NJEsITE VULLNETARE TE POPULLIT<;rE MESOJNE
.
MIRE TAKTIK EN E LUFTEs PARTIZANE

Diskutim

në mbledhjen e Byrosë Politike
të KQ të PPSH!

28 mars 1974

Përpara setë fillonte nga puna Byroja Politike dhe
të thirreshin në sallën e mbledhjeve të ftuarit e caktuar për të marrë pjesë si zakonisht në bazë të rendit të
ditës, shoku Enver Hoxha porositi -që në fillim të njoftoheshin për të qenë të pranishëm vetëm anëtarët e
udhëheqjesl të cilëve, porsa z.unë vend, iu drejtua me
këto fjale:

Të dashur shokë,
_Sikurse e dini, pas pesë muajsh mungesë në punët
e përditshme të Partisë dhe të shtetit, sot jam duke
1. NëkëW mbledhje u shqyrtua edhe raporti «Mbi organizimin, përgatitjen ushtarake dhe drejtimin e forcave vullnetare tt! vetëmbrojtjes popullore, si dhe mbizbatimln e detyrave
për përgatitjen ushtarako-profesionale të shtabeve të mbrojtjes,organeve të Partisë dhe atyre shtetërore»,
-
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rifilluar punën. Natyrisht, aktiviteti im, në bazë të këshillave dhe rekomandimeve të mjekëve, edhe për disa
muaj do të jetë i kufizuar nga një orë e gjysmë deri në
dy orë në ditë, me qëllim që të mos përsëritet edhe një
herë në të ardhmen një gjendje si ajo që u vërtetua në
muajin tetor të vitit të kaluar e që vazhdoi derisa u bëra
më mirë.
Siç e dini unë kalova një sëmundje të zemrës. Por
Partia mori të gjitha masat dhe, sikurse më shihni, bëri
ç'ishte e mundur gjersa u shërova. Prandaj i jam
mirënjohës përjetë Partisë për gjithë sa bëri për mua
dhe këtë kujdes do të përpiqem t'ia shpërblej asaj dhe
popullit me punë deri në fund.
Gjithashtu, ju falënderoj të gjithë ju, shokë, për
interesimin dhe kujdesin e madh që keni treguar vazhdimisht gjatë kësaj kohe për shëndetin tim, gjë që më
ka prekur shumë.
Gjatë gjithë periudhës së mungesës sime në punë,
unë jam vënë vazhdimisht në dijeni mbi masat dhe
vendimet e ndryshme që ka marrë udhëheqja e Partisë
dhe e shtetit për drejtimin e veprimtarisë kryesore,
sepse në mënyrë të veçantë më kanë folur shoku Hysni
dhe shokë të tjerë. Unë jam plotësisht dakord me të
gjitha këto masa dhe vendime që ka marrë udhëheqja
e Partisë dhe e shtetit gjatë kësaj kohe, sepse janë të
drejta. Kjo dëshmon 'për atë pjekuri dhe aftësi të madhe të udhëheqjes, si edhe për unitetin e saj të çeliktë
në drejtimin kolegjial të punëve të të gjithë sektorëve
të vendit, edhe kur ndonjëri nga ne, anëtarët e saj,
sëmuret, siç ndodhi në rastin konkret me mua. Megjithatë punët e Partisë dhe të shtetit ecën si zako-
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nisht mirë dhe kjo është një nga kënaqësitë e mia më
të mëdha. Unë isha i bindur dhe i qetë se Partia qe në
duart e sigurta të udhëheqjes kolegjiale, uniteti i çeliktë
i së cilës ka një rëndësi të dorës së parë për të ardhmen
e vendit tonë.
Kaq kisha për të thënë me këtë rast, prandaj le
të fillojmë tani nga puna. Shokët e ftuar sipas rendit të
ditës mund të thirren.
Pasi u shqyrtua pika e parë e rendit të ditës!, u
kalua në pikën e dytë. Duke marrë fjalën shoku
Enver Hoxha tha:

Në pikën e parë të kësaj mbledhjeje shqyrtuam
një problem shumë të rëndësishëm dhe morëm vendimin përkatës. Meqenëse materiali ishte studiuar dhe
parapërgatitur mirë, çështjen e shqyrtuam brenda disa
minutave. Byroja Politike tani ka vendosur që në mbledhje të ngremë vetëm problemet kryesore, domethënë
secili të thotë shkurtimisht mendimin e vet, duke lënë
mënjanë përsërit jet dhe frazat e tepërta. Në qoftë se
kërkohet ndonjë shpjegim, përgjigjja të jepet shkurt
dhe konkretisht; gjërat që dihen e që janë thënë shumë
herë, lypset të mos zihen në gojë, për arsye se na
humbet koha.
Meqë keni marrë pjesë në stërvitje-, mund të na
thoni nëse instruksionet që u jepen forcave vullnetare
në stërvitje janë të përshtatshme për detyrat që u ngar1. Relacion mbi zbatimin e orientimeve të Byrosë Politike
të KQ të PPSH dhe masat e mëtejshme për përsosjen e marrëdhënieve të shpërndarjes sipas punës.
2. U drejtohet të ftuarve në këtë mbledhje, nga dikasteret
e nga rrethet.
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gjëra ata i kanë mësuar edhe pa vajtur në kurse. Por
çështja është që atyre t'u mësohet e gjithë taktika e luftës partizane; t'u mësohen mjetet dhe mënyrat se si të
luftohet me një disiplinë më të lartë kundër një armiku
më të egër e më të armatosur. Prandaj, nuk vihet
çështja kështu, që stërvitjen ta bëjmë medoemos në
fshat, vetëm në një bazë. Sigurisht, ajo do të bëhet edhe
atje, por ama, këto forca, në stërvitje, edhe do të lëvizin në grupe të organizuara, duke i mësuar si të kryejnë detyra të caktuara dhe të dinë të japin llogari
nëse i kryen ato në kohë apo jo. Pra, forcat vullnetare
stërvitjet nuk mund t'i bëjnë të gjitha në një rreth të
mbyllur, si në një vazo. Studiojeni këtë çështje dhe
pastaj na e paraqitni për të marrë vendimin përkatës.
Ju, shokë të ushtrisë, morët një seri vërejtjesh
këtu, në mbledhjen e Byrosë Politike. Sipas mendimit
tim ato janë të drejta dhe duhet t'ju shërbejnë si detyra.
Forcat vullnetare duhet të stërviten në bazë të Artit
tonë Ushtarak të Luftës Popullore, të Tezave të Këshillit të Mbrojtjes, të cilat duhet të zhvillohen e të zbërthehen më tej se nuk është punuar në këtë drejtim, bile,
është bërë gabim i madh që nuk janë zhvilluar e zbërthyer këto Teza. Për këtë qëllim, mendoj unë, drejtuesve kryesorë të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore t'u
caktojmë një afat prej tre muajsh, apo edhe më shumë
po qe nevoja, sa ta shikojnë vetë të arsyeshme, për të
zbërthyer Tezat e Këshillit të Mbrojtjes siç kemi vendosur dhe siç u shtrua këtut, Materialet që do të përga1. Edhe kjo porosi e shokut Enver Hoxha nuk u zbatua nga
drejtuesit kryesorë të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. Ata jo
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titen, të na paraqiten për t'u aprovuar dhe pastaj të dërgohen në destinacion, pse ato që keni dërguar nuk janë
të mjaftueshme. Drejtuesit e forcave vullnetare nuk i
kanë ato që u duhen. Ata dinë si është bërë lufta partizane, por shumë gjëra edhe i kanë harruar, prandaj
gjatë stërvitjeve, u japin vullnetarëve mësimet e akademisë.
Mendoj se çështjet e kuadrit për këto forca duhen
parë jo ashtu siç i shohin drejtuesit e Ministrisë së
Mbrojtjes, por me tjetër sy, me sy partie. Nuk është me
vend të na vijë përsëri ky problem këtu në udhëheqje
duke u ankuar se nuk ka kuadro. Pa mendoni pak se si
e kanë drejtuar gjatë Luftës Ushtrinë Nacionalçlirimtare divizionet dhe brigadat tona, djem të rinj nga 18
vjeç?! Kurse sot kemi në çdo kënd e në çdo qoshe, në
çdo skaj të qyteteve e të fshatrave tona, njerëz me moshë 40 e 45-vjeçarë, çka do të thotë se këta kanë bërë
gjithë ata vjet luftë.
Këta kuadro në kohën e luftës partizane kanë qenë
10-15 vjeç. Sa e sa kuadro të tjerë, 50 e 55-vjeçarë ka,
sepse që kurse u formua Partia dhe filloi lufta, kanë
kaluar 33 vjet. Prandaj, të rrimë e të qahemi sot se në
vetëm nuk i zbërthyen Tezat e Këshillit të Mbrojtjes, por për
qëllimet e tyre komplotista kundërrevolucionare, Beqir Balluku
i atakoi këto Teza duke përgatitur «materialin e zi», antitezat, që ishin në kundërshtim flagrant me vijën e Partisë dhe
me Artin Ushtarak të Luftës Popullore. Për këtë veprim armiqësor asnjëri nga grupi puçist në ushtri, që vepronte në prapaskenë, nuk u ndi-e. Në atë periudhë Partia dhe shoku Enver
Hoxha zbuluan dhe shpartalluan grupin puçist dhe veprimtarinë e tij armiqësore në ushtri.
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fshatra nuk gjejmë kuadro, nuk është me vend. Në fakt,
kuadro ka kudo dhe sidomos politikisht, të gjithë këta
janë shumë të mirë.
Së dyti, të gjithë këta kuadro, që stërvitin kontingjentet e reja të rezervistëve në çeta e në batalione
për t'u mësuar mënyrat e luftimit me taktikën partizane, në qoftë se u jepen manuale të vogla të përgatitura,
u caktohen detyra dhe vihen në mbikëqyrjen e shtabit
të rrethit, mund të bëhen kuadro të mrekullueshëm.
Pastaj, këtu është fjala për të komanduar çeta të vogla.
Mbani parasysh se ne kemi qenë pa eksperiencë fare
dhe kemi komanduar divizione e korparmata dhe jo
këta që i stërvitim dhe i caktojmë të bëhen komandantë
toge e kompanie. Këtë punë ata do ta bëjnë shumë mirë,
jo vetëm 'sepse janë shumë më të zhvilluar nga ne atëherë, por kanë kryer dhe shërbimin ushtarak, pra diçka
dinë. Edhe në qoftë se nuk dinë, do të mësojnë në kurse
dhe gjatë stërvitjeve.
Prandaj, të gjitha detyrat që u vunë sot këtu, duhet
t'i merrni, t'i kryeni dhe, në një kohë që mund ta caktojmë, të na raportoni rreth tyre, ashtu siç thanë shokët
në mënyrë që kjo punë të shkojë përpara.

për herë të parë sipas
të nxjerrë nga procesverbali i mbledhjes
së Byrosë
Politike
të KQ të PPSH,
që gjendet në AQP
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