punës e Shqipërisë. Atje të vendosej kjo çështje, pasi të diskutohej gjatë dhe drejt.
Sigurisht në formë ne s'kishim të drejtë të vendosnim nëse
duhej të vente shoku Hrushov në Beograd ose jo dhe për këtë ne u
tërhoqëm, por në esencë dhe që çështja jugosllave nuk duhej zgjidhur kështu në këmbë ne kishim të drejtë dhe koha këtë e vërtetoi.
U hodh parulla e «mbishtresave», u hoq me të shpejtë rezolucioni i dytë i Byrosë Informative, u hap «epoka e pajtimit» me
«shokët jugosllavë», u rishikuan e u rehabilituan komplotistët,
«shokët jugosllavë» andej, «shokët jugosllavë» këtej dhe «shokët
jugosllavë» na dolën të larë, u ngrehën si gjela, trumbetuan se
«çësi- ltja e tyre e drejtë» triumfoi, se «krimineli Stalin» i kishte
kurdisur të gjitha këto dhe u krijua situata që ai që nuk ecte në
këtë rrugë të re, ishte «stalinist» dhe duhej likuiduar.
Partia jonë nuk e pranoi një rrugë të tillë pajtuese dhe oportuniste. Ajo qëndroi në pozitat e drejta ideologjike marksiste-leniniste, në pozitat e luftës ideologjike dhe politike me revizionistët
jugosllavë. Partia e Punës e Shqipërisë qëndroi e patundur në pikëpamjet e veta se grupi titist ishte tradhëtar, renegat, trockist,
diversionist dhe agjenturë e amerikanëve, se Partia e Punës e
Shqipërisë nuk kishte gabuar ndaj tij.
Partia e Punës e Shqipërisë qëndroi e patundur në pikëpamjen se shoku Stalin nuk kishte gabuar në këtë çështje, se revizionistët me vijën e tyre tradhëtare ishin përpjekur të skllavëronin
Shqipërinë, të shkatërronin Partinë e Punës të Shqipërisë dhe me
kurdisjen nga ata të një sërë komplotesh ndërkombëtare me imperialistët anglo-amerikanë kërkonin ta fusnin Shqipërinë në konflikte ndërkombëtare.
Partia e Punës e Shqipërisë ishte, nga ana tjetër, dakord që
me Republikën Federative Popullore të Jugosllavisë të vendoste
marrëdhënje shtetërore të fqinjësisë së mirë, marrëdhënje tregë-tare dhe kulturale, në rast se respektoheshin normat e bashkelczistencës paqësore në mes të shteteve me regjime të ndryshme, pse
për Partinë e Punës të Shqipërisë Jugosllavia titiste s'ka qenë,
s'është dhe s'do të jetë kurrë një vend socialist, deri sa të ketë
në krye grupin renegat dhe agjent të imperializmit.
Asnjë tentativë e hapët ose e maskuar nuk e përuli Partinë e
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Punës të Shqipërisë nga këto qëndrime të drejta. Më kot u lodh
Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, nëpërmjet shokut Susllov, të na bindte ne që në raportin e Kongresit
tonë III që u mbajt në maj 1956, të zhduknim çështjen e Koçi
Xoxes, që do të thoshte të mohonim luftën dhe qëndrimet tona
parimore.
Në Shqipëri titistëve u hasi sharra në gozhdë, ose, si thotë
Titua, «Shqipëria ju bë ferrë në këmbë» dhe natyrisht grupi tradhëtar titist e vazhdoi luftën kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe mendonte se na demaskonte duke na cilësuar «stalinistë».
Grupi i Beogradit s'na luftoi vetëm me propagandë, por ai
vazhdoi spiunazhin, diversionin, komplotet, dërgimin e bandave të armatosura në vendin tonë dhe vepronte më fort se para vitit
1948. Këto janë të faktuara. Por tragjedia qëndron këtu, që Partia
e Punës e Shqipërisë, nga një anë, ishte në mbrojtje kundër sulmeve të ashpra dhe të paprera të revizionistëve jugosllavë, nga ana
tjetër, qëndrimi i patundur, parimor, marksist-leninist i Partisë
sonë ishte në kundërshtim me qëndrimet pajtuese që mbaheshin
ndaj revizionistëve jugosllavë nga ana e udhëheqësve sovjetikë
dhe të disa partive të tjera komuniste e punëtor•
Atëhere me të madhe thuhej e shkruhej se «Jugosllavia është
një vend socialist dhe ky është një fakt», se •komunistët jugosllavë kanë një eksperiencë të madhe dhe merita të mëdha», se «eksperienca jugosllave është e denjë për interesimin më të madh dhe
për ta studjuar me vëmendje», se «periudha e grindjeve dhe e keqkuptimeve nuk ishte shkaktuar nga Jugosllavia dhe se i qe bërë
asaj një padrejtësi e madhe» etj., etj. Këto qëndrime, natyrisht, i
dhanë zemër klikës së Titos, e cila kujtoi se çdo gjë e fitoi, vetëm
se i kishte ngelur një «ferrë në këmbë», të cilën mendonte ta
izolonte e pastaj ta likuidonte. Por jo vetëm nuk mundi ta izolojë
e ca më pak ta likuidojë Partinë tonë, por përkundrazi koha vërtetoi se pikëpamjet e Partisë sonë, ishin të drejta.
Kundrejt Partisë sonë, për këtë qëndrim, janë bërë shumë
presione. Udhëheqja shqiptare konsiderohej si «gjaknxehtë», «kokëfortë», se «i ekzagjeronte» çështjet me Jugosllavinë, se i nxiste
pa të drejtë jugosllavët etj. Në radhë të parë në këtë drejtim Partia
jonë është sulmuar nga shoku Hrushov.
Më sipër unë përmenda shkurtimisht ç'bënë revizionistët jugosllavë kundër Partisë dhe vendit tonë në kohën e luftës, pas
luftës, pas 1948-s, por do të ndalem pak edhe para kundërrevolucionit në Hungari, që është vepra e agjentëve jugosllavë. Grupi
tradhëtar i Beogradit filloi organizimin e kundërrevolucionit edhe
në Shqipëri. Sikur Partia jonë të kish bërë gabimin e futjes në
«vallen e pajtimit» me revizionistët jugosllavë, siç predikohej pas
vitit 1955, atëhere demokracinë popullore të Shqipërisë do ta kish

marrë lumi. Ne, shqiptarët, nuk do të ishim sot këtu në këtë sallë,
po do të luftonim ende nëpër male.
Partia dhe populli, në një unitet të çeliktë, qëndronin shumë
vigjilente dhe zbuluan e demaskuan spiunët e Titos në Komitetin
tonë Qendror, që punonin në bashkëpunim me Legatën Jugosllave
në Tiranë. Titua u dërgoi lajm këtyre tradhëtarëve, duke u thënë
se qenë ngutur, se duhej të kishin pritur udhëzimet e tij. Këta
spiunë e tradhëtarë i dërguan letër edhe shokut Hrushov që të
ndërhynte kundër Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë. Këto janë të faktuara me dokumenta. Qëllimi i Titos ishte
që kundërrevolucioni në Shqipëri të koordinohej me atë në Hungari.
Pas Kongresit XX të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik do të mbahej Kongresi ynë III. Agjentura jugosllave mendoi
se kish ardhur çasti ta rrëzonte udhëheqjen «kokëfortë dhe staliniste shqiptare» dhe organizoi komplotin, i cili u zbulua dhe u
dërmua në konferencën e Partisë në Tiranë, në prill 1956. Komplotistët muarën dënimin e rreptë të merituar.
Agjentët e tjerë të rrezikshëm të Titos në Shqipëri, Dali
Ndreu dhe Liri Gega morën urdhër nga Titua të arratiseshin në
Jugosllavi se «ishin në rrezik» dhe se veprimet kundër Partisë
sonë «duheshin organizuar nga territori jugosllav». Partia ishte
plotësisht në dijeni të veprimtarisë dhe të urdhërit sekret të Titos.
Ajo ishte vigjilente dhe i kapi tradhëtarët mu në kufi, kur tentonin të arratiseshin. Tradhëtarët shkuan në gjyq dhe u pushkatuan. E gjithë agjentura jugosllave që pregatiste kundërrevolucionin në Shqipëri u zbulua dhe u asgjësua. Për çudi, shoku
Hrushov doli përpara nesh në mbrojtje të këtyre tradhëtarëve dhe
agjentëve jugosllavë: ai na akuzoi ne se gjoja kishim pushkatuar
agjenten jugosllave, tradhëtaren Liri Gega, «kur ajo ishte me
barrë, gjë që nuk ndodhte as në kohë të carit dhe kjo kishte bërë figurë të keqe në opinionin botëror». Këto ishin shpifje të jugosllavëve, te të cilët shoku Hrushov kishte besim më shumë se
te ne. Natyrisht ne i hodhëm poshtë këto insinuata të shokut
Hrushov.
Por s'mbaroi me kaq qëndrimi jo i drejtë, joparimor dhe
jomiqësor i shokut Hrushov ndaj Partisë sonë dhe udhëheqjes së
saj. Agjenti tjetër jugosllav dhe tradhëtari i Partisë së Punës të
Shqipërisë e i popullit shqiptar, Panajot Plaku, u arratis në Jugosllavi, u vu në shërbim të jugosllavëve. Ai organizonte emisionet armiqësore të radiostacionit të ashtuquajtur «Shqipëria socialiste». Ky tradhëtar i shkroi letër banditit Tito dhe shokut
Hrushov dhe i kërkonte këtij të fundit që me autoritetin e tij ta
likuidonte udhëheqjen e Shqipërisë, me Enver Hoxhën në krye,
për arësye se ne qenkemi «antimarksistë», «stalinistë». Shoku
Hrushov jo vetëm që s'u indinjua nga letra e këtij tradhëtari,
por ishte i mendimit që ai mund të kthehej përsëri në Shqipëri, me
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kusht që ne të mos i bënim asgjë, ose ai mund të vente të gjente
strehim politik në Bashkimin Sovjetik. Neve sikur na ranë muret
e Kremlinit mbi krye, pse s'mund të imagjinonim kurrë që Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik të arrinte deri atje sa të përkrahte agjentët e
Titos dhe tradhëtarët e Partisë sonë, kundër Partisë dhe popullit tonë.
Por kulmi i kundërshtimeve tona parimore për çështjen jugosllave me shokun Hrushov u arrit, kur përpara këmbënguljes
sonë parimore, për demaskimin e agjenturës titiste të Beogradit
ai u revoltua aq shumë, sa që gjatë bisedimeve zyrtare midis dy
delegacioneve tona, në prill 1957, i inatosur, na tha, «Presim bisedimet, nuk mund të merremi vesh me ju. Ju kërkoni të na çoni
në rrugën e Stalinit».
Ne u revoltuam përpara një qëndrimi të tillë jomiqësor të
shokut Hrushov, i cili kërkonte të priste bisedimet, që do të thoshte të acaronte marrëdhënjet me Partinë dhe shtetin shqiptar për
çështjen e tradhëtarëve të marksizëm-leninizmit, grupit të Titos.
Ne s'mund të ishim kurrsesi dakord për këtë çështje, por ne, që
akuzohemi për gjaknxehtësi, u treguam gjakftohtë, pse ishim të
bindur se kishim ne të drejtë dhe jo shoku Hrushov, se vija që
ndiqnim ne ishte e drejtë dhe jo ajo e shokut Hrushov, se vija
jonë do të vërtetohej përsëri në jetë, siç u vërtetua shumë herë.
Kundërrevolucioni në Hungari është kryesisht vepra e titistëve, sipas mendimit tonë. Imperialistët amerikanë kishin te
Titua dhe te renegatët e Beogradit, në radhë të parë, armën më
të mirë për të shkallmuar demokracinë popullore në Hungari.
Pas vajtjes së shokut Hrushov në Beograd, më 1955, veprimtaria minuese e Titos u la pas dore. Organizimi i kundërrevolucionit në Hungari nuk plasi papritur e pakujtuar, ai u pregatit, mund
të themi, fare hapët dhe sheshit dhe do të jetë e papranueslune
të na bindë ndokush se ky kundërrevolucion u organizua në fshehtësinë më të madhe. Kundërrevolucioni u pregatit nga agjentura
e bandës së Titos në bashkëpunim me tradhëtarin Imre Nagi, në
bashkëpunim me fashistët hungarezë dhe të gjithë këta vepronin
hapët nën drejtimin e amerikanëve.
Titistët, që ishin kryesorët, kishin në plan që Hungaria të
shkëputej nga kampi ynë i socializmit, të shndërrohej në një JugosIlavi të dytë, të lidhej me aleancë me NATO-n, nëpërmjet Jugosllavisë, Greqisë dhe Turqisë, të merrte ndihma nga Amerika
dhe të vazhdonte luftën, tok me Jugosllavinë, nën drejtimin e imperializmit, kundër kampit të socializmit.
Haptas punonin kundërrevolucionarët në Hungari. Por si
nuk ra në sy veprimtaria e tyre? Ne nuk mund të kuptojmë si
është e mundur që në një demokraci popullore motër si Hungaria,
ku në fuqi ishte partia, e cila kishte në dorën e saj armët e dikta450

turës, ku ishte edhe Ushtria Sovjetike, të vepronin kaq lirisht,
siç vepruan, Titua dhe bandat hortiste.
Ne mendojmë se qëndrimet e shokut Hrushov dhe të shokëve të tjerë sovjetikë ndaj Hungarisë nuk kanë qenë të qarta, pse
pikëpamjet e tyre shumë të gabuara që kishin ata për bandën e
Beogradit nuk i linin t'i shikonin drejt këto çështje.
Shokët sovjetikë kishin besim te Imre Nagi, njeritt i Titos.
Këtë ne nuk e themi kot dhe pa baza. Para se të bëhej kundërrevolucioni dhe kur në klubin «Petefi» po ziente kazani, unë kalova
nga Moska dhe në bisedë me shokun Susllov i thashë çka pashë
në Budapest duke kaluar, i thashë gjithashtu se revizionisti
Imre Nagi po ngrë krye dhe po organizon kundërrevolucionin në
klubin «Petefi». Shoku Susllov ma kundërshtoi kategorikisht pikëpamjen time dhe për të më provuar mua se Imre Nagi është
njeri i mirë më nxori nga sirtari «autokritikën e freskët të Imre
Nagit». Megjithatë i thashë shokut Susllov se Imre Nagi është
tradhëtar.
Neve na çudit dhe bëjmë pyetjen legjitime: pse shoku Hrushov
dhe shokët sovjetikë shumë herë shkuan në Brioni për të biseduar
me renegatin Tito për çështjen e Hungarisë? Në qoftë se shokët sovjetikë kishin dijeni se titistët po pregatisnin kundërrevolucionin në
një vend të kampit tonë, a u lejohet udhëheqësve të Bashkimit Sovjetik të venë të bisedojnë me një armik, që organizon komplote dhe
kundërrevolucione në vendet socialiste?
shtë e drejtë që si Parti komuniste, si shtet i demokracisë popullore, si anëtar i Traktatit të Varshavës dhe pjesëtar i kampit të
socializmit të kërkojmë nga shoku Hrushov dhe shokët sovjetikë,
të na thonë pse gjithë këto mbledhje me Titon në Brioni në vitin
1956, me këtë tradhëtar të marksizëm-leninizmit dhe asnjë mbledhje me vendet tona, asnjë mbledhje të pjesëmarrësve të Traktatit
të Varshavës? Kur do të mblidhet ky Traktat i Varshavës, në mos
atëhere kur një nga vendet tona është në rrezik?
Me ndërhy, apo mos me ndërhy me armë në Hungari ne mendojmë se nuk është vetëm në kompetencën e një personi; deri sa
kemi krijuar Traktatin e Varshavës, duhet të vendosim bashkërisht,
pse atëhere është bajate të flasim për aleancë, për kolegjialitet, për
bashkëpunim në mes partive. Kundërrevolucioni hungarez i kushtoi gjak kampit tonë, i kushtoi gjak Hungarisë dhe Bashkimit
Sovjetik.
Si u lejua të derdhej ky gjak dhe s'u muarën masat që më parë? Ne jemi të mendimit se asnjë masë nuk mund të merrej më parë, derisa te organizatori i kundërrevolucionit hungarez, trathëtari Tito, tregohej besim nga shoku Hrushov dhe shokët sovjetikë
i nënvleftësonin kaq keq mbledhjet e rregullta të domosdoshme të
miqve, të aleatëve të tyre, sa vendimet e veta të njëanshme për
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çështjet që na përkisnin të gjithëve i quanin si të vetmet të drejta dhe as peshonin fare punën dhe vendimet kolegjiale.
Partia e Punës e Shqipërisë nuk është aspak e qartë për këtë
çështje si janë zhvilluar dhe si janë vendosur gjërat. Në një kohë
kur titistët bisedojnë në Brioni me shokët sovjetikë, nga një anë,
dhe, nga-ana tjetër, organizojnë në ethe kundërrevolucionin në Hungari dne në Shqipëri, shokët sovjetikë as marrin mundimin më të
vogël të vënë në korrent udhëheqjen tonë se ç'po ngjet, se ç'masa
mendohet të merren prej tyre, të paktën formalisht, si aleatë që
jemi. Por këtu s'është çështje formale. Shokët sovjetikë e dinë fare
mirë ç'mendonte banda e Beogradit për Shqipërinë dhe ç'qëllime
kishte. Me të vërtetë ky qëndrim i shokëve sovjetikë jo vetëm që
është i dënueshëm, por edhe i pakuptueshëm.
Hungaria ishte një mësim i madh për ne, për çka u bë, për çka
u luajt në skenë e në prapaskenë. Ne besonim se ishte më se e
mjaftë pas kundërrevolucionit hungarez tradhëtia e Titos dhe e
bandës së tij. Ne dimë se shumë dokumenta mbahen në sirtare dhe
nuk hidhen në dritë, dokumenta që demaskojnë veprimtarinë barbare të grupit të Titos në çështjen hungareze. Pse ngjet kjo nuk
e kuptojmë. Çfarë interesash fshihen prapa këtyre dokumentave,
që nuk hidhen në dritë, por ruhen fort në sirtare? U kërkuan dhe
u zbuluan dokumentat më të vogla për të dënuar pas vdekjes shokun Stalin, ndërsa dokumentat për të demaskuar këtë tradhëtar të
poshtër, siç është Titua, po mbahen në sirtare.
Por edhe pas kundërrevolucionit hungarez lufta politike dhe
ideologjike kundër bandës titiste, në vend që të shkonte kreshendo,
ashtu siç e lyp marksizëm-leninizmi, shkoi duke u shuar, shkoi drejt
ripajtimit, drejt buzëqeshjeve, drejt kontakteve, drejt zbutjes„gati
drejt puthjes. Në fakt titistët, nga ky qëndrim oportunist, e kapërcyen edhe këtë hendek.
Partia e Punës e Shqipërisë ishte në kundërshtim me vijën që
ndiqte shoku Hrushov dhe shokët e tjerë ndaj revizionistëve jugosllavë. Lufta e Partisë sonë kundër revizionistëve vazhdoi edhe
më me forcë. Shumë miq dhe shokë, në radhë të parë shokët sovjetikë dhe shokët bullgarë, në pamundësi të sulmonin vijën tonë të
drejt, na tallnin, buzëqeshnin dhe në kontaktet miqësore me titistët
kudo izolonin njerëzit tanë.
Ne shpresonim se pas Kongresit VII titist edhe qorrat, pa le
marksistët, do të shihnin me kë kishin të bënin dhe çfarë duhej
të bënin. Mjerisht kjo s'ngjau kështu. Nuk shkoi shumë kohë dhe
pas Kongresit VII titist demaskimi i revizionizmit u zbut. Revistat
teorike sovjetike flisnin për çfarëdo revizionizmi, edhe për revizionizmin në Honolulu, por për revizionizmin jugosllav flisnin pak.
Kësaj i thonë mos shikoni ujkun që kemi përpara, por kërkoni gjurmët. Dolën parullat «Të mos flasim më për Titon dhe grupin e tij,
se u rritet mendja», «Mos flasim më për Titon dhe grupin e tij, se
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dëm popullit jugosllav», «Mos flasim për renegatët titistë, se
Titua i përdor fjalët tona për të mobilizuar popullin jugoallav
kundër kampit tonë» etj. Mjaft parti i adoptuan këto parulla, kurse Partia jonë jo, dhe ne mendojmë se vepruam drejt.
Situata u krijua e tillë që shtypi i vendeve miq pranonte artikuj nga njerëzit shqiptarë, por vetëm pa përmendur emrin e revizionistëve jugosllavë. Kudo në vendet e demokracisë popullore të
Evropës, me përjashtim të shokëve çekosllovakë, të cilët i kanë gjykuar në përgjithësi drejt veprimet tona, ambasadorët tanë tërthorazi u izoluan, pse diplomatëve të vendeve miq u pëlqente muhabeti me diplomatët titistë, kurse tanët i urrenin dhe s'donin as me
sy t'i shikonin.
Dhe çështja arriti deri atje, sa shoku Hrushov kondicionoi
ardhjen e tij në Shqipëri, në maj të 1959-s, në krye të delegacionit
të Partisë dhe të Qeverisë Sovjetike, me çështjen jugosllave. Fjala e parë e shokut Hrushov, në fillimin e bisedimeve në Tiranë,
'shte të lajmëronte të gjithë mbledhjen se ai nuk do të fliste kundër
revizionistëve jugosllavë, gjë për të cilën as që e detyronte kush,
dhe me një thënje të tillë donte të tregonte hapët mospajtimin e tij
në këtë çështje me Partinë e Punës të Shqipërisë.
Ne e respektuam dëshirën e mikut, deri sa qëndroi në Shqipëri, pavarësisht nga shtypi titist, i cili u gëzua pa masë dhe
s'mungoi të thoshtese Hrushovi ua mbylli gojën shqiptarëve. Kjo
në fakt i përgjegjej realitetit, por shoku Hrushov ishte shumë
larg të na mbushte mendjen për këtë çështje, dhe titistët e mësuan
fare qartë se, pas ikjes së mikut nga vendi ynë, Partia e Punës e
Shqipërisë s'ishte më e lidhur me konditat që na vuri miku dhe
vazhdoi rrugën e vet marksiste-leniniste.
Shoku Hrushov, në bisedimet që ka bërë me Vukmanoviç
Tempon, në mes të të tjerave, i ka barazuar qëndrimet tona, nga
pikëpamja e tonit, si të njëllojta me ato të jugosllavëve dhe nuk ka
qenë dakord me tonin e shqiptarëve. Ne e konsiderojmë të gabueshme dhe të dënueshme thënjen e shokut Hrushov Vukmanoviç Tempos, armik i marksizmit, i kampit të socializmit dhe
Shqipërisë. Ne themi «ajo mushkë ato dru do» dhe ne nga ana jonë
nuk jemi dakord me tonin pajtues të shokut Hrushov ndaj revizionistëve. Populli thotë se përpara armikut ngrihet toni, përpara
së dashurës del mjaltë nga goja.
Disa shokë që mendojnë gabim pretendojnë se ne mbajmë këto
qëndrime ndaj titistëve nga që gjoja dashkemi të mbajmë flamurin e luftës kundër revizionizmit ose ngaqë e shohim këtë problem
ngushtë, nga pikëpamja thjesht nacionale, prandaj qenkemi futur,
në mos në «rrugën shoviniste», të paktën në atë të «nacionalizmit
të ngushtë». Partia e Punës e Shqipërisë çështjen e revizionizmit
jugosllav e ka parë dhe e sheh nën prizmin e marksizëm-leninizmit,
e ka parë, e sheh dhe e lufton si rrezikun kryesor për lëvizjen ko453

muniste ndërkombëtare, si rrezik për unitetin e kampit socialist.
Por ne, duke qenë internacionalistë, jemi njëkohësisht edhe komunistë të një vendi të caktuar, të Shqipërisë. Ne, komunistët
shqiptarë, nuk do të quheshim komunistë, në qoftë se nuk do të
mbronim me konsekuencë dhe me vendosmëri lirinë e atdheut
tonë të shtrenjtë nga komplotet dhe sulmet diversioniste të klikës
revizioniste të Titos, të cilat synojnë invadimin e Shqipërisë dhe
që tashmë njihen mirë nga të gjithë. A mundet dhe a është e lejueshme që ne, komunistët shqiptarë, ta lëmë vendin tonë që të bëhet gjahu i Titos, i amerikanëve, i grekëve, apo i italianëve? Jo,
kurrë!
Disa të tjerë na këshillojnë të mos flasim kundër jugosIlavëve; ata thonë «Pse keni frikë? Ju ju mbron Bashkimi Sovjetik». Ne
u kemi thënë dhe u themi këtyre shokëve se s'kemi frikë as rga
trockistët jugosllavë, as nga kurrkush. Ne e kemi thënë dhe e themi se Bashkimi Sovjetik na ka mbrojtur, na mbron dhe do të na
mbrojë, por ne jemi marksistë-leninistë, luftën kundër revizionist&
ve dhe imperialistëve për asnjë çast nuk duhet ta dobësojmë, deri
sa t'i zhdukim. Se që të të mbrojë Bashkimi Sovjetik, duhet më
parë të mbrohesh vetë.
Jugosllavët na akuzojnë se gjoja ne jemi «shovinistë, ndërhyjmë në punët e tyre të brendshme dhe kërkojmë rektifikimin
e kufive shqiptaro-jugosIlavë». Mjaft nga miqtë tanë mendojnë dhe
lënë të kuptohet se ne, komunistët shqiptarë, jemi në këto ujëra.
Ne u themi miqve që mendojnë kështu se gabohen rëndë. Ne s'jemi shovinistë, ne as kemi kërkuar dhe as kërkojmë rektifikim kufish. Por ajo që ne kërkojmë dhe do të kërkojmë vazhdimisht nge
titistët dhe për të cilën do t'i demaskojmë ata deri në fund ësht
të heqin dorë nga krimi i gjenocidit kundër minoritetit shqiptar
të Kosovës e të Metohisë, të heqin dorë nga terrori i bardhë kundër
shqiptarëve të Kosovës, të heqin dorë nga dëbimi i shqiptarëve nga
tokat e tyre dhe dërgimi në masë i shqiptarëve në Turqi; ne kërkojmë që minoritetit shqiptar në Jugosllavi t'i njihen të drejtat, në
bazë të kushtetutës së Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë. Shoviniste është kjo kërkesë apo marksiste?
Këto janë pozitat tona në këtë çështje. Por në rast se titistët
flasin për bashkekzistencën, për paqen, për marrëdhënje të fqinjësisë së mirë dhe nga ana tjetër organizojnë komplote, organizojnë
ushtri_ mercenarësh dhe fashistësh në Jugosllavi për të sulmuar
kufitë tanë dhe për të copëtuar së toku me Greqinë monarko-fashiste Shqipërinë tonë socialiste, atëhere të jeni të bindur se jo vetëm populli shqiptar i Shqipërisë së re do të ngrihet me armë në
dorë, por me armë në dorë do të ngrihen edhe njëmilion shqiptarë
që jetojnë nën robërinë e Titos, për t'i ndalur dorën kriminelit.
Dhe kjo është marksiste dhe kështu do të bëhet, po të ngjasë gjë454

kafshë. Partia e Punës e Shqipërisë nuk lejon kërkend të luajë ose
të bëjë politikë me të drejtat e popullit shqiptar.
Ne nuk ndërhyjmë në punët e brendshme të të tjerëve, por
kur si rezultat i zbutjes së luftës kundër revizionistëve jugosIlavë arrin puna që në një vend mik si Bullgaria të shtypet harta e
Ballkanit, duke përfshirë Shqipërinë brenda kufive të JugosIlavisë Federative, nuk mund të rrijmë pa folur. Na thuhet se kjo ndodhi për gabimin teknik të një nëpunësi, po pse këto nuk ndodhën
më parë?
Por ky s'është një rast i izoluar. Në një miting në Sremska
Mitrovica, banditi Rankoviç e sulmoi si zakonisht Shqipërinë dhe
e quajti atë «një skëterrë, ku mbretëron teli me gjëmba dhe çizmja
e kufitarit» dhe se demokracia e neofashistëve italianë është më e
përparuar nga ajo jona.
Fjalët e Rankoviçit s'do të kishin asnjë rëndësi për ne, por
këto fjalë i dëgjuan me serenitetin më të madh, pa bërë as protestën më të vogël ambasadori sovjetik dhe ambasadori bullgar
në Beograd, që asistonin në këtë miting. Ne protestuam shoqërisht për këtë pranë komiteteve qendrore të Partisë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik dhe të Partisë Komuniste Bullgare.
Shoku Zhivkov, në letërpërgjigjen që i drejton Komitetit
Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, ka guximin ta hedhë
poshtë protestën tonë dhe ta quajë fjalimin e banditit Rankoviç
si pozitiv. Ne nuk mund të imagjinonim kurrë që Sekretari
Parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Bullgare të quajë
si pozitiv fjalimin e një banditi si Rankoviçi, që fyen kaq rëndë
Shqipërinë socialiste duke e cilësuar si skëterrë. Ne jo vetëm
e hedhim poshtë me përbuzje këtë fyerje të palejueshme të
Sekretarit të Parë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste
Bullgare, por jemi plotësisht të bindur se do të revoltohej pa
masë Partia Komuniste Bullgare dhe populli heroik bullgar, po
ta merrte vesh një gjë të tillë. Në qoftë se lejojmë gabime të
tilla të rënda ndaj njëri-tjetrit, atëherë punët nuk do të shkojnë
mirë.
Ne nuk mundet të jemi kurrsesi dakord me shokun Hrushov,
dhe këtë protestë ja bëmë atij në kohën e duhur, për bisedimet
që ai pati me Sofokli Venizellosin në lidhje me minoritetin grek
në Shqipëri. Shoku Hrushov e di se kufitë e Shqipërisë janë të
paprekshëm dhe të shenjtë; kush i prek ato është agresor. Populli
shqiptar do të derdhë gjak po t'ja prekë kush kufitë. Shoku Hrushov gaboi rëndë kur i tha Venizellosit se ai pa në Korçë grekët
dhe shqiptarët që punonin si vëllezër. Në Korçë s'ka fije minoriteti grek, por ka lakmi shekullore të grekëve për krahinën e
Korçës, si për gjithë Shqipërinë. Një minoritet shumë të vogël
grek ka në Gjirokastër. Shoku Hrushov e di se ata kanë të gjitha
të dreitat, kanë gjuhën greke, kishat, shkollat greke dhe veç kë455

tyre po ato të drejta që kanë edhe të gjithë nënshtetasit e tjerë
shqiptarë.
Rivendikimet e grekëve, midis të cilëve edhe të Sofokli Venizellosit, birit të Elefter Venizellosit, vrasësit të shqiptarëve, djegësit të krahinave shqiptare të Jugut, shovinistit më të tërbuar
grek dhe babait të megaliidhesë greke, të copëtimit të Shqipërisë dhe të aneksimit të saj nën parullën e autonomisë, janë të
njohura fare mirë. Shoku Hrushov e njeh fare mirë qëndrimin e
Partisë së Punës të Shqipërisë, të Qeverisë Shqiptare dhe të popullit shqiptar për këtë çështje. Atëhere të mos i përgjigjesh siç
e meriton, t'i lësh shpresa e iluzione dhe t'i thuash se do t'u
transmetoj shokëve shqiptarë dëshirat e një agjenti anglez, të një
shovinisti, të një armiku të komunizmit dhe të Shqipërisë, kjo
është e papranueshme nga ne dhe është e dënueshme.
Ne ja dhamë përgjigjen Sofokli Venizellosit, shoku Hrushov,
dhe me anën e shtypit besojmë se ke marrë dijeni. Ne s'jemi në
kundërshtim të bëni politikë me Sofokli Venizellosin, por me kufitë dhe të drejtat tona duhet të mos bëni politikë, pse ne as
kemi lejuar, as do të lejojmë. Dhe për këtë nuk jemi nacionalistë,
por internacionalistë.
Dikush mund t'i gjykojë këto që them unë si gjëra pa vend,
si deklarata që s'janë në lartësinë e mbledhjes. Nuk do të ishte
rëndë për mua të ndërtoja një fjalim gjoja me ton teorik, të
thoshja fjalë dhe citate të përgjithshme, t'ju bëja një referat të
përgjithshëm, t'ju bëja qejfin dhe të shkoja radhën. Por Part,isë
së Punës të Shqipërisë i duket se s'është rasti i tillë. Këto që
thashë dikujt mund t'i duken si sulme, por këto janë kritika që
kanë ndjekur rrugën e tyre normale, që janë bërë më parë kur
duhej dhe ku duhej, brenda normave leniniste, por tani që gabimet po trashen, do të jetë gabim të heshtësh, se qëndrimet, veprat, praktika, vërtetojnë, pasurojnë dhe krijojnë teorinë.
Sa shpejt u organizua Konferenca e Bukureshtit dhe sa shpejt
u dënua Partia Komuniste e Kinës për «dogmatizëm»! Por pse
vallë s'është organizuar shpejt edhe një konferencë për të dënuar revizionizmin?
Por revizionizmi a mos vallë është demaskuar krejtësisht,
siç pretendojnë shokët sovjetikë? Në asnjë mënyrë jo. Revizionizmi ka qenë dhe është rrezik kryesor, revizionizmi jugosllav
nuk është likuiduar dhe, kështu si po sillemi ndaj tij, atij i lihet
fushë e gjerë veprimi në të gjitha format.
Por vallë në partitë e tjera nuk ka shfaqje shqetësuese të revizionizmit modern? Kush thotë jo, mbyll sytë përpara këtij rreziku dhe një mëngjez do të na ngjasin të papritura. Ne jemi marksistë, ta analizojmë punën tonë ashtu siç na mësonte dhe si vepronte Lenini. Ai s'kishte frikë nga gabimet, ai i shikonte në sy
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dhe i korrigjonte gabimet. Kështu u kalit Partia Bolshevike, kështu janë kalitur edhe partitë tona.
Ç'po ngjet në gjirin e partive tona? Ç'po ngjet në kampin
tonë që pas Kongresit XX? Shoku Susllov mund të jetë shumë
optimist, siç u shpreh ai në komisionin e tetorit, duke akuzuar
delegacionin e Partisë së Punës të Shqipërisë, shokun Hysni Kapo,
për pesimizëm në vështrim të ngjarjeve. Ne, komunistët shqiptarë, nuk kemi qenë pesimistë as në kohët më të errëta të historisë së Partisë dhe të popullit tonë dhe as do të jemi kurrë, por
realistë do të jemi kurdoherë.
Shumë fjalë thuhen për unitetin tonë. Ky është i domosdoshëm dhe duhet të luftojmë ta forcojmë, ta kalitim. Por fakt
është që ne për shumë çështje të rëndësishme parimore nuk kemi
unitet.
Partia e Punës e Shqipërisë mendon se duhet të rishikohen
çështjet në dritën e analizës marksiste-leniniste dhe të ndreqen
ku janë gabimet. Le të marrim çështjen e kritikës ndaj Stalinit
dhe veprës së tij. Partia jonë, si parti marksiste-leniniste, është
plotësisht e ndërgjegjshme se kulti i individit është një shfaqje
e huaj dhe e dëmshme për partitë dhe për vetë lëvizjen komuniste. Partitë marksiste jo vetëm nuk duhet të lejojnë zhvillimin
e kultit të individit, i cili frenon aktivitetin e masave, mohon
rolin e tyre, është në kundërshtim me zhvillimin e vetë jetës së
partisë dhe të ligjeve që e rregullojnë atë, por duhet të luftojnë
Me të gjitha forcat për ta shkulur nga rrënjët, kur ky nis e shfaqet
ose është shfaqur në një vend. Në këtë prizëm ne jemi plotësisht
dakord që duhej kritikuar kulti i individit të Stalinit si shfaqje
e dëmshme në jetën e partisë. Por, sipas mendimit tonë, Kongresi
XX dhe veçanërisht raporti sekret i shokut Hrushov çështjen e
shokut Stalin nuk e shtroi drejt dhe në mënyrë objektive marksiste-leniniste.
U dënua rëndë dhe pa të drejtë Stalini për këtë çështje nga
shoku Hrushov dhe nga Kongresi XX. Shoku Stalin dhe veprimtaria e tij nuk i përket vetëm Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik dhe popullit sovjetik, por na përket të gjithëve. Ashtu
sikundër shoku Hrushov e shtroi çështjen në Bukuresht, se mosmarrëveshjet nuk janë në mes të Partisë Komuniste të Bashkimit
Sovjetik dhe të Partisë Komuniste të Kinës, por janë në mes të
Partisë Komuniste të Kinës dhe komunizmit ndërkombëtar, ashtu
sikundër i pëlqen të thotë se vendimet e Kongresit XX dhe XXI
u adoptuan nga të gjitha partitë komuniste dhe punëtore të botës,
ashtu duhet të jetë zemërgjerë dhe konsekuent për gjykimin e
veprimeve të Stalinit që të adoptoheshin me plot ndërgjegje nga
partitë komuniste dhe punëtore të botës.
S'mund të ketë as dy masa, as dy pesha për këto çështje.
Atëhere pse u dënua shoku Stalin në Kongresin XX pa u kon-
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sultuar më parë edhe me partitë e tjera komuniste dhe punëtore
të botës? Pse përpara partive komuniste dhe punëtore të botës,
papritur e pakujtuar, u hodh «anathema» kundër Stalinit dhe
shumë parti motra këtë gjë e muarën vesh kur imperializmi shtypi
raportin e fshehtë të shokut Hrushov me okë nëpër tregje?
Botës komuniste dhe botës përparimtare ju imponua dënimi
i shokut Stalin nga shoku Hrushov. Çfarë të bënin partitë tona
në këtë situatë, kur papritmas, duke përdorur autoritetin e madh
të Bashkimit Sovjetik, ju imponohej në blok një çështje e tillë?
Partia e Punës e Shqipërisë ka qenë në dilemë të madhe.
Ajo s'ishte e bindur dhe s'do të jetë kurrë e bindur për çështjen
e dënimit të shokut Stalin në atë mënyrë dhe në ato forma siç u
bë nga shoku Hrushov. Partia jonë adoptoi formulimet e Kongresit
XX në përgjithësi për këtë çështje, por megjithatë nuk u qëndroi
caqeve të kufizuara nga ky kongres, ajo nuk ju përul shantazheve
dhe frikësimeve që i bëheshin nga jashtë vendit.
Partia e Punës e Shqipërisë tregohej realiste në çështjen e
Stalinit, tregohej e drejtë dhe mirënjohëse ndaj këtij marksisti
të lavdishëm, që_sa qe gjallë ai nuk doli asnjë «trim» nga ne ta
kritikonte, por kur vdiq shumë baltë u hodh mbi të dhe u krijua
e është krijuar një situatë e padurueshme që një epokë e Wrë e
lavdishme e Bashkimit Sovjetik, që kur u mëkëmb shteti i parë
socialist në botë, u forcua Bashkimi Sovjetik, u mposhtën me
sukses komplotet imperia.liste, u dërmuan trockistët, buharinistët,
kulakët si klasë, triumfoi ngritja e industrisë së rëndë, triumfoi
kolektivizimi, me një fjalë Bashkimi Sovjetik u bë një fuqi kolosale që ndërtoi me sukses socializmin e që në Luftën e dytë botërore, luftoi me heroizërn legjendar dhe mposhti fashizmin, çliroi
popujt tanë, u krijua kampi i fuqishëm i socializmit etj, etj, që
gjithë kjo epokë pra e lavdishme e Bashkimit Sovjetik të mbetet
pa kokë, pa udhëheqje.
Partia e Punës e Shqipërisë mendon se s'është e drejtë, normale dhe marksiste që për të gjithë këtë epokë të shuhet emri
dhe vepra e madhe e Stalinit, siç po bëhet. Veprën e mirë dhe të
pavdekshme të Stalinit duhet ta mbrojmë të tërë, kush nuk e
mbron ai është oportunist dhe frikacak.
Shoku Stalin, si person dhe si udhëheqës i Partisë Komuniste
Bolshevike, është niëkohësisht udhëheqësi më i shquar i komunizmit ndërkombëtar pas vdekjes së Leninit, që influencoi në mënyrë shumë pozitive dhe me autoritet të madh në konsolidimin
dhe në zhvillimin e fitoreve të komunizmit në të gjithë botën.
Gjithë veprat teorike të shokut Stalin janë një dëshmi e zjarrtë
e besnikërisë së tij ndaj mësuesit gjenial, Leninit të madh dhe
leninizmit.
Stalini luftoi për të drejtat e klasës punëtore dhe të punonjësve në të gjithë botën, ai luftoi me konsekuencë të madhe deri
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në fund për lirinë e popujve të vendeve tona të demokracisë popullore.
Duke e shikuar vetëm nga këto anë, Stalini i përket gjithë
botës komuniste dhe jo vetëm komunistëve sovjetikë, u përket
gjithë punonjësve të botës dhe jo vetëm punonjësve sovjetikë.
Sikur shoku Hrushov dhe shokët sovjetikë ta kishin shikuar
këtë çështje në këtë frymë, do të ishin shmangur gabimet e mëdha
që u bënë. Por ata e shikuan çështjen e Stalinit shumë thjesht dhe
vetëm në prizmin e brendshëm të Bashkimit Sovjetik. Por, sipas
mendimit të Partisë së Punës të Shqipërisë, edhe në këtë prizëm
ata e shikuan në mënyrë të njëanshme, panë vetëm gabimet e
tij, lanë gati krejt mënjanë veprimtarinë e tij të madhe, kontributin e tij të madh në forcimin e Bashkimit Sovjetik, në kalitjen
e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, në ngritjen e ekonomisë së Bashkimit Sovjetik, të industrisë, të bujqësisë kolkoziane,
në drejtimin e popullit sovjetik në fitoren e madhe mbi fashizmin gjerman.
A ka pasur gabime Stalini? Sigurisht ka pasur. Eshtë e pashmangshme që në një periudhë kaq të gjatë, mbushur me heroizma,
me përpjekje, me luftra, me fitore, të mos kishte edhe gabime,
jo vetëm personale të Josif Stalinit, por edhe të udhëheqjes si
organ kolektiv. Cila është ajo parti dhe cili është ai udhëheqës që
e quan veten se u ka shpëtuar gabimeve në punën e vet? Kur bëhen kritika për udhëheqjen e sotme sovjetike, dhe shokët e udhëheqjes sovjetike na këshillojnë të shikojmë përpara, ata thonë
ta lëmë mënjanë polemikën, por kur qe puna për Stalinin, ata
jo vetëm që nuk shkuan përpara, por u kthyen shumë, shumë
prapa, për të gërmuar vetëm anët e dobëta të punës së Stalinit.
Kulti i individit të Stalinit duhej kapërcyer patjetër. Por a
mund të thuhet, siç u tha, se Stalini është artizani vetë i këtij
kulti të individit? Kulti i individit duhej kapërcyer patjetër, por
a ishte nevoja dhe a ishte e drejtë që të arrihej deri atje, saqë
kush përmendte emrin e Stalinit të tregohej menjëherë me gisht,
kush përdorte një citat të Stalinit të shikohej me sy të shtrembër? Me shpejtësi dhe me zell disa i thyen statujat e Stalinit,
ndërruan emrat e qyteteve që i kishin pagëzuar me emrin e tij.
Po pse të shkojmë më tej? Nël
ausuresht—shol
ju drejtuar shokëve kinezë, u tha: «Po ka eni prej kalit t"
dhur», «Po të doni, ejani merrni edhe ockat e tij». Këto gjëra
ifiiiheshin në adresë të Stalinit.
Partia e Punës e Shqipërisë deklaron solemnisht se është
kundër këtyre veprimeve dhe këtyre gjykimeve mbi veprën dhe
personin e J. V. Stalinit.
Po pse u vunë këto çështje, shokë sovjetikë, në këtë m6nyrë
dhe në këto forma të shtrembëra, kurse kishte mundësi edhe
gabimet e Stalinit, edhe ato të udhëheqjes, të viheshin në dukje
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si duhej, të ndreqeshin këto gabime, por të mos krijohej ajo tronditje e madhe që u krijua në zemrat e komunistëve të të gjithë
botës, që vetëm ndjenja e disiplinës dhe autoriteti i Bashkimit
Sovjetik i frenoi të buçisnin?
Shoku_Mikoian na ka thPnP CP r1P g' girscanim ta kritikonim
shokun Stalin, sa ishte gjallë, se na priste kokën. Ne jemi të sigurt se shoku Hrushov kokën s'na e pret po ta kritikojmë drejt.
Pas Kongresit XX ndodhën ngjarjet që dihen në Poloni,
kundërrevolucioni ndodhi në Hungari, sulme filluan të bëhen
kundër sistemit sovjetik, tronditje ngjanë në shumë parti komuniste dhe punëtorë të botës dhe me në fund kjo që po ngjet.
Bëjmë pyetjen, përse ndodhën këto gjëra në gjirin e lëvizjes
komuniste ndërkombëtare, në gjirin e kampit tonë pas Kongresit
XX? Apo mos këto ngjasin pse udhëheqja e Partisë së Punës të
Shqipërisë është sektare, dogmatike dhe pesimiste?
Ne duhet të na shqetësojë jashtëzakonisht një gjë e tillë dhe
duhet t'i gjejmë burimin sëmundjes e ta shërojmë. Sigurisht sëmundja nuk shërohet as duke i fërkuar krahët renegatit Tito,
as duke shënuar në deklaratë se revizionizmi modern është shpartalluar përfundimisht, siç pretendojnë shokët sovjetikë.
Autoriteti i leninizmit ka qenë dhe është vendimtar. Ai duhet
të vendoset në atë mënyrë që të spastrojë kudo dhe në mënyrë
radikale pikëpamjet e gabuara. Tjetër rrugë s'ka për ne, komunistët. Në qoftë se mund dhe duhet të thuhen drejt gjërat, ashtu
siç janë, duhet të bëhet tani sa s'është vonë, në këtë konferencë.
Komunistët, mendojmë ne, duhet të flenë me ndërgjegje të qetë, të
forcojnë unitetin marksist, por pa ruajtur rezerva, hatëre, mëri.
Komunisti ç'ka në zemër ta thotë haptas dhe çështjet të gjykoben drejt.
Mund të ketë njerëz që të mos u pëlqejë çka thotë Partia
jonë e vogël, mund të izolohet Partia jonë e vogël, mund t'i bëhen
presione ekonomike vendit tonë, për t'i vërtetuar popullit tonë se
udhëheqja e saj gjoja nuk bën, mund të sulmohet dhe po sulmohet Partia jonë, Mihail Susllovi e barazon Partinë e Punës të
Shqipërisë me partitë borgjeze dhe udhëheqësit e saj me
Kerenskin. Por kjo s'na frikëson. Jemi mësuar. Rankoviçi s'ka
thënë më shumë për Partinë e Punës të Shqipërisë, Titua na ka
quajtur Gebelsë, por prapë ne jemi leninistë dhe ata janë trockistë, tradhëtarë, shërbëtorë dhe agjentë të imperializmit.
Dëshiroj të theksoj se Partia e Punës e Shqipërisë dhe populli
shqiptar e ka treguar me vepra sa e do, sa e respekton, sa besnike
i qëndron Bashkimit Sovjetik dhe Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe kur Partia e Punës e Shqipërisë kritikon veprimet e gabuara të disa udhëheqësve sovjetikë, kjo nuk do të
thotë se ka ndryshuar pikëpamja dhe_qëndrimi ynë. Ne, shqiptarët, kemi kurajon marksiste t'i kritikojmë këta shokë, jo pse i
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urrejmë, por se i duam dhe pse duam më shumë e mbi çdo gj
Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe popujt sovjetikë.
Kështu e duam ne Bashkimin Sovjetik, Partinë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik dhe udhëheqjen sovjetike. Me ashpërsinë
tonë marksiste ne u themi atyre çdo gjë në mënyrë shoqërore, ne
u hapim zemrën sinqerisht, ua themi hapët çfarë mendojmë dhe
hipokritë as kemi qenë dhe as do të jemi.
Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik do të na dojë, me
gjithë ashpërsinë tonë që tregojmë, pavarësisht se mundet edhe
të gabojmë, por për një gjë Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik dhe partitë komuniste dhe punëtore të botës nuk do të na
dënojnë, për sinqeritetin tonë dhe që prapa krahëve nuk llomotitim ose që të 100 flamureve nuk jemi.
Në fund dëshiroja të flisja pak mbi projektdeklaratën që
na është paraqitur nga komisioni i redaktimit. Delegacioni ynë
u njoh me këtë projekt dhe e studjoi atë me vëmendje. Në projektin e ri që na është paraqitur janë bërë mjaft ndryshime, në
krahasim me variantin e parë të paraqitur nga delegacioni sov,,4 etik, i cili u muar si bazë për punën e komisionit të redaktimit.
Me ndryshimet që u bënë, projekti i ri është përmirësuar mjaft,
janë forcuar shumë ide të rëndësishme, janë formuluar më drejt
mjaft teza, u hoqën në shumicën dërmuese aluzionet kundër Partisë Komuniste të Kinës.
Delegacioni i Partisë sonë në mbledhjen e komisionit të redaktimit bëri shumë vërejtje, të cilat pjesërisht u pranuan. Megjithëse për disa çështje të rëndësishme e parimore delegacioni
ynë nuk ishte i mendimit që të mbeteshin në projekt, ai dha pëlqimin që ky dokument t'i paraqitej kësaj mbledhjeje, duke ruajtur të drejtën që të shfaqë mendimin e tij edhe një herë për të
gjitha ato gjëra për të cilat ai nuk ishte dakord. Para së gjithash
ne mendojmë që ato pesë çështje që kanë mbetur të pakoordinuara duhet të zgjidhen, me qëllim që të nxjerrim një dokument
të aprovuar nga të gjithë me unanimitet.
Ne mendojmë se është e nevojshme të dalë qartë në deklaratë ideja e Leninit, e shprehur kohët e fundit nga shoku Moris
Torez, si dhe nga shoku Susllov në fjalimin e tij të mbledhjes
së komisionit të redaktimit, se garanci absolute për ndalimin e
luftës mund të ketë vetëm atëhere kur socializmi të ketë fituar
në të gjithë botën ose të paktën edhe në një sërë vendesh të tjera
të mëdha imperialiste. Gjithashtu duhet të hiqet paragrafi që
flet për veprimtari fraksioniste e grupazhi në lëvizjen komuniste
ndërkombëtare, pasi kjo, siç e kemi shpjeguar edhe në mbledhjen
e komisionit, nuk i shërben forcimit të unitetit, përkundrazi e
minon atë. Ne jemi gjithashtu për heqjen e fjalëve ku flitet mbi
kapërcimin e pasojave të dëmshme të kultit të individit, ose pas
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tyre të shtohen fjalët «që kishte vend në një sërë partish», gjë
që i përgjigjet më mirë realitetit.
Për këto çështje dhe për vërejtjet e tjera që ne kemi për
projektdeklaratën unë nuk dua t'i ha kohën mbledhjes. Vërejtjet
tona konkrete delegacioni ynë do t'i bëjë kur të shqyrtohet vetë
projekti i deklaratës.
Do të bëjmë mirë dhe do të jetë shpëtimtare që në këtë konferencë t'i shohim me guxim në sy gabimet dhe të shërojmë plagët
ku janë e ku s'janë, por që ka rrezik të majisen e të bëhen të
rrezikshme. Ne nuk e quajmë fyerje kur shokët na kritikojnë me
të drejtë dhe me fakte, por nuk do të pranojmë kurrsesi që të
na quajnë pa fakte «dogmatikë», «sektarë», «nacionalistë të ngushtë», vetëm sepse ne luftojmë me këmbëngulje kundër revizionizmit modern e veçanërisht kundër revizionizmit jugosllav. Në
qoftë se ndokush luftën tonë kundër revizionizmit e quan dogmatizëm ose sektarizëm, ne i themi atij: hiq syzat revizioniste
dhe do të shikosh më qartë.
Partia e Punës e Shqipërisë mendon se kjo konferencë do
të mbetet historike, pse do të jetë një konferencë në traditën e
konferencave leniniste që ka organizuar Partia Bolshevike për
të demaskuar dhe shfarosur nga rrënjët pikëpamjet e shtrembëra,
për të forcuar dhe çelnikosur mbi bazën e marksizëm-leninizmit
unitetin e lëvizjes sonë komuniste e punëtore ndërkombëtare. Partia jonë e Punës do të luftojë edhe në të ardhshmen me vendosmëri për të çelnikosur unitetin tonë, lidhjet vëllazërore, veprimin e përbashkët midis partive komuniste e punëtore, sepse kjo
është garancia e fitores së çështjes së paqes dhe të socializmit.
Uniteti i kampit socialist, me Bashkimin Sovjetik në krye, uniteti i lëvizjes komuniste dhe punëtore ndërkombëtare, me Partinë e lavdishme Komuniste të Bashkimit Sovjetik në qendër,
është gjëja më e shenjtë, të cilën Partia jonë do ta ruajë si sytë
e ballit dhe do ta forcojë përditë e më shumë.
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Nr. 131

LETER E KQ TE PPSH DREJTUAR KOMITETIT QENDROR TE
PARTISË KOMUNISTE TE BASHKIMIT SOVJETIK LIDHUR
ME RIFILLIMIN E BASHKEBISEDIMEVE MIDIS
PËRFAQËSUESVE TE PKBS DHE PPSH.
MOSKE

21 nëntor 1960
Muarëm letrën e datës 14 nëntor 1960 të Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik drejtuar delegacionit
të Partisë së Punës të Shqipërisë që merr pjesë në Mbledhjen e
partive komuniste e punëtore në Moskë, me anën e së cilës ju
propozoni që të rifillojnë bashkëbisedimet midis përfaqësuesve
të partive tona, të cilat u ndërprenë më 12 nëntor të këtij viti.
Në lidhje me letrën tuaj të mësipërme, Komiteti Qendror i
Partisë së Punës të Shqipërisë na ka autorizuar t'u përgjigjemi
sa më poshtë:
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë ka qenë
dhe është kurdoherë i mendimit se rruga më e drejtë e zgjidhjes
së mosmarrëveshjeve të lindura midis dy partive tona është rruga
e bashkëbisedimeve, në bazë të parimeve marksiste-leniniste, të
barazisë dhe të respektit reciprok.
Më datën 9 nëntor të këtij viti, ju na propozuat që Sekretari
i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, shoku
Enver Hoxha, të takohej me Sekretarin e Parë të Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, shokun Hrushov,
për bashkëbisedime në lidhje me mosmarrëveshjet e lindura midis dy partive tona. Shoku Enver Hoxha e priti me kënaqësi
këtë ftesë dhe u bë gati që të vinte në takim me shokun Hrushov.
Por fare pak kohë para se të nisej për takim shoku Enver Hoxha,
delegacionit tonë, duke lexuar letrën e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik drejtuar me datën 5 nëntor
të këtij viti Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, i
ra në sy se, në atë letër, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik e injoron ekzistencën e Republikës Popu-
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llore të Shqipërisë si vend socialist dhe denigron Partinë e Punës të Shqipërisë. Këto konsideracione Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik nuk ja kishte thënë drejtpërdrejt Partisë sonë, më parë se t'ja bënte të njohura zyrtarisht
gjithë lëvizjes komuniste ndërkombëtare, siç bëri me letrën e
datës 5 nëntor të këtij viti drejtuar Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Kinës. Për këtë veprim fyes dhe të palejueshëm të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik
ndaj Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Partisë së Punës të
Shqipërisë, shoku Enver Hoxha, me të drejtë, e ndryshoi vendimin për t'u takuar me shokun Hrushov, duke refuzuar takimin
në minutën e fundit.
Megjithatë, delegacioni i Partisë së Punës të Shqipërisë në
Mbledhjen e partive komuniste e punëtore që mbahet tani në
Moskë pranoi të bashkëbisedonte me udhëheqësit e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik të nesërmen, më datën 10 nëntor
të këtij viti. Kështu, më 10 nëntor të këtij viti u bë takimi midis
delegacionit tonë me përbërje të plotë dhe përfaqësuesve të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik shokëve Mikojan, Kozllov,
Susllov, Pospellov dhe Antropov. Bashkëbisedimet vazhduan edhe
më datën 11 nëntor midis delegacionit tonë, nga njëra anë, dhe
shokëve Mikojan e Kozllov, nga ana tjetër. Fatkeqësisht, gjatë
këtyre bashkëbisedimeve nuk u arrit asnjë rezultat, në lidhje me
mosmarrëveshjet midis dy partive tona. Në këto bashkëbisedime
u konstatua se të dy palët qëndrojnë secila pa lëvizur nga pozitat
e veta: ne konsiderojmë se burimi i mosmarrëveshjeve qëndron
në veprimet e gabuara të udhëheqjes së Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik, kurse ju konsideroni që burimi i mosmarrëveshjeve qëndron në qëndrimin gjoja të gabuar të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë. Por në takimin e datës 11
nëntor ne ramë dakord me propozimin e shokëve Mikojan e Kozllov për t'u takuar me shokun Hrushov të nesërmen.
Më datën 12 nëntor, për hir të përmirësimit të marrëdhënjeve midis dy partive tona dhe të miqësisë midis dy vendeve
tona, me qëllim që të gjendej rruga e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të lindura midis nesh, delegacioni ynë shkoi në Kremlin
për t'u takuar me shokun Hrushov, ku ndodheshin edhe shokët
Mikojan, Kozllov e Antropov. Gjatë bisedimeve në këtë takim,
përsëri të dyja palët mbetën secila në qëndrimet e veta. Por N. S.
Hrushovi papritur filloi të sulmonte në mënyrë fyese, të palejueshme, personalisht Sekretarin e Parë të Komitetit Qendror të
Partisë sonë, shokun Enver Hoxha, derisa e krahasoi me Makmilanin. Në atë rast, delegacioni ynë i kërkoi N. S. Hrushovit ta
merrte mbrapsht këtë dhe, meqenëse ai refuzoi, në mënyrë fyese,
që ta tërhiqte këtë fyerje të rëndë ndaj Partisë sonë, delegacioni
ynë, në shenjë proteste, u largua pa përfunduar bashkëbisedimet.

Kështu, pra, faji për ndërprerjen e bashkëbisedimeve nuk na bie
neve, por përfaqësuesve të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, të cilët fyen rëndë udhëheqjen e
Partisë sonë.
Megjithatë, Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë është i mendimit dhe konsideron se duhet të zhvillohen
bashkëbisedime midis përfaqësuesve të dy partive e qeverive
tona, me qëllim që të zhduken mosmarrëveshjet, me qëllim që të
ecim përpara, për forcimin e miqësisë midis popujve tanë dhe
partive tona. Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë
pranon propozimin tuaj që bëni me anën e letrës së datës 14 nëntor
të këtij viti për të rifilluar bashkëbisedimet. Nga ana jonë, si përfaqësues të Partisë dhe të qeverisë sonë në këtë bashkëbisedim
do të jenë shokët Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo. Ne propozojmë
që përfaqësuesit tanë dhe përfaqësuesit tuaj të takohen gjatë
kohës që zhvillon punimet Mbledhja e partive komuniste e punëtore në Moskë, kur ta shihni ju të përshtatshme.
Ne kemi besim se, me vullnet të mirë, mosmarrëveshjet tona
mund të eleminohen dhe miqësia e dashuria midis popujve dhe
partive tona do të forcohen edhe më tej.
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Me përshëndetje komuniste
Delegacioni i PPSH në Mbledhjen e partive
komuniste e punëtore
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