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S1DO QË TE ZHVILLOHEN SITUATAT,
E ARDHMJA DHE FITORJA
DO TL JENE ME MARKSIZEM-LENINIZMIN

Bisedë me Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë
Komuniste Peruane, Sat4trnino Paredes Macedo
15 dhjetor 1964

Menjëherë pasi u takuan, shoku Enver Hoxha u
interesua për shëndetin e mysafirit dhe të shokëve të
tjerë udhëheqës të Partisë në Peru, pastaj e pyeti Paredesin se si e kaloi në Shqipëri. Duke iu përgjigjur pyetjeve, mysafiri, midis të tjerash, tha:

Nga takimet që kam pasur me disa prej udhëheqësve të Partisë suaj, me punëtorë dhe me drejtues
partie në rrethet që vizitova, të gjithë më kanë lënë
shumë përshtypje dhe kam vënë re se masat e popullit
dhe komunistët janë shumë të lidhur me udhëheqjen
e Partisë. Kjo është një nga cilësitë më të rëndësishme
të një partie komuniste, veçanërisht në këto momente,
kur ne duhet të bëjmë një luftë të ashpër dhe të vendosur kundër imperializmit dhe revizionizmit modern.
Fatkeqësisht, shumë nga aspektet e luftës dhe të
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veprimtarisë së popullit dhe të Partisë suaj gjer tani
ne nuk i kemi njohur. Revizionistët modernë na kishin
bërë, si të thuash, njëfarë bllokade, duke mos lejuar
futjen e literaturës së nevojshme në vendin tonë nga
partitë motra, sidomos nga Shqipëria. Ky ka qenë një
dizavantazh i madh për luftën tonë, sepse, po të kishim
pasur mundësi që të na kishin ardhur më parë botimet
tuaja, siç na erdhën kohët e fundit, ne do t'ua kishim
bërë të njohur gjithë komunistëve të Perusë veprimtarinë e Partisë suaj dhe jemi të sigurt se lufta marksiste-leniniste në vendin tonë do të kishte marrë përpjesëtime më të mëdha. Megjithatë në Peru tani ekzistoinë kushte të mira për luftën tonë.
Ne, komunistët peruanë, ju jemi shumë mirënjohës
për ndihmën dhe kujdesin e madh që keni treguar
ndaj nesh. Kjo tregon me të vërtetë se ju jo vetëm
flitni. por luftoni dhe zbatoni drejt në praktikë parimet
e internacionalizmit proletar.
SHOKU ENVER HOXHA: Ju faleminderit shumë
shoku Saturnino Paredes për fjalët e mira që thoni në
adresë të Partisë sonë.
E ndiejmë veten shumë të gëzuar për ardhjen tuaj
midis nesh dhe, me këtë rast, duam t'ju themi atë që
kemi në zemër. Jemi shumë të gëzuar që Partinë Komuniste Peruane e kanë marrë në dorë marksistë-leninistët, të cilët po e pastrojnë atë vazhdimisht nga elementët oportunistë, revizionistë, antimarksistë. Ashtu si
e gjykojmë ne, si e gjykon e gjithë Partia e Punës e
Shqipërisë, kjo është një fitore për lëvizjen komuniste
ndërkombëtare, është një shembull inkurajimi, sepse
ka të bëjë me vazhdimësinë e luftës së një partie dhe
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tregon sidomos se në shumicën dërrmuese të partisë
suaj dominojnë idetë e marksizëm-leninizmit. Kurse në
shumë parti të tjera, ku dominojnë revizionistët, elementët marksistë-leninistë kanë qenë të detyruar të krijonin parti të reja, të cilat, natyrisht, do të rriten dhe
do të zmadhohen gjatë luftës së tyre. Kështu ka ndodhur, për shembull, edhe me Partinë Komuniste të Brazilit, në udhëheqje të së cilës është revizionisti Prestes.
Lufta e marksistë-leninistëve brazilianë do të bëjë që
ajo të humbasë autoritetin e vet dhe të shkojë, në qoftë
se nuk ka shkuar akoma hapur, në pozitat e socialdemokracisë, të bashkëpunimit me borgjezinë, në rrugën
ideologjike dhe politike të imperializmit. Kjo do të arrihet me luftën revolucionare të Partisë së re Komuniste
marksiste-leniniste të Brazilit.
Është fakt që tani partia e Prestesit po vepron në
mënyrë pak a shumë të fuqishme për të mashtruar proletariatin, për ta futur në qorrsokak lëvizjen nacionalçlirimtare, për të penguar luftën e popullit brazilian
kundër imperializmit etj., kurse në Peru ka ngjarë e
kundërta.
Lufta e revizionistëve modernë, sikurse po e shohim, ka për qëllim të mbështetë sa të jetë e mundur
kudo elementët revizionistë dhe tradhtarë në udhëheqjet e partive komuniste, që ata të marrin fuqinë në
dorë atje ku nuk e kanë dhe të pastrojnë partitë nga
elementët e shëndoshë marksistë-leninistë. Në partinë
tuaj, revizionistët nuk e arritën dot një gjë të tillë dhe
kjo ka arsyet e veta të shëndosha objektive. Kjo ndodhi,
rnendojmë ne, për arsye se partia juaj, në shumicën e
saj dërrmuese ka qenë në pozita të drejta dhe se pjesa
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më e madhe e udhëheqjes së saj, me ju në krye, ka
qenë në pozita revolucionare marksiste-leniniste.
Eksperienca jonë është e thjeshtë, për arsye se ne
jemi përfaqësuesit e një partie dhe të një populli të vogël. Por për të gjithë ne, marksistët, eksperienca e
cilësdo parti, qoftë ajo e madhe ose e vogël, është
shumë e vlefshme, sepse grumbullimi i saj përbën
sumumin e eksperiencës së marksizëm-leninizmit në
përgj ithësi.
Partia jonë gjendet në disa pozita të veçanta. Ne
ndodhemi në Evropë, ku lëvizja komuniste dhe kampi
i socializmit kanë ngrënë një grusht mjaft të rëndë. në
radhë të parë në Bashkimin Sovjetik, ku drejtimin e
partisë dhe të shtetit sovjetik pas vdekjes së Stalinit e
mori në dorë grupi tradhtar i Hrushovit; në Jugosllavi,
ku revizionistët e kishin marrë me kohë fuqinë në dorë,
si dhe në të gjitha vendet socialiste të Evropës, ku, me
përjashtim të Shqipërisë, erdhën në fuqi revizionistët,
të cilët filluan një luftë graduale, të vazhdueshme dhe
të paprinciptë kundër marksizëm-leninizmit.
Partia e Punës e Shqipërisë qe e vetmja parti në
Fvropë që jo vetëm u rezistoi luftës së revizionistëve,
të gjitha presioneve të tyre, por pa u përkulur për asnjë
çast mbrojti me vendosmëri nga gjithë kjo rrymë e
madhe regresive dhe tradhtare parimet e marksizëm-leninizmit. Në këto kushte çështja për ne shtrohej
kështu: ose të luftonim me këmbëngulje kundër revizionizmit modern, ose të gjenim disa rrugë oportuniste,
njëfarë modus vivendi dhe të ruanim disa interesa të
përkohshme materiale për pushetin tonë, ta shikonim
çështjen vetëm nga interesi i ngushtë i Republikës
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Popullore të Shqipërisë, në një kohë kur revizionizmi
modern ndërmori dhe intensifikoi luftën e tij kundër
marksizëm-leninizmit, kundër kampit socialist dhe lëvizjes komuniste botërore. Pra, Partia jonë nuk e pa këtë
çështje në prizmin e ngushtë të interesit imediat të vendit tonë. Po ta shihte kështu, ne do të bënim një gabim
kolosal në dëm të marksizëm-leninizmit në përgjithësi
dhe njëkohësisht do të sakrifikonim edhe fitoret e popullit shqiptar, duke filluar që nga çështja shumë e rëndësishme e pavarësisë kombëtare dhe gjer te ndërtimi
i socializmit. Partia jonë gjykoi drejt se të gjitha këto
ishin në rrezik të madh. Prandaj ajo zgjodhi rrugën e
luftës dhëmb për dhëmb me revizionizmin, ndryshe nuk
do të ishim marksistë-leninistë.
Po përse Partia jonë doli në këtë rrugë të drejtë?
Sepse Partia jonë kurdoherë u ka qëndruar dhe u
qëndron me besnikëri parimeve të marksizëm-leninizmit dhe ka besim të patundur në fitoren e revolucionit
dhe të çështjes së madhe të komunizmit, pavarësisht se
pas vdekjes së Stalinit doli kundër socializmit rryma
e egër antimarksiste e revizionizmit modern. Partia jonë
e dinte se marksizëm-leninizmi dhe forcat revolucionare.
që janë shumë më të mëdha se ato të revizionizmit
dhe që vijnë kurdoherë duke u zgjeruar, do ta dërrmonin këtë rrymë regresive dhe tradhtare.
Në këto situata të vështira që u ndodh gjithë lëvizja komuniste ndërkombëtare dhe veçanërisht vendi
ynë, Partia e Punës e Shqipërisë nuk u lëkund dhe
asnjëherë nuk e humbi busullën. Është fakt se Partia
jonë i kapërceu me sukses rreziqet imediate dhe të veçanta që i kanoseshin vendit tonë. Por këtë fitore ne
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nuk e shikojmë vetëm si rezultat i gjendjes së brendshme të shëndoshë në vendin tonë. Ne jemi të ndërgjegjshëm se përveç forcës së Partisë dhe të popullit
tonë në ruajtjen e fitoreve të arritura kemi pasur e
kemi ndihmën dhe mbështetjen e fuqishme të një numri
të madh partish që qëndrojnë në pozita të forta marksiste-leniniste. Prandaj, duke u bazuar në eksperiencën
tonë, ne mund të themi se në çdo situatë të vështirë
që mund të gjendet lëvizja komuniste ndërkombëtare
ose ndonjë parti e veçuar, apo grup marksist-leninist,
për marksizëm-leninizmin gjendja nuk ka për të qenë
dhe nuk do të jetë asnjëherë e dëshpëruar. E ardhmja
dhe fitorja, sido që të zhvillohen situatat, do të jenë me
marksizëm-leninizmin.
Të mos flasim për borgjezinë, për imperialistët apo
për revizionistët, por edhe shumë nga miqtë tanë bëjnë
pyetje: si është e mundur të rezistojë një parti dhe një
vend i vogël që ndodhet i rrethuar nga revizionistët dhe
imperialistët, sikundër është Shqipëria në kontinentin
Evropian? Dhe fjala është jo në një rrethim çfarëdo,
por në një rrethim aktiv me shtete të interesuara shumë
që të likuidohet socializmi në Shqipëri. Përse ka ngjarë
një gjë e tillë? Ata që e bëjnë pyetjen nuk shohin një
gjë, që këtu nuk është fjala vetëm për çështjen e një
Shqipërie të vogël, por për çështjen e madhe të revolucionit në përgjithësi, për çështjen e madhe të ideve të
marksizëm-leninizmit e për luftërat nacionalçlirimtare
kundër imperializmit, që po zhvillohen me forca gjithnjë në rritje në të gjitha kontinentet. Prandaj Partia
jonë po zhvillon e do të zhvillojë me një forcë akoma
më të madhe luftën kundër imperializmit e revizioniz-
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mit, sepse imperialistët dhe revizionistët janë dy armiqtë tanë më të egër e më të rrezikshëm, që luftolnë
me të gjitha mjetet që kanë në dispozicion për shuarjen
e revolucionit, për shtypjen e popujve.
Luftën kundër revizionizmit modern ne e bazojrnë
ně teorinë e marksizëm-leninizmit dhe në eksperiencën
bnë të përditshme. Kjo luftë e Partisë sonë ka kaluar
në faza të ndryshme, sepse në faza të ndryshme e ka
zhvilluar luftën e vet kundër marksizëm-leninizmit
edhe revizionizmi modern. Në fillim revizionistët modernë nuk kanë dalë hapur, por kanë vepruar në mënyrë të maskuar, bile në një ilegalitet të rëndë. Kështu
kanë vepruar edhe revizionistët sovjetikë, kështu edhe
ata jugosllavë.
Megjithatë, ne, në marrëdhëniet me Partinë Kornuniste të Jugosllavisë, qysh në fillim konstatuam veprime jomarksiste, josocialiste ndaj vendit dhe Partisë
sonë, e cila, sado e re që ishte atëherë, gjithë luftën dhe
veprimtarinë e vet e bazonte në parimet e marksizëm-leninizmit.
Po kështu edhe për sa i përket revizionizmit hrushovian. Partia jonë e gjykon se në disa momente të
caktuara, qysh kur ishte gjallë Stalini, Hrushovi dhe
banda e tij kanë qenë në pozita tradhtare antimarks1;te, revizioniste. Faktet e mëvonshme të bindin ploUsisht se ata kanë qenë në këto pozita, por kanë ditur
të punojnë në mënyrë shumë të maskuar. Por kur grupi
i Hrushovit filloi të manifestonte qoftë edhe në mënyrë
latente veprimtarinë e vet armiqësore revizioniste,
,Partia jonë e ndjeu sadopak këtë. Me të ardhur në
pushtet, grupi i Hrushovit mendoi për një moment se e
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kishte stabilizuar situatën, se e kishte marrë plotësisht
drej timin, se veprimet e tij të para kishin hedhur rrënjë të thella në Bashkimin Sovjetik, prandaj iu duk se
erdhi koha që të manifestonte si me thënë megalomaminë e «shtetit të madh», <<të partisë së madhe» dhe precipitoi veprimet. N. Hrushovi erdhi në konkluzionin se
kishte ardhur koha të bëheshin ndryshime rrënjësore
në fushën e ideologjisë, të politikës, në çështjet organizative, ekonomike etj. Banda e Hrushovit i formuloi
këto pikëpamje dhe kujtonte se do t'i zbatonte pa asnjë
pengesë dhe kundërshtim nga të gjitha partitë .komuniste, nga e gjithë lëvizja komuniste ndërkombëtare.
Në ato etapa që kaloi veprimtaria e udhëheqjes
revizioniste sovjetike u zhvillua dhe lufta e Partisë sonë.
Në fillim ajo ka nisur në rrugën e kritikave e të këshillave shoqërore, e objeksioneve, e vërejtjeve kritike
të dyanshme, gjersa erdhi momenti që çështjet të ngriheshin në konferencat ndërkombëtare të partive komuniste. Këto nuk i themi ne duke u nisur nga pozita subjektive kundër udhëheqjes sovjetike, por i kemi të
faktuara. Për të gjitha këto ekzistojnë dokumente në
Partinë tonë. Në këto forma vazhdoi lufta kundër Hrushovit dhe pasuesve të tij gjersa ata vendosën platformën e revizionizmit modern në kongreset e 20-të, të
21-të dhe të 22-të.
Por, kur Hrushovi dhe grupi i tij, jo vetëm në
Bashkimin Sovjetik, por edhe gjetkë, u përpoqën që
këtë platformë t'ia impononin lëvizjes komuniste ndërkombëtare dhe vepruan intensivisht për këtë, atëherë
Partia jonë gjykoi se tashmë duhej vendosur kufiri me
18 — 80 a
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këta armiq dhe e kuptoi se që nga kjo kohë nuk kishim
të bënim më me komunistë që kishin gabuar, por me
armiq të betuar të marksizëm-leninizmit, që tashmë e
kishin hequr maskën. Kështu, pra, me revizionistët sovjetikë ne vendosëm vijën e demarkacionit, ashtu sikurse u bë nga partitë komuniste më 1948 me revizionistët jugosllavë. Natyrisht, për mjaft 'kohë ne u treguam shumë të durueshëm me udhëheqësit revizionistë
sovjetikë dhe bëmë të gjitha përpjekjet në rrugë marksiste-leniniste për të rregulluar mosmarrëveshjet, por
grupi i Hrushovit kishte shumë besim në vijën e tij.
Ai kujtonte se e kishte fituar davanë, prandaj në Kongresin e 22-të të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik na sulmoi haptazi, duke bërë një hap që nuk njihej
gjer atëherë në marrëdhëniet midis partive komuniste.
Atëherë Partia jonë mendoi se kundër revizionistëve
rnodernë, veçanërisht kundër krerëve të tyre, hrushovianëve e titistëve, duhej bërë një luftë e paprerë, e hapët dhe gjer në fund.
Ky grupim i madh revizionistësh ka punuar në të
gjitha drejtimet për të bashkëpunuar me imperialistët,
për të qenë në koordinim të plotë ideologjik dhe politik
me ta, me qëllim që ta degjenerojnë marksizëm-leninizmin, ta zëvendësojnë atë me revizionizmin modern, të
shtypin revolucionet dhe luftërat nacionalçlirimtare
kudo në botë. Në të tilla situata, Partia jonë mendon të
mos u bëhet asnjë lëshim këtyre armiqve. Një qëndrim
i tillë luftarak kundër revizionizmit modern është plotësisht i drejtë, kurse, po të bënim të kundërtën, ne do
të bënim me ndërgjegje një tradhti të madhe.
Aktualisht lëvizja marksiste-leniniste kudo në botë
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po ngrihet dhe po forcohet pa ndërprerje. Por, në kushtet kur përballë nesh kemi armiq të tillë të tërbuar, siç
janë imperializmi, me atë amerikan në krye, dhe revizionizmi modern që është në fuqi në Bashkimin Sovjetik dhe në disa vende të tjera ish-socialiste, dhe kur në
udhëheqjen e shumë partive komuniste dhe punëtore
në Amerikën Latine, në Evropë e gjetkë janë gjithashtu
elementë revizionistë, duhet koordinuar me kujdes lufta
e partive marksiste-leniniste dhe e të gjitha forcave revolucionare në botë.
Sipas pikëpamjes së Partisë sonë kjo luftë do të
koordinohet jo duke pasur Komintern, i cili, për kushtet
e sotme, nuk na duket i nevojshëm. Të gjithë e dimë
se Kominterni, në gjithë veprimtarinë e vet, ka bërë
një punë shumë pozitive. Megjithëse në kushte jashtëzakonisht të vështira, kur sundonte imperializmi dhe
kapitalizmi, kur në shumë vende ishte vendosur diktatura fashiste, Kominterni ndihmoi avangardën e proletariatit dhe bëri një punë kolosale që në një shumicë
vendesh të krijoheshin partitë komuniste dhe të vihej
kufiri në mes të socialdemokracisë tradhtare dhe marksistë-leninistëve.
Partitë që qëndrojnë në pozita marksiste-leniniste,
duke analizuar veprimtarinë e madhe të Kominternit,
që ndihmoi dhe konsolidoi partitë komuniste kudo në
botë, e vlerësojnë lart këtë veprimtari, pavarësisht se
mund të jenë bërë dhe gabime. Por këto nuk kanë qenë
gabime parimore. A mund të ekskludohen gabimet gjatë
veprimtarisë së një organizate? Jo, nuk është e mundur, jo vetëm në kohën e Kominternit, por edhe në
kohën e tanishme.
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Më vonë erdhi koha kur Stalini dhe udhëheqja e
Kominternit e gjetën të arsyeshme ta shpë •ndanin atë.
Dikush mund të bëjë pyetjen: përse u mor një masë e
tillë? Të gjithë e dimë se pikërisht në atë kohë partitë
komuniste kishin arritur një nivel të lartë pjekurie, ato
prej kohësh ishin futur në luftë për interesat e proletariatit, kishin korrur një varg fitoresh duke zgjeruar
influencën e tyre, jo vetëm në radhët e proletariatit,
por dhe në masat e tjera të gjera të punonjësve dhe
ishin pasuruar me një eksperiencë kolosale në veprimtarinë e tyre praktike. Ato ishin bërë kështu një forcë
e madhe e pavarur.
Përse i them këto? I them sepse revizionistët modernë, me Hrushovin në krye, ndërmorën një sërë
aktesh dhe veprimesh për ta demaskuar, ose, si me thënë, për ta njollosur Kominternin. Kjo u bë nga ana e
tyre për dy arsye:
Së pari, për të njollosur Leninin, sido që kursi i tij
përdoret nga revizionistët modernë si një perde për
të mbuluar tradhtinë e tyre dhe për të gënjyer masat
e komunistëve. Duke qenë revizionistë, ata janë pasardhësit, djemtë e tradhtarëve Bernshtajn dhe Kautski,
prandaj nuk mund të bënin tjetër veçse të ndiqnin rrugën e tradhtisë të paraardhësve të tyre. Ata kapen pas
Leninit, me qëllim që me këtë maskë të luftojnë dhe
të njollosin edhe Stalinin, nxënësin besnik të Leninit,
dhe veprën e tij.
Së dyti, revizionistët nuk janë budallenj. Ata e
dinë se Kominterni në momentet më të përshtatshme
dhe të vështira për proletariatin ndërkombëtar ka ditur
të ngjallte, të konsolidonte fo •cat dhe organizimin e
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proleta •iatit dhe të avangardës së tij, ta kaliste këtë
me një disiplinë të vetëdijshme marksiste-leniniste, ta
pajiste me një ideologji të vërtetë marksiste-leniniste
në luftë të ashpër dhe të pamëshirshme kundër imperializmit, kundër borgjezisë, kundër fashizmit dhe të
kristalizonte njëkohësisht me këtë luftë solidaritetin
e lëvizjes komuniste ndërkombëtare.
Por revizionistët, të cilët shikojnë njëkohësisht me
kujdes dhe alarm të ardhmen e tyre, po punojnë që ta
njollosin dhe ta injorojnë Internacionalen Komuniste, po
shtrembërojnë parimet e drejta marksiste-leniniste etj.,
organizimin dhe unitetin e lëvizjes komuniste ndërkombëtare, të cilin kurdohe •ë e kanë pasur dhe e kanë frikë, prandaj dhe synojnë që ta përçajnë atë. Për ta
është jetike dhe e domosdoshme të na shpartallojnë ne,
ma •ksistë-leninistët kudo që jemi në botë, të shpartallojnë partitë marksiste-leniniste që qëndrojnë në pozita të forta parimore, të shpartallojnë grupet e reja
marksiste-leniniste që po krijohen, po konsolidojnë forcat e tyre dhe po ecin drejt formimit të partive të tipit
të partisë së Lenin-Stalinit. Për t'i shpartalluar këto,
ata kanë zhvilluar, po zhvillojnë dhe vazhdojnë të zhvillojnë një veprimtari intensive antimarksiste, antisocialiste.
Është pë • këtë arsye që Partia jonë mendon se ne,
në radhë të pa •ë. duhet të konsolidojmë forcat tona në
rrugën e konsultimeve e të kontakteve të shpeshta midis partive marksiste-leniniste. Ne jemi të mendimit se
tani nuk është koha për të krijuar ndonjë organizatë
ndërkombëtare si Kominterni ose Byroja Informative,
krijimi i të cilave në atë kohë ishte plotësisht i drejtë.
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Partia bolshevike dhe Stalini i gjykuan drejt momentet
kur e krijuan Byronë Informative. Ishte koha pikërisht pas Luftës së Dytë Botërore, kur ishte krijuar një
situatë e re për lëvizjen komuniste ndërkombëtare, kur
në botë ishin krijuar një sërë vendesh socialiste, kur
ishin krijuar parti të reja .komuniste në shumë vende
të botës, kur shumë parti komuniste në vendet kapitaliste kishin rritur influencën dhe autoritetin e tyre në
masat punonjëse dhe kishin fituar pozita të shëndosha
në fushën politike. Byroja Informative nuk kishte formën e Kominternit, ajo ishte një formë organizative
shumë më e ndryshme nga ai dhe plotësisht e përshtatshme për situatat e kohës kur u krijua.
Si konkretizohej ajo? Rshtë e njohur nga të gjithë
që ajo konkretizohej nëpërmjet konsultimeve. Të gjitha
mbledhjet që u bënë nga Byroja Informative gjatë ekzistencës së saj prej disa vjetësh kanë pasur vetëm karakter konsultimi dhe aspak imponimi. Megjithatë në
atë kohë nuk kishte asnjë parti marksiste-leniniste që
të mos kishte një konsideratë të veçantë, një dashuri
të thellë dhe një respekt të madh për partinë e Leninit
dhe të Stalinit. Do të ishte gabim i madh po të mos e
kishin atëherë marksistët një konsideratë, dashuri dhe
respekt të tillë dhe të mos përfitonin nga rruga e drejtë,
nga eksperienca, nga këshillat dhe ndihma marksiste-leniniste e Bashkimit Sovjetik dhe e Partisë Komuniste
të Bashkimit Sovjetik.
Revizionistët modernë u përpoqën ta diskreditojnë
dhe ta njollosin Byronë Informative për shkak të veprimtarisë së saj të drejtë, për këshillat maA • siste dhe

paralajmërimet objektive e konkluzionet që bëri ajo për
revizionistët jugosllavë.
Kur Hrushovi vendosi të likuidohej Byroja Informative, ne ndodheshim në Kremlin. Atje mësuam se
N. Hrushovi e kritikonte Byronë Informative. Në mes
të tjerash, ai na tha, se në një bisedim që pa .skësh pasur
me Xhavaharlal Nehrunë, ky i fundit i kishte thënë se
duhej prishur Byroja Informative, pasi ajo u shtinte
frikën borgjezisë dhe popujve. Kështu na e ka thënë
këtë çështje Hrushovi në Kremlin, në një ,kohë kur
ishte në ekstazë.
Partia jonë mendon që, pa qenë nevoja të krijohet
tani një Byro Informative e re, ato parti, që janë në
fuqi dhe mbështeten fort në parimet e marksizëm-leninizmit. duhet të ndihmojnë në mënyrë të organizuar
me të gjitha forcat dhe mjetet që kanë në dispozicion
të gjitha partitë komuniste dhe grupet marksiste revolucionare, me qëllim që këto të konsolidohen sa më
shpejt e sa më shumë, duke pasur kurdoherë mirë parasysh që gjatë këtij bashkëpunimi ne t'i ruajmë parimet, që gjatë bashkëpunimit ndërmjet partive komuniste të mos ketë çështje të tilla si «parti e madhe» ose
«e vogël», por çdo gjë të kuptohet dhe të zgjidhet në
rrugë të drejtë marksiste-leniniste.
Partitë marksiste-leniniste janë parti të pavarura.
Por duhet kuptuar drejt se pavarësia jonë nuk është
jashtë marksizëm-leninizmit. Ky i bashkon të gjitha
partitë komuniste. Dhe kur them na lidh marksizëm-leninizmi, me 'këtë kuptojmë se na lidhin qëllime të
mëdha, na lidh një vijë politike e njëllojtë dhe reale
në të gjitha drejtimet. Kjo bën që uniteti ynë të jetë
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çeliktë. Në një unitet të tillë, çdo shfaqje mikroborgjeze
e «partisë mëmë», e -«partisë së madhe», e «shtetit të
madh», çdo urdhër i dhënë një partie nga një parti
tjetër etj. zhduken.
Që të zhduken këto ne mendojmë se duhet të intensifikohen takimet ndërmjet partive marksiste-leniniste, me qëllim që të shkëmbejmë midis nesh eksperiencën, t'i shfaqim mendimet tona njëri-tjetrit, të bëjme kritika të drejta dhe nga këto takime të dalim kurdeherë me rezultate, me konkluzione dhe me veprime
të përbashkëta. Kështu do të arrijmë që të forcojmë
pozitat e fituara gjer tani në secilën parti dhe në secilin vend, si dhe të fitojmë pozita të tjera, duke u kujdesur edhe për pozitat e reja që duhet të fitojnë partitë dhe popujt e tjerë. Kjo kërkon që të bëjmë një luftë të organizuar, me qëllim që të mos lëmë vende të
hapëta dhe të ndihmojmë si duhet dhe ku duhet lëvizjet revolucionare kudo në botë.
Komiteti Qendror i Partisë sonë ka mendimin se
çështja e .kontakteve të rregullta, e gjetjes së mundesive për të bërë mblcdhje më të shpeshta midis partive
komuniste dhe grupeve marksiste revolucionare për
koordinimin e veprimeve, të propagandës dhe të luftës
së tyre, është një ndër faktorët kryesorë të luftës sonë.
Ne e shikojmë mirë dhe e kemi të qartë çfarë bëjnë
revizionistët modernë duke pasur nën kthetrat e tyre
forcën e madhe të Bashkimit Sovjetik. Ata po bëjnë
në të katër anët e botës një propagandë të fuqishme,
demagogjike, po veprojnë gjithashtu në mënyrë intensive edhe me mjete ekonomike .e financiare kundër forca ve marksiste-leniniste në rritje. Ata propagandojnë
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nga të katër anët për koordinimin e veprimeve për
të na përçarë duke përdorur kundër nesh, në radhë të parë, teoritë e tyre antimarksiste të maskuara.
Ata flasin për propozimet e tyre gjoja për mbledhje,
për diskutime, për marrëveshje, për të shuar polemikën, ose të paktën për ta shuar për njëfarë periudhe
etj., etj. Ne i kuptojmë mirë këto manovra të tyre, ato
janë manovrat e revizionistëve modernë kundër marksizëm-leninizmit.
Në këto kushte, Partia jonë mendon se është e nevojshme që të shtohen lidhjet dhe konsultimet midis
partive marksiste-leniniste, me qëllim që lufta jonë të
zgjerohet e të zhvillohet kudo, si edhe për të forcuar pozitat tona atje ku këto janë dobësuar, si për shembull, këtu në Evropë. Mirëpo revolucioni zien kudo,
ai zien te ju në Amerikën Latine, në Azi e në Afrikë.
Këto revolucione medoemos duhen ndihmuar me të
gjitha forcat, por pa neglizhuar Evropën, që përbën një
rrezik të madh për levizjen komuniste dhe revolucionare në botë, sepse Evropa ushqen kundërrevolucionin,
që ,ka shpërthyer dhe që po zhvillohet edhe në Amerikën Latine, në Azi dhe në Afrikë.
Partia jonë është e ndërgjegjshme se neve, marksistë-leninistëve në të gjithë botën na bie detyra që armikun ta godasim atje ku është, në strofkën e tij. Kjo
do të thotë që ne t'u bëjmë një luftë të rreptë dhe të
pandërprerë revizionistëve modernë, hrushovianëve, titistëve dhe të tjerëve brenda në folenë e tyre. Njëkohësisht, atje ku ziejnë revolucionet duhet të përqendrohet i gjithë zjarri dhe goditja e marksiste-leninistëve,
sepse ne jemi të bindur se kur fiton lëvizja nacional-
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çlirimtare në Azi, në Afrikë dhe në vendet e Amerikës
Latine, lehtësohet veprimtaria dhe lufta e partive marksiste-leniniste, se fitorja e revolucionarëve në këto kontinente do të shpejtojë njëkohësisht edhe fitoren e
marksizëm-leninizmit kundër revizionizmit modern.
Në qoftë se revizionizmi modern e ka folenë këtu
në Evropë, koka e imperializmit është në kontinentin
tuaj në Amerikën e Veriut dhe i ka hedhur rrënjët
e helmatisura dhe thonjtë e tij të përgjakur edhe në
Amerikën e Jugut. Lufta në Amerikën Latine është
shumë e vështirë. Komunistët që veprojnë atje luftojnë në kushte shumë të vështira. Partia jonë dhe partitë e tjera që qëndrojnë në pozita të forta marksiste-leniniste e kuptojnë mirë gjendjen tuaj. Ato e kanë të
qartë se shokët komunistë në vendet e Amerikës Latine
duhet të ndihmohen në luftën e tyre të drejtë e të lavdishme me të gjitha mjetet dhe mundësitë që kemi ne
dhe të ndihmohen sidomos ato parti dhe ato grupe
marksiste revolucionare që qëndrojnë në pozita të forta
parimore, siç janë partia juaj, Partia Komuniste e Brazilit, si edhe grupet marksiste-leniniste në vendet e tjera. Themi se duhen ndihmuar në radhë të parë ato
parti sikurse është partia juaj. sepse ajo ka një vazhdimësi në luftën e saj dhe i ka pastruar e po i pastron
vazhdimisht radhët e veta nga armiqtë antimarksistë,
oportunistët e çdo ngjyre. Kjo çështje ka një rëndësi
të madhe jetike për zhvillimin me sukses dhe kompaktësinë e partisë marksiste-leniniste. Të gjitha partitë
marksiste-leniniste duhet ta kuptojnë çështjen e ndihmës si një nevojë të domosdoshme dhe ta shohin si detyrën numër një të tyren.
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Në marrëdhëniet midis partive marksiste-leniniste
duhen flakur tej pikëpamjet e huaja të revizionistëve
lidhur me ndihmat. Marksizmi na mëson se si partia që
e jep ndihmën, ashtu edhe ajo që e merr, duhet ta kuptojnë që kjo është një ndihmë vëllazërore, internacionaliste, pa kushte e detyrime dhe u shërben kauzës së
përbashkët, luftës kundër imperializmit dhe revizionizmit modern, fitores së marksizëm-leninizmit.
Ne jemi një vend i vogël. Edhe Partia jonë është
një parti e vogël, por ajo, aq sa do të mundë dhe sa do
t'ia lejojnë forcat, do të jetë kurdoherë në gatishmëri
t'u japë një ndihmë vëllazërore internacionaliste shokëve dhe vëllezërve të Partisë Komuniste Peruane.
Siç na ka mësuar marksizëm4eninizmi, në marrëdhëniet me partitë e tjera ne nuk praktikojmë diplomaci. Kur kemi ndonjë vërejtje ose kritikë për t'ua
thënë shokëve tanë komunistë të partive të tjera kur
janë mundësitë, ne ua themi ato haptazi, në rrugë vëllazërore, marksiste-leniniste, të sinqertë, jo prapa krahëve, por midis nesh, prandaj edhe shokët tanë. në
qoftë se kanë vërejtje për ne, dëshirojmë që të na
bëjnë ato mbi këto baza.
Tani në lëvizjen komuniste ndërkombëtare ka disa
çështje që aktualisht janë në rend të ditës. Revizionistët
modernë kanë deklaruar se , do të bëjnë një «mbledhje
të komunizmit ndërkombëtar», por në lidhje me këtë
çështje ata janë në pozita shumë të vështira dhe mbledhja për të cilën bëjnë fjalë është vdekje për ta. Ne nuk
do të vemi në këtë mbledhje, ashtu si nuk do të shkojnë dhe mjaft parti të tjera komuniste.
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Ne mendojmë se ata mund ta bëjnë mbledhjen që
kanë njoftuar edhe pa ne. Por ne, sigurisht, nuk do të
heshtim, këtë do ta demaskojmë. Duke bërë mbledhjen
pa ne ata mund të mos vendosin dot gjë, por në mënyrë
kolektive mund të mendojnë për të gjetur disa rrugë
dhe mënyra se si të bien në kontakt me partitë tona,
që nuk do të marrin pjesë në mbledhje, gjoja «për të
biseduar», «për të këmbyer mendime».
Qëllimi i revizionistëve është i qartë për ne. Ata
përpiqen për të krijuar në lëvizjen komuniste ndërkombëtare një gjendje hutimi dhe pritjeje për të lënë
përshtypjen te masa e komunistëve dhe e popujve të
tyre se gjoja po përpiqen «të merren vesh» me ne dhe
se situatat «po sqarohen». Për të njëjtat arsye, edhe në
Peru, revizionistët peruanë, duke ndjekur të njëjtën
taktikë, do të bëjnë presion mbi partinë tuaj duke u
thënë komunistëve peruanë se Partia e Punës e Shqipërisë etj. tani është duke u marrë vesh me sovjetikët e
të tjerët, prandaj përse të mos merrcmi vesh ne që jemi «vëllezër»; ne jemi «komunistë», sekretari i përgjithshëm i partisë është «sektar», ai nuk e kupton politikën marksiste etj., etj.
Udhëheqja revizioniste e Partisë Komuniste të
Bashkimit Sovjetik ka zhvilluar ndaj Partisë sonë një
veprimtari armiqësore. Në këto kushte, kemi të drejtë
t'u themi që në qoftë se duan të bisedojnë me ne, më
parë duhet të njohin publikisht gabimet që kanë bërë
kundër Partisë dhe vendit tonë.
Përse insistojmë ne për këtë? Sepse ata i bënë këto
veprime arrniqësore, antimarksiste ndaj nesh ngaqë janë armiq. Si të tillë ne duhet t'i demaskojmë dhe do t'i
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demaskojmë ata gjer në fund që t'i njohin popujt çfarë
janë dhe që të tilla gabime të bëhen mësim për të
tjerët.
Edhe shokët e bashkëpunëtorët e ngushtë të Nikita
Hrushovit, që erdhën në fuqi pas rënies së tij, gjer më
sot nuk kanë bërë as hapin më të vogël që të tregojnë
se kanë ndër mend të njohin gabimet që kanë bërë
ndaj Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Partisë së
Punës të Shqipërisë. Ata asgjë nuk kanë ndryshuar, as
vijën, as qëllimet e tyre, as objektivat e largët, as ata të
afërt. Por tani ne shikojmë se ata akoma nuk e kanë
marrë dot veten pas grushtit që hëngrën me largimin
nga skena politike të N. Hrushovit. Ata janë trullosur
nga kjo dhe përpiqen t'i hedhin çapat me shumë prudencë, përpiqen të tatojnë pulset, me qëllim që të lidhin ato nyje që u janë prerë me rrëzimin e Hrushovit, por duke vepruar jo në mënyrë të bujshme, siç bënte Hrushovi, i cili vepronte në çdo rast si një sharlatan
dhe palaço. Kjo metodë që ndiqte N. Hrushovi u diskreditua dhe nuk po përdoret prej atyre që erdhën pas
rrokullisjes së tij, sepse kjo do t'i shkaktonte humbje
akoma më të madhe dhe të mëtejshme prestigjit të tyre.
Duke u përpjekur të stabilizojnë pozitat e tyre tradhtare, ata dëshirojnë të krijojnë një situatë të tillë të f avorshme për veprimtarinë e tyre që synon të evitohet
polemika me marksistë-leninistët.
Por Partia jonë i ka mirë parasysh këto kurthe
d.he taktika të tyre dhe i llogarit mirë goditjet e veta
kundër udhëheqjes së re sovjetike, ashtu sikundër i llogariti edhe kundër Hrushovit. Ajo do ta ndjekë me kujdes procesin e gjithë veprimtarisë së revizionistëve so-
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vjetikë dhe do të përdorë forma të tilla polemike dhe
lufte që ajo vetë dhe opinioni publik shqiptar të mos
vihet në gjumë nga taktikat e grupit revizionist sovjetik. Prandaj ne themi që më parë se të shkohet në këto
mbledhje që duan të bëjnë revizionistët dhe në qoftë
se atyre u dhemb me të vërtetë uniteti, ashtu siç pretendojnë, revizionistët hrushovianë duhet të thonë botërisht se i njohin gabimet. Leninizmi na mëson se
marksistët që bëjnë gabime duhet t'i njohin ato, kurse
revizionistët nuk kanë njohur asgjë. Tek ata asgjë nuk
ka ndryshuar dhe ne jemi të bindur se asgjë nuk do të
ndryshojë. Atëherë del qartë se mbledhjet që përpiqen
të bëjnë ata, ndjekin qëllime të tjera dhe aspak për të
forcuar unitetin.
Ne marksistët nuk e kuptojmë ashtu si ata unitetin. Unitetin në radhët e lëvizjes komuniste ndërkombëtare, si ju, ashtu edhe ne, e kuptojmë në pasqyrën
e unitetit brenda radhëve të partisë, si unitet mendimi
dhe unitet veprimi. Kur brenda në parti shfaqen fraksione trockistësh, si mund të pajtohemi ne me to? Si
mund të krijoni ju, për shembull, unitet me elementët
revizionistë në vendin tuaj, që japin shokët komunistë
në polici, që bashkëpunojnë me reaksionin etj.? Ata
bërtasin për unitetin, por ata duan një lloj uniteti që t'i
shërbejë vetëm shkatërrimit të Partisë Komuniste
Peruane. Të njëjtën gjë duan revizionistët modernë edhe
në shkallë ndërkombëtare. Ata kërkojnë atë unitet që
u shërben dobësimit dhe shkatërrimit të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, sepse e shikojnë që uniteti
ynë po kalitet çdo ditë e më shumë në luftën kundër
imperializmit dhe revizionizmit modern, të cilët do të
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shpartallohen, sepse nuk do t'u qëndrojnë dot radhëve
tona të bashkuara, që rriten çdo ditë e më shumë.
Revizionistët modernë kanë përdorur kundër nesh
bktika dhe presione nga më të ndryshmet, por kanë
dështuar. Vetëm brenda këtij pesëvjeçari ata na kanë
bërë dëme të mëdha në fushën ekonomike, që llogariten me miliarda. Megjithatë Shqipërinë e vogël ata nuk
e mbytin dot. Ekonomia jonë ka ecur vazhdimisht me
sukses përpara, aftësia mbrojtëse është forcuar dhe më
shumë, populli është ngritur i tëri në këmbë për të
mposhtur e për të shpartalluar bllokadën e egër të revizionistëve modernë.
Atëherë ç'armë tjetër u ka mbetur atyre për të na
luftuar? Atyre tani u ka mbetur demagogjia, propaganda, me të gjitha mjetet e saj, për të na penguar, për
të dobësuar unitetin tonë marksist-leninist, për të krijuar konfuzion në radhët e komunistëve të lëkundshëm,
për të penguar luftën nacionalçlirimtare të popujve të
shtypur. Edhe kundër kësaj veprimtarie ne po luftojmë e do të luftojmë edhe në të ardhmen.
Partia jonë mendon se ndaj atyre njerëzve dhe
komunistëve për të cilët shpresohet se mund të ndreqen dhe që nuk janë faktori kryesor i kësaj veprimtarie tradhtare, pa humbur vigjilencën, pa humbur metodën e drejtë të kritikës dhe të luftës, duhet të punohet për t'i tërhequr në rrugë të drejtë dhe ta përqendrojë luftën e vet në drejtim të rrezikut kryesor.
Në këtë mënyrë ka vepruar Partia jonë ndaj gjithë këtyre grupimeve revizioniste.
Përse e them këtë? E them se marksizëm-leninizna mëson, dhe kjo është një eksperiencë e fi-

2'18

E ARDHMJA DO TE JETE ME MARKSIZEM-LENINIZMIN 279

ENVER HOXHA

tuar me gjakun e klasës punëtore dhe të popujve, që
përpara një rryme të tillë armiqësore regresive, përpara taktikave të saj të ndërtuara në momente shumë
të rënda, nuk duhet të gënjehemi. Në këtë çështje ne
duhet të jemi shumë, shumë të kujdesshëm.
Rënia e Hrushovit ishte një fitore e madhe për
rnarksizëm-leninizmin, por ne nuk menduam asnjëherë
se Brezhnjevi, Kosigini etj., etj. u korrigjuan, sepse
nuk kemi parë asnjë fakt apo provë nga ana e tyre
për këtë, as u nxituam të thoshim se «këta janë njerëz të mirë, se tek ata ka diçka pozitive» etj. Po ta
bënim një gjë të tillë, do të gabonim dhe mund të
themi se një gabim, qoftë edhe i vogël në këtë drejtim
nga ana e partive tona do të ishte një armë e fortë në
favor të revizionistëve modernë, të cilët, të dëshpëruar, do të përpiqeshin të merrnin në do •ë dhe të shfrytëzonin çfarëdo hapi të pamatur të partive tona për
demagogjinë e tyre, për të lehtësuar gjendjen e tyre
të vështirë.
Ne e dimë se ata që kanë ardhur tani në fuqi në Bashkimin Sovjetik nuk janë njerëz të tillë që mund t'i
p •anojnë botërisht gabimet dhe krimet e tyre, që të
vihen seriozisht për t'i ndrequr dhe të bëjnë kështu
një kthesë, qoftë edhe graduale. Ky është i njëjti grup
revizionist që ishte edhe përpara, kur ishte në fuqi
Hrushovi. Ky grup e lëshoi Hrushovin, sigurisht për
shumë arsye. Ata u detyruan ta bënin një gjë të tillë,
por, me këtë që bënë, pozitat e tyre, qoftë në arenën
ndërkombëtare, qoftë brenda në Bashkimin Sovjetik,
në vend që të fo • coheshin, u dobësuan shumë. Ne nuk
p • etendojmë se e kishim parashikuar që Hrushovi do

►

të përmbysej pikërisht më 14 tetor 1964, por ama e dinim se një ditë ai do të rrëzohej nga fuqia. Lufta revolucionare e të gjithë marksistë-leninistëve në botë
ishte e efektshme, mjaft e fortë dhe i kaloi parashikimet tona. Ajo ka kontribuar fuqimisht për rrëzimin e
Hrushovit, po • nuk duhet harruar se në këtë drejtim
ka kontribuar me siguri dhe kryesisht edhe pakënaqësia e madhe brenda në Bashkimin Sovjetik. Për këtë,
ne, konkretisht, nuk kemi të dhëna, por jemi të bindur
dhe logjika marksiste të bën të mendosh se në Bashkimin Sovjetik ka dhe duhet të ketë rezistencë kundër
këtij grupi, që ndofta zhvillohet në një konspiracion të
thellë.
Këto vështirësi të sovjetikëve i ka shkaktuar gjithashtu edhe politika revizioniste e «shtetit të madh»
në gjirin e vendeve të demokracisë popullore. Ne mendojmë se tani po zhvillohet një proces i tërë që karakterizohet nga mosmarrëveshje të shumta në marrëdhëniet e Bashkimit Sovjetik me këto vende, që duken
sidomos në fushën e marrëdhënieve ekonomike dhe
pastaj edhe në fushën politike. Sa qe Hrushovi në krye
të këtij g •upi tradhtar revizionist, shumë nga këto
kontradikta u acaruan mjaft deri në atë shkallë saqë
g •adualisht nxorën veshët lidhjet politike dhe ekonomike të këtyre vendeve me imperializmin amerikan.
Ky proces, sigurisht do të zhvillohet më tej. Kjo
ndodh për arsye të rrugës revizioniste që kanë marrë
këto grupime, që i shtyn ato drejt një rruge «indipendente» partie, ekonomike dhe politike, drejt një transformimi gradual të shteteve të tyre në shtete me ideolegji socialdemokrate borgjeze, në aleancë, në mos ush19 — 80 a
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tarake, por patjetër politike, ideologjike dhe ekonomike me borgjezinë ndërkombëtare dhe me imperialistët amerikanë, anglezë, francezë. Këto lidhje do të
vazhdojnë të avancohen në të gjitha format në të ardhmen.
Thellimin e këtij procesi e lejon gjithashtu edhe
dobësimi i Bashkimit Sovjetik, si në fushën ekonomike,
ashtu edhe në lëmin ndërkombëtar, gjë që duket në
uljen e prestigjit politik dhe ideologjik të shtetit sovjetk. Tani Bashkimi Sovjetik, nga një shtet i fuqishëm
socialist që ndihmonte fuqimisht vendet e tjera socialiste, ka arritur në atë gjendje sa të kërkojë ndihma nga
imperialistët, të kontraktojë marrëveshje me ta për
ndërtimin e një sërë ndërmarrjesh industriale me kredi.
Kjo do të thotë se sot Bashkimi Sovjetik, jo vetëm nuk
i ndihmon dot ekonomikisht siç ndihmonte dikur vendet e demokracisë popullore, por gjendja në të cilën
e kanë katandisur atë revizionistët, i nxit këto vende
të ndjekin të njëjtën rrugë, t'u drejtohen edhe ato për
«ndihma» e kredi shteteve imperialiste. Në këtë mënyrë po zhvillohet një proces dizintegrimi i këtyre vendeve ku sundojnë revizionistët dhe po zhvillohet njëkohësisht integrimi i ekonomisë së tyre me vendet kapitaliste. Natyrisht, ky proces ecën jo vetëm në fushën
ekonomike, por është e logjikshme që, si pasojë, ai
do të ecë gjithashtu dhe në fushën politike e ideologjike, pra edhe në strukturë, edhe në superstrukturë.
Ç'tregon e gjithë kjo? Në sytë e popujve të këtyre
vendeve dhe të marksistë-leninistëve kjo tregon kalbëzimin e revizionistëve, tradhtinë e tyre. Një situatë e
tillë është e pamundur dhe e paevitueshme që të mos
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i nxitë të ngrihen forcat revolucionare në këto parti
dhe në këta popuj, ku drejtimin e kanë në duar revizionistët modernë. Kush mendon se ato nuk mund të
ngrihen, ai humbet perspektivën e revolucionit. Ne kemi besim se në këto vende, si në Bashkimin Sovjetik,
në Poloni e gjetkë, ka forca të mëdha revolucionare,
ka marksistë-leninistë, të cilët, është rasti dhe e drejta
të thuhet, se revizionistët i kapën në befasi, i gënjyen
dhe udhëheqjet e vjetra të këtyre partive, pas vdekjes
së Stalinit, e humbën vigjilencën përpara demagogjisë
së revizionistëve, gjë që ka luajtur një rol të madh në
ardhjen e revizionistëve në fuqi. Por njerëzit nuk mund
të gënjehen vazhdimisht dhe nuk mund të gënjehen të
tërë. Pikërisht në këtë e mbështet Partia jonë besimin
dhe shpresën e vet se forcat revolucionare në këto vende
do të ngrihen e do ta marrin veten.
Lëvizjet revolucionare, duke u forcuar në vendet e
Amerikës Latine, në Azi, në Afrikë e kudo gjetkë ku
zien kazani, ndihmojnë që të goditet imperializmi,• të
dobësohen pozitat e tij. Njëkohësisht këto lëvizje ndihmojnë fuqimisht që të goditen dhe të dobësohen edhe
pezitat e revi • ionizmit modern. Ne si marksistë-leninistë nuk mund ta quajmë të humbur luftën as në
Bashkimin Sovjetik as në vendet e tjera ish-socialiste.
Ne i kuptojmë kushtet shumë të vështira të luftës së
marksistë-leninistëve kundër armiqve antimarksistë në
këto vende, sepse revizionistët nuk e lëehojnë dhe nuk
clo ta lëshojnë lehtë pushtetin, ashtu si nuk e lëshojnë
lehtë fuqinë, as imperialistët. Nga ana tjetër, ne jemi
të sigurt se revizionistët modernë, kur ta shikojnë keq,
do t'u kërkojnë ndihmë imperialistëve. Këtë e ka pro-
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vuar lufta, e kanë provuar revolucionet. Por çfarëdo që
të bëjnë armiqtë tanë, ne jemi të sigurt se marksizmi
do të fitojë dhe revizionistët modernë do të humbasin.
Lufta e marksistë-leninistëve, revolucionet që po
zhvillohen në botë, luftërat nacionalçlirimtare, luftërat
kundër imperializmit nuk do t'i lënë revizionistët të
zbatojnë taktikat e planet e tyre dhe të zhvillojnë në
qetësi dhe në fshehtësi aleancat e tyre me imperialistët
amerikanë. Lufta që bëjnë marksistë-leninistët në unitet të plotë dhe në një bashkëveprim frontal e të
pjesshëm, do të jetë në dobinë e përgjithshme të
revolucionit, por njëkohësisht do të jetë edhe në
interes të vendeve të veçanta. Parullën e «kushteve specifike» të secilit vend revizionistët e kanë në majë të
gjuhës, me qëllim spekulimi, ndërsa në kushtet e veçanta të çdo vendi i mbajmë parasysh në veprimtarinë
tonë praktike pa harruar ligjet e përgjithshme të marksizëm-leninizmit. Ne marksistët e kemi të qartë se
ashtu si janë zhvilluar ngjarjet në Shqipëri, nuk mund
të zhvillohen edhe në Peru, se nuk mund të ngjasë në
Peru ashtu sikurse ka ngjarë në ndonjë vend tjetër.
Por ama, si te ne, ashtu edhe te ju, apo në çdo vend
tjetër të botës, është e domosdoshme që, për ta çuar
revolucionin deri në fitoren e plotë të proletariatit dhe
të masave të tjera të shfrytëzuara, ky revolucion të
udhëhiqet nga partia komuniste, që të luftohet me
të gjitha mjetet kundër armiqve të klasës, që të përgatitet revolucioni me armë, që kur të futemi në revolucion, sikurse ka thënë Lenini, ta çojmë atë gjer në
fund, që të vendoset diktatura e proletariatit, të zhvillohet lufta e klasave etj., etj.

Këto që i përmenda i dimë të tërë se janë ligje të
përgjithshme, të domosdoshme e duhet të kihen parasysh e të zbatohen nga të gjitha vendet dhe partitë. Fakti që te ju ka më shumë latifondistë dhe te ne ka
pasur më pak, që te ju ka më shumë kapitalistë të
mëdhenj dhe te ne ka pasur më pak nuk do të thotë
qe ne të mos e zbatonim në vendin tonë parimin e luftës së klasave dhe të vendosjes të diktaturës së proletariatit. Ne e zbatuam dhe e zbatuam mirë këtë, natyrisht sipas kushteve konkrete të vendit tonë. Edhe ju,
gjatë zbatimit të këtij parimi, do të keni parasysh kushtet konkrete të vendit tuaj, të cilat ju i njihni më mirë
se kushdo tjetër, ashtu sikurse i njohim ne kushtet e
vendit tonë më shumë se të tjerët. Por në asnjë mënyrë nuk u lejohet marksistë-leninistëve të injorojnë
këto ligje të përgjithshme të domosdoshme për të gjithë, duke u justifikuar me parullat e «kushteve specifike».
Ne kemi për detyrë të këmbejmë eksperiencën me
njëri-tjetrin. Arma jonë ideologjike është e përbashkët.
Megjithatë mund të ketë ndonjë çështje që ne nuk e
shohim drejt, prandaj ju lutemi të na bëni vërejtje e
të na jepni eksperiencën tuaj, ashtu siç bëjmë ne, që atë
eksperiencë të paktë që kemi, shokëve dhe vëllezërve
tanë ua japim pa hezitim. Sigurisht ka edhe parti të
mëdha me një eksperiencë të pasur në luftë dhe në vjetërsi, por nuk ndodh kurdoherë që një parti e madhe
të ketë edhe eksperiencën më të madhe. Partia juaj
është akoma e vogël në Amerikën Latine, por eksperienca e saj në luftë kundër kapitalit amerikan dhe të
brendshëm, kundër latifondistëve peruanë dhe të tjerë,
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është një eksperiencë interesante, e madhe dhe shumë
e vlefshme, jo vetëm për ato parti që luftojnë për të
marrë pushtetin, por edhe për partitë që janë në fuqi.
Edhe Partia jonë, që e ka sjellë popullin në fuqi, ka
nevojë për eksperiencën dhe ndihmën e partive të tjera, sepse ajo çdo ditë është në luftë me vështirësi të
shumta, si në fushën ekonomike, ashtu edhe në fusha
të tjera, të cilat i kapërcejmë me punën tonë të përditshme.

përbashkëta që keni ndër mend të bëni. Kjo ka një
rëndësi kolosale për fitoren e marksizëm-leninizmit, për
koordinimin e veprimeve midis partive, me qëllim që
të arrihen sa më shumë suksese. Ja, këtë themi ne të
bëhet midis partive. Unë mendoj, se ju, më vonë, pasi
ta keni bërë këtë mbledhje, duhet të organizoni mbledhje edhe me partitë e kontinenteve të tjera, në të cilat
mund të shtrohen dhe të zgjidhen bashkërisht çështje
të ndryshme të vijës së organizimit të luftës kundër
imperializmit e revizionizmit dhe të ndihmës reciproke.
Ne e konsiderojmë shumë të drejtë dhe shumë të
mirë idenë që keni ju për ndihmën e efektshme që duhet t'i japin njëra-tjetrës partitë e vendeve të Amerikës Latine, për koordinimin e veprimtarisë e të luftës
suaj. Një veprimtari e tillë do t'i lehtësojë shumë partitë komuniste dhe do ta forcojë lëvizjen revolucionare
në këto vende.
Ne jemi të shqetësuar për shokët e Partisë Komuniste të Brazilit, sepse u bë një kohë e gjatë që
kemi humbur krejtësisht kontaktet me ta. Në Brazil,
pas grushtit të shtetit, ne kemi mësuar se ka pasur edhe
goditje nga ana e reaksionit kundër forcave përparimtare të vendit.
SHOKU SATURNINO PAREDES: Para se të nisesha nga Peruja, ne mundëm të merrnim një kontakt me
shokët brazilianë, por pasi u largova, nuk kam marrë
vesh ç'ka ndodhur më vonë në Brazil. Kur të kthehem
në atdhe, pasi të marrim kontakt me shokët brazilianë,
unë do të përpiqem t'ju informoj për t'ju vënë në dijeni
mbi gjendjen e tyre.
Fjalët që na thatë, shoku Enver, janë me shumë
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Duke inarrë fjalën shoku Paredes foli mbi situatat
e favorshme që janë krijuar për marksistë-leninistët në
Peru, përgjithësisht në shumë vende të Amerikës Latine, si dhe për përpjekjet që bëjnë ata për të organizuar një mbledhje të përbashkët të përfaqësuesve të
partive komuniste të këtyre vendeve. Pastaj përsëri e
mori fjalën
SHOKU ENVER HOXHA: Është shumë interesante

situata në vendet e Amerikës Latine. Ju faleminderit për
ekspozenë mjaft të qartë që na bëtë mbi gjendjen në
vcndin tuaj veçanërisht. Ju na dhatë një ndihmë të
madhe, sepse na sqaruat jo vetëm për gjendjen, për
mënyrat dhe për metodën e punës e të luftës që bëni
ju në Peru, por, të themi të drejtën, na hapët neve
perspektiva dhe kjo na ndihmon për të qenë më mirë
në dijeni dhe për t'i gjykuar drejt situatat në vendet e
Amerikës Latine. Do të jetë një fitore e madhe për
marksizëm-leninizmin sikur edhe në vendet e tjera të
Amerikës Latine partitë komuniste dhe punëtore të
arrijnë ato suksese që keni arritur ju.
Është një gjë shumë e mirë mbledhja e përfaqësuesve të partive marksiste-leniniste për konsultime të
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interes për ne, prandaj përmbajtjen e bisedimit të sotëm me ju unë do t'ia bëj të ditur Byrosë Politike të
partisë sonë. Po kështu unë do ta informoj udhëheqjen
e partisë edhe për fjalimin që mbajtët me rastin e
festës së 20-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë. Janë shumë të vlefshme për ne tezat që shtrohen në atë fjalim,
sidomos në drejtim të punës që duhet bërë për të krijuar dhe për të forcuar unitetin në lëvizjen komuniste
ndërkombëtare. Ju atje ngritët me të drejtë çështjen
që udhëheqësit sovjetikë duhet t'i pranojnë gabimet që
kanë bërë ndaj Shqipërisë, si dhe çështjet mbi Stalinin.
Ato janë shumë të rëndësishme.
Ju jeni në kondita shumë më të mira nga ne, sepse
duke u ndodhur pranë vendeve ku janë në fuqi klika
revizioniste, keni pasur mundësi t'i njihni shumë kohë
përpara, keni parashikuar taktikat dhe metodat e veprimtarisë që kanë zbatuar dhe do të zbatojnë revizionistët për të gënjyer marksistë-leninistët.
SHOKU ENVER HOXHA: Ne i kemi hequr në kurriz pasojat e veprimtarisë armiqësore të revizionistëve.
Kuptohet se në fillim ne nuk para i shikonim taktikat
e punës së tyre, ashtu siç i shikojmë tani, sepse atëherë ata vepronin në mënyrë shumë të maskuar e të
dj allëzuar.
Tani ne duhet të mendojmë dhe të përpiqemi për
të konkretizuar lidhjet tona dhe shkëmbimin e pikëpamjeve me shokët e Partisë suaj.
Botohet për herë të parë sipas
shënimeve të mbajtura në këtë
takim që gjenden në AQP

DUKE U MBESHTETUR NE FORCAT E POPULLIT
TONE NE DO TE ECIM KURDOHERË PERPARA

Nga biseda me përfaqësues të kolonive shqiptare të
mërgimit të ardhur në vendin tonë me rastin
e 20-vjetorit të Çlirimit të Atdheut
16 dhjetor 1964

Pasi u takuan dhe zunë vend të gjithë, shoku
Enver Hoxha u interesua se si e kaluan me vizitat nëpër Shqipëri vëllezërit e kolonive shqiptare dhe cilat
vende vizituan. Disa prej tyre treguan se kishin kaluar
shumë mirë kudo dhe se një natë më parë ishin kthyer
nga Shkodra. Të gjithë kanë mbetur shumë të kënaqur
nga realizimet e mëdha që janë bërë në vendin tonë.
SHOKU ENVER HOXHA: Ashtu është, pas Çliri-

mit janë bërë shumë gjëra të mira në vendin tonë.
JAKUP MAHMUTI: Sidomos ne, që jemi larg atdheut, çuditemi me të gjitha këto që janë bërë.
SHOKU ENVER HOXHA: Janë bërë vërtet mjaft
gjëra dhe të tjera do të bëhen në të ardhmen. Natyrisht,
këto realizime ne i matim me të kaluarën, sepse, kur
bëjmë krahasime me ato që kemi pasur përpara Çliri-

