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Këto dokumente, të cilat ju janë dorëzuar zyrtarisht
nga ana jonë, do të botohen të gjitha në kohën e duhur.

Botohet për herë të parë sipas
tekstit të nxjerrë nga biseda e
incizuar që gjendet no AQP

SOCIALIZMIN TA NDERTOJME PA HARRUAR PER
ASNJE ÇAST MBROJTJEN E POPULLIT DHE
TE FITOREVE TE TIJ

Fjala në takimin me studentë dhe kuadro të shkollave
ushtarake me rastin e 35-vjetorit të krijimit
të Ushtrisë sonë Popullore

10 korrik 1978

Të dashur shokë ushtarë dhe kuadro të Ushtrisë
,sonë Popullore,
Sot erdha këtu, te ju, t'ju uroj nga zemra në
emër të Komitetit Qendror, në emër të Partisë dhe në
emrin tim personal për festën e madhe — 35-vjetorin
e krijimit të Ushtrisë sonë Popullore. 10 Korriku
vitit 1943 është një ditë e shënuar në historinë e popullit tonë, për arsye se, nën udhëheqjen e Partisë dhe
në zjarrin e luftës së madhe kundër armiqve, u arrit
uniteti i çeliktë i formacioneve luftarake të luftëtarëve
të popullit shqiptar, që ishin ngritur me armë në dorë
për të çliruar atdheun njëherë e përgjithmonë nga
thundra e pushtuesve të huaj dhe nga borgjezët e
feudalët vendës, që ishin bërë aleatët e tyre.
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Ky unitet në luftë i formacioneve luftarake të
luftëtarëve të popullit, që deri në atë kohë ishin organizuar ushtarakisht në çeta e në batalione, u arrit,
nën udhëheqjen e Partisë sonë, me krijimin e Shtabit
të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe me
krijimin e njësive të mëdha luftarake. Rëndësia e madhe e ditës së formimit të ushtrisë mund të gjykohet
akoma më mirë tani, pas 35 vjetëve, kur dihet botërisht se si u bëri ballë ajo me sukses forcave të mëdha
të armiqve pushtues, italianë dhe gjermanë, si dhe
forcave kuislinge, që me urë në dorë kishin shkelur
Evropën, vritnin dhe shtypnin popullin shqiptar, digjnin e shkretonin atdheun e tij.
Sa ditë, sa muaj dhe sa vite që kalojnë nga koha
e themelimit të ushtrisë sonë, aq më madhështore duket e çmohet kjo vepër e madhe e Partisë, që do të
përmendet vazhdimisht në histori. Lufta e organizuar
për çlirimin përgjithmonë të popullit shqiptar nga robëria e dyfishtë, e të huajve dhe e armiqve të tij të
brendshëm, për t'ia arritur kësaj dite të gëzueshme,
është kurorëzuar me sukses.
Ne sot kujtojmë me respekt shokët tanë heroikë që
luftuan me guxim e vetëmohim për çlirimin e atdheut
dhe, me gjakun e tyre, mbrujtën themelitë e kësaj kalaje të fortë, Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, kujtojmë me respekt të madh e me një dashuri
të thellë heronjtë e lavdishëm të Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, ata, të cilët luftuan anekënd vendit me armë e me çdo mjet që kishin në duar
dhe ranë në llogore, në fushën e nderit, në male, në
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lugina me qëllim që lufta të përfundonte me çlirimin
e plotë të atdheut.
Përpara bijve dhe bijave të tij të rënë në fushën
e nderit përulen sot me mirënjohje të pakufishme mbarë populli ynë dhe Partia, të cilën ata e deshën me
gjithë shpirt, pse ajo përfaqësonte dëshirat, vullnetin
dhe interesat e mëdhenj të popullit të tyre, pse ajo diti
t'i udhëhiqte në rrugë të drejtë, mbi bazën e parimeve
të pagabueshme marksiste-leniniste, pse ajo mundi të
ringjallte e të kaliste te njerëzit tanë patriotizmin,
guximin dhe vendosmërinë, këto tipare të rrënjosura
në shekuj, të popullit shqiptar.
Partia Komuniste e Shqipërisë (sot Partia e Punës)
diti të bënte sintezat e ngjarjeve të lavdishme dhe të
ngjarjeve të hidhura të historisë së popullit tonë gjer
në atë kohë dhe t'i kishte ato parasysh në momentet
shumë të vështira kundër një rrebeshi aq të egër dhe
aq barbar të luftës së madhe botërore, që nuk kishte
parë historia njerëzore. Një vepër e tillë e Partisë sonë,
siç ishte krijimi i Ushtrisë Popullore, sado e vogël që
ishte kjo ushtri në atë kohë, sot, pas 35 vjetësh, kur
njohim fitoret e arritura gjatë dhe pas Luftës Nacionalçlirimtare, duket më madhështore. Eshtë për këto arsye, shoqe dhe shokë të dashur, që sot zemrat tona na
i ka pushtuar një gëzim i madh. Në këtë festë jubilare
gjithë zemrat e popullit tonë rrahin me një dashuri të
madhe për Partinë dhe për ushtrinë e tij, për këtë
ushtri që u formua në male dhe që grumbullon në
gjirin e vet gjithë popullin, të madh e të vogël.
Kohët janë të tilla që liria e pavarësia e popullit
dhe sovraniteti kombëtar, të fituar me luftë, mund të
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ruhen dhe të mbrohen, duke pasur në këmbë një
ushtri të shëndoshë, të disiplinuar, të brumosur me
ndjenjat proletare dhe me një besnikëri të pafund ndaj
popullit dhe atdheut socialist.
Komiteti Qendror i Partisë dhe unë kemi ndjekur
vazhdimisht përparimet dhe sukseset tuaja, por edhe
mungesat, pengesat e vështirësitë që keni hasur në punë e sipër. Ju e dini se Partia jonë, duke i vënë kujdesin më të madh mbrojtjes së vendit, ka marrë të
gjitha masat dhe ka bërë shumë sakrifica që Ushtria
Popullore të jetë në nivelin e lartë të detyrës, që ajo
t'u përgjigjet në çdo kohë nevojave të atdheut dhe
të jetë në gjendje për ta mbrojtur Shqipërinë nga çdo
armik eventual dhe nga çdo anë që mund t'i turret,
nga çdo rrezik që mund t'i kanoset.
Ashtu siç konstatojmë përparime të mëdha në çdo
punë e në çdo sektor të aktivitetit shtetëror, si në
industri, në bujqësi, në arsim, në kulturë e në shkencë,
të njëjtën gjë vërejmë edhe në Ushtrinë tonë Popullore.
Partia jonë, e bazuar në marksizëm-leninizmin dhe në
bazën e tij filozofike, materializmin dialektik dhe historik, e ka udhëhequr progresin në të gjithë sektorët
e punës e të jetës së vendit tonë me etapa, që janë
zhvilluar njëra pas tjetrës. Në këtë proces ajo ka kapërcyer vështirësi dhe pengesa, duke krijuar mundësi
të reja që çdo gjë të shkojë drejt përmirësimit e perfeksionimit të mëtejshëm. Aktualisht, ne shohim me
kënaqësi se, krahas shndërrimeve progresive të mëdha
që janë bërë në vendin tonë, në radhë të parë në edukimin e njeriut të ri, në industri, në bujqësi, në arsim e

kulturë, suksese të njëpasnjëshme vërehen edhe në
Ushtrinë tonë Popullore.
Partia dhe Komiteti i saj Qendror e kanë dashur
dhe e kanë çmuar shumë Ushtrinë Popullore qysh në
themelimin e saj, prandaj kanë treguar kujdesin më te
madh që ajo të rritej e nga «foshnjë» të bëhej «burrë*
me të gjitha meritat e kualitetet politike dhe ideologjike marksiste-leniniste dhe janë përpjekur për ta pajisur
atë me strategjinë dhe taktikën fitimtare të luftës
popullore, për ta aftësuar që ajo të jetë në gjendje të
kryejë detyrat e saj të lavdishme.
në këto drejtime i ushtrisë sonë ka
ndjekur ritmin e zhvillimit të të gjithë sektorëve të
tjerë të veprimtarisë së vendit tonë socialist, zhvillirn
ky që nuk mund të kuptohet i shkëputur e i njëanshëm. Përparimi në çdo sektor ka ecur te ne frontalisht, për arsye se kemi qenë të ndërgjegjshëm, që dobësimi ose mbetja prapa në njërin prej tyre, do të
sillte me vete dobësimin dhe mbetjen prapa të sektorëve të tjerë.
Gjithë zhvillimi ynë socialist, pra jo vetëm industria, bujqësia, por edhe arsimi e kultura, edhe ushtria,
duhet të ecte përpara në rrugën e drejtë të Partisë dhe
në mënyrë të balancuar e me plan, duke u bërë përpjekje të mëdha materiale e morale që ky plan të
realizohej me sukses në të gjithë sektorët pa përjashtim.
Partia, që në ditët e para të Çlirimit dhe vazhdimisht, na ka mësuar se jetën e re e të lumtur të popullit, socializmin, duhet ta ndërtojmë pa harruar për
asnjë çast mbrojtjen e popullit, të fitoreve të tij të
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arritura me gjak e me sakrifica. Partia na ka ngulitur
në mendjen dhe në ndërgjegjen tonë idenë e madhe
që në asnjë rast ndërtimi i ekonomisë socialiste nuk
duhet të shkëputet nga forcimi i ushtrisë së fuqishme
popullore. Eshtë kjo arsyeja që gjatë gjithë procesit
të ndërtimit të socializmit, te ne ka ecur paralelisht
edhe zhvillimi i Ushtrisë sonë Popullore nga nj ë ushtri
e vogël në fillim, e dalë nga Lufta partizane Nacionalçlirimtare, në një ushtri të përparuar moderne, besnike
e diktaturës së proletariatit, e armatosur me shkencën
ushtarake fitimtare dhe me Artin tonë Ushtarak të
Luftës Popullore.
Në situatat e pasluftës, Komiteti Qendror i Partisë
ndiqte me kujdesin më të madh zhvillimin e ngjarjeve
në botë dhe rreth nesh dhe vërente se, me gjithë fitoren e arritur, atdheu ynë, Shqipëria e re, duhej ndërtuar nga themeli materialisht, por njëkohësisht duhej
ngritur edhe në një platformë të lartë politike, ideologjike dhe arsimore.
Në të gjitha këto etapa zhvillimi, Partia, me Komitetin e saj Qendror në krye, bëri transformime rrënjësore pozitive në kalitjen dhe në edukimin e ushtrisë
sonë, ajo përpunoi bazat teorike dhe parimet themelore të ndërtimit e të përgatitjes së Ushtrisë Popullore
si mbështetje e armatosur e shtetit të diktaturës së
proletariatit. Kalitja dhe edukimi ushtarak vazhdon
e do të vazhdojë të bëhet edhe në të ardhmen. Kjo
punë do të vazhdojë edhe për arsye se në ushtri
vijnë vazhdimisht breza të rinj, të cilët kanë nevojë
të përvetësojnë teorinë e Partisë, Artin Ushtarak Popullor dhe eksperiencën e pasur të kuadrove të vjetër.
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Të rinjtë, krahas asaj që do të marrin, do të sjellin në
Ushtrinë tonë Popullore vullnet të ri, dituri të reja
dhe eksperiencë të re.
Nga eksperienca e madhe e stërvitjes, e punës, e
hiftës dhe e jetës së përditshme të ushtrisë sonë, Partia
dhe Komiteti i saj Qendror bëjnë vazhdimisht konkluzione dhe analiza, perfeksionojnë artin ushtarak, ngrenë në një shkallë më të lartë nivelin politik të kuadrove dhe të efektivit të ushtrisë dhe kujdesen për të
rrënjosur në mendjen dhe në ndërgjegjen e njerëzve
teorinë marksiste-leniniste.

Shokë dhe shoqe,
Ju, ushtarakët e Ushtrisë sonë të madhe Popullore,
jeni bij dhe bija besnike të këtij populli, që ju lindi
dhe ju rriti, prandaj rroni ngushtë dhe jetoni tok me
të, ndani së bashku gëzimet dhe hidhërimet e tij, gjykoni me gjakftohtësi dhe me përgjegjësi edhe për sukseset, edhe për të metat, edhe për momentet nëpër të
cilat po kalojmë. Partia i jep ushtrisë së madhe të popullit atë edukatë të përshtatshme që i nevojitet një
ushtrie të tipit të ri, thellësisht revolucionare popullore. Dhe një ushtri thellësisht revolucionare popullore, siç është kjo jona, nuk është më një ushtri kazerme, nuk është një ushtri konvencionale borgjeze.
Ushtria jonë është ushtri e një natyre krejtësisht tjetër, një ushtri që mbron diktaturën e proletariatit,
që mbron socializmin dhe jo borgjezinë e pasuritë e saj.
E frymëzuar nga idetë revolucionare të proleta-
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riatit, ushtria jonë mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e popullit, ajo është rojë e demokracisë së
vërtetë të punonjësve tanë dhe jo e <<lemokracisë» së
një grushti kapitalistësh. Detyrën e vënë nga Partia
për edukimin e saj politik dhe ideologjik Ushtria jonë
Popullore po e zbaton me sukses dhe në këtë drejtim
ajo ka arritur rezultate të kënaqshme. Detyrën e edukimit ideopolitik duhet të mos e harrojnë për asnjë
moment njerëzit tanë. Që kur venë në shkollë, kur
shkojnë për të kryer shërbimin ushtarak, si edhe kur
dalin në shërbimin rezervë e gjatë gjithë jetës njerëzit
tanë duhet të merren me edukimin e tyre të gjithanshëm. Kudo që punoni e drejtoni, shokë dhe shoqe,
të punoni për ngritjen tuaj të vazhdueshme ideologjike
dhe politike. Edukimin ta konsideroni si një nga detyrat më kryesore.
Në ushtrinë tonë, si ushtri politike, që brumoset e
çelikoset me ideologjinë marksiste-leniniste, zbatohet
parimi i vënies së politikës proletare në komandë, që
do të thotë se faktori ideopolitik ka epërsi mbi atë
ushtarak. Ky parim do të ndihmojë në ecjen përpara
të ushtrisë në rast se të gjithë njerëzit e kuptojnë politikën në të gjitha momentet dhe shfaqjet e saj, në
prizmin e marksizëm-leninizmit. E kuptuar ndryshe,
politika që do të zbatohet në ushtri do të jetë e gabuar.
Vetëm ajo politikë që shikohet me një sy të qartë
marksist-leninist, që shpreh realitetin me vërtetësi dhe
që pasqyron .Interesat e masave punonjëse është e pagabueshme, e drejtë dhe në dobi të popullit e të ndërtimit të shoqërisë socialiste. Politika jonë është e

dhur ngushtë me botëkuptimin marksist materialist,
prandaj është e drejtë.
Ne kemi arritur rezultate për arsye se, në përgjithësi, ideologjia jonë kuptohet nga populli, ndryshe
vendi ynë nuk do të ecte drejt socializmit, por do të
ishte shndërruar me kohë në një vend kapitalist dhe
populli ynë i vogël do të ishte vënë nën thundrën e
imperializmit ose të revizionizmit. Për të gjitha këto
arsye, qëndrimi fort në këmbë i Shqipërisë socialiste
u detyrohet Partisë, vijës së saj të drejtë, ideologjisë
marksiste-leniniste dhe popullit të saj heroik. Ideologjinë tonë, që është një armë e fuqishme, aktive dhe
revolucionare për transformimin revolucionar të shoqërisë, duhet ta përvetësojnë të gjithë. Secili duhet të
bëjë përpjekje që ta përvetësojë këtë ideologji, me
qëllim që të dijë të kuptojë drejt ngjarjet, fenomenet,
proceset dhe momentet nga të cilat kemi kaluar, po
kalojmë dhe do të kalojmë në të ardhmen. Marksizëm-leninizmi është e vetmja teori revolucionare që ndriçon rrugën për përgatitjen dhe për kryerjen me sukses
të revolucionit socialist. Kjo do të thotë që ta zbatojmë marksizëm-leninizmin në kushtet e vendit tonë, në
mënyrë krijuese dhe jo ta konsiderojmë si dogmë, pse
dogma çon në subjektivizëm, shkëput teorinë nga praktika.
Revolucioni socialist është ligj objektiv, që ka
për qëllim përmbysjen e kapitalizmit dhe kalimin në
socializëm. Objektivi i fundit i revolucionit socialist
është ndërtimi i shoqërisë pa klasa, në të cilën s'ka
më ndarje të shoqërisë në klasa, zhduken kontrastet
e sotme midis qytetit e fshatit, midis punës mendore e
15 — 92
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fizike etj., çdo anëtar i shoqërisë merr të mira materiale sipas nevojave që ka dhe krijohet një botëkuptim
i ri në njerëzit, që bëjnë një jetë materiale e kulturore
të pasur, krejt të ndryshme nga kjo që bëjnë aktualisht. Në qoftë se ne e kuptojmë marksizëm-leninizmin
si ideologjinë udhëheqëse të revolucionit proletar, atëherë kemi kuptuar si duhet mësimin e Partisë sonë se
marksizëm-leninizmi nuk është një dogmë. Kur thotë
Partia jonë që teorinë e madhe të revolucionit proletar
duhet t'ua përshtatim kushteve tona konkrete, kjo nuk
duhet kuptuar si regres, si mohim i botëkuptimit revolucionar të klasës punëtore, as si kundërvënie të këtyre kushteve ndaj revolucionit proletar, siç bëjnë revizionistët modernë, por duhet kuptuar si progres që
shërben zbatimit besnik dhe krijues të teorisë sonë në
terrenin konkret, në kushtet konkrete.
Teoria jonë na mëson që çdo ngjarje, proces apo
fenomen shoqëror ta shikojmë dhe ta interpretojmë
në prizmin e materializmit historik, në luftë të papajtueshme kundër pikëpamjeve idealiste që s'janë
tjetër veçse një veshje filozofike e dogmave të fesë
dhe të mentalitetit konservator. Pikëpamjet idealiste,
si shprehje e një botëkuptimi filozofik antishkencor
të fesë dhe të klasave reaksionare, kanë një mori shfaqjesh, të cilat kanë ekzistuar në shekuj dhe, sido që
kanë evoluar, prapëseprapë në thelb ruhen nga shoqëria kapitaliste. Kjo shoqëri përpiqet me të gjitha
forcat t'i mbajë gjallë këto pikëpamje regresive, këtë
ideologji reaksionare e konservatore, sepse kështu ajo
zgjat jetën e saj dhe pengon përkohësisht revolucionin proletar, pengon, pra, për njëfarë kohe zbatimin
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e teorisë së revolucionit proletar, të marksizëm-leninizmit.
Ju, shokë ushtarë dhe kuadro të ushtrisë, që kryeni shërbimin ushtarak aktiv ose rezervë, duhet të
rroni me shqetësimet e vendit, ta ndieni veten pjesëtarë të popullit të armatosur, të organizuar në Forcat
e Armatosura për mbrojtjen e atdheut dhe të fitoreve
të socializmit. Kurrë mos e mendoni veten të shkëputur e të izoluar nga preokupacionet që ka Shqipëria!
Siç jeton inxhinieri me shqetësimet e prodhimit në një
fabrikë apo uzinë, ose agronomi në fushat e një ndërmarrjeje ose kooperative bujqësore, po aq të jeni të
interesuar edhe ju dhe të mos shkëputeni nga puna
e kujdesi për ekonominë. Për sa i përket shikimit të
problemeve në prizmin politik dhe ideologjik nuk
mund të ketë dy qëndrime: një për ushtrinë dhe një
tjetër për masat e gjera të popullit. Forcimi i ekonomisë, ndërtimi i socializmit dhe mbrojtja e atdheut nuk
mund të ndahen. Çdo orvatje në kundërshtim me këtë
qëndrim të drejtë të Partisë sonë do të ishte metafizike. Masat e gjera punonjëse të vendit tonë, pas reformësi që bëmë në ushtri, janë të gjitha edhe ndërtuese, edhe mbrojtëse të socializmit, edhe punëtorë,
fshatarë e intelektualë, edhe ushtarë të Ushtrisë sonë
Popullore.
Ju, ushtarakët e shërbimit të përhershëm ose të
1. shtë fjala për masat revolucionarizuese që mori Partia
për përgatitjen e të gjithë popullit për mbrojtje, në bazë të vendimeve të Byrosë Politike të vitit 1966 dhe, sidomos, pas plenumeve të 5-të dhe të 6-të të KQ të PPSH të vitit 1974.
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shërbimit rezervist, ose ata që bëjnë pjesë në Forcat
Vullnetare të Vetëmbrojtjes Popullore, duhet të kuptoni mirë nevojën e ngritjes së nivelit ideopolitik dhe
ushtarak dhe të bëni përpjekje sistematike që t'i pasuroni gjithnjë e më shumë njohuritë politike dhe ideologjike, të lidhura ngushtë me Artin Ushtarak të Luftës Popullore. Pa këto njohuri ose me njohuri të përcipta nuk mund të jeni as ushtarë të mirë, as kuadro
të mirë të ushtrisë, nuk mund të jeni as punëtorë, as
inxhinierë të mirë, nuk mund të jeni as kooperativistë,
as agronomë e veterinerë të mirë. Prandaj e ritheksoj
tezën e drejtë të Partisë se çdo njeri te ne, për të
qenë luftëtar i denjë i shoqërisë sonë të re, duhet të
bëjë vazhdimisht përpjekje që të përvetësojë politikën
dhe ideologjinë e Partisë. Kjo do të ndihmojë që atë
profesion të veçantë, që ka mësuar secili në jetë ose
në shkollë ose atë punë që i ka ngarkuar Partia secilit
të kryejë ose të drejtojë, ta bëjë mirë dhe shumë mirë.
Në qoftë se punën e tij të veçantë secili e kupton në
kuadrin e detyrave të përgjithshme që dalin para atdheut, do të ndihet më tepër nevoja për t'iu futur
vazhdimisht, gjithnjë e më thellë, asaj shkence të veçantë që është mësuar dhe që luftohet për t'u vënë në
zbatim.
Le të vijmë tani te detyra tjetër e ushtrisë, tek
edukimi i saj ushtarak. Mund të them se edukimi i
ushtrisë sonë shkon duke u ngjitur e duke u perfeksionuar në të gjitha drejtimet. Ky është rezultat i punës
së kujdesshme të Partisë dhe të kuadrove tanë politikë
dhe ushtarakë, të vjetër e të rinj, që kanë ditur të
zbatojnë si duhet orientimet e Partisë për ushtrinë.

BOCIALIZMIN TA NDERTOJME PA HARRUAR MBROJTJEN

Kuadrot tanë ushtarakë kanë bërë përpjekje që vendimet e Partisë për përvetësimin sa të jetë e mundur më
mirë të njohurive ushtarake t'ua transmetojnë edhe
ushtarëve dhe, tok me ta, t'i zbatojnë në jetë.
Dëshiroj të theksoj që edukimi ushtarak i efektivit të Ushtrisë sonë Popullore është i domosdoshëm.
Si çdo shkencë tjetër, edhe shkenca ushtarake është
vazhdimisht në zhvillim. Revolucioni tekniko-shkencor
nuk mund të përjashtohet nga ushtria, përkundrazi ai
është i domosdoshëm dhe i rekomandueshëm për perfeksionimin në çdo specialitet të ushtrisë. Pa revolucionin tekniko-shkencor, si kudo edhe në ushtri, nuk
mund të ecet përpara. Çdo gjë duhet të përparojë, duhet të perfeksionohen mjetet, të zhvillohen mendimet,
të kalohet nga përgjithësimi i eksperiencës në mendimin teorik dhe në formulimin e ligjeve të reja më të
përparuara, më efikase, më rentable.
Po të shohim zhvillimin e vazhdueshëm dhe metamorfozën e ushtrisë sonë drejt progresit, drejt perfeksionimit të çdo dege të saj, do të konstatojmë se shumë
gjëra kanë ndryshuar dhe, aktualisht, ne kemi arritur
të kemi Artin tonë Ushtarak të Luftës Popullore. Ky
art ushtarak popullor ka në bazën e vet eksperiencën
e gjithë këtyre viteve që nga krijimi i ushtrisë sonë
e deri më sot dhe është sinteza e kësaj eksperience,
që po mësohet dhe po zbatohet me sukses nga ushtarakët tanë. Por sukseset e arritura tregojnë se, ashtu
si çdo art dhe shkencë, edhe Arti ynë Ushtarak Popullor mund të plotësohet e të përmirësohet vazhdimisht,
se këtij mund t'i sillen perfeksionime të mëtejshme
që do të na japë eksperienca e përditshme e ushtrisë
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sonë. Marksizëm-leninizmi na mëson se çdo gjë ecën
përpara, prandaj edhe Artin tonë Ushtarak të Luftës
Popullore nuk duhet ta konsiderojmë si dogmë dhe
si diçka të ngrirë. E them këtë pse mund të ketë disa
njerëz që mendojnë se atë duhet ta mësojmë përmendsh, se nuk duhet lëvizur asnjë presje gjatë zbatimit të tij në situata konkrete që krijohen. Por ka pasur edhe nga ata, si tradhtarët Beqir Balluku, Petrit
Dume e Hito Çako, që kishin në plan të shkatërronin
krejtësisht Artin tonë Ushtarak Popullor dhe ta zëvendësonin atë me një art ushtarak kapitullues, sipas
të cilit Shqipëria qysh ditën e parë të agresionit do të
shkelej dhe do të okupohej nga armiku.
Teoria e tërheqjes përpara sulmeve të armikut,
teoria e mosmbrojtjes në front të rregullt të kufijve
shtetërorë dhe të mosmbrojtjes pëllëmbë më pëllëmbë
të tokës së atdheut tonë të dashur, ishte teoria tradhtare «ushtarake» e Beqir Ballukut dhe e bashkëpunëtorëve të tij, ishte teoria proamerikane e Çu En Lait
dhe e Titos që synonte për t'i hapur portat NATO-s.
Për këtë qëllim Çu En Lai e këshilloi tradhtarin Beqir
Balluku të ndiqnim »deorinë e rrëshqitjes» në male, të
kalonim në një luftë partizane, dhe të lidheshim ngushtë me Titon dhe me Çausheskun, gjoja për t'u mbrojtur nga një sulm i socialimperialistëve sovjetikë.
Ne duhet të jemi kurdoherë transformues të atillë
që ushtrinë tonë ta kemi çdo ditë e më të fortë dhe
të punojmë që Artit tonë Ushtarak të Luftës Popullore t'i bëjmë vazhdimisht përmirësime në përputhje
të plotë me orientimet e caktuara nga Komiteti Qendror i Partisë.

Ne përgatitemi ushtarakisht për të mbrojtur atdheun, për të mbrojtur lirinë, pavarësinë, fitoret e
socializmit, për të mbrojtur Partinë tonë. Ky është
qëllimi më i lartë i ushtrisë sonë. Prandaj të kuptohet mirë se të gjitha këto që përmenda duhet t'i mbrojmë nga dikush dhe pikërisht nga armiqtë, që nuk na e
duan të mirën, që synojnë të na pushtojnë, të na skIlavërojnë, të zhdukin socializmin, të zhdukin Partinë.
Duke e parë problemin në këtë prizëm, të mendojmë
kurdoherë dhe të kuptojmë qartë se Arti ynë Ushtarak i
Luftës Popullore, edukimi i njerëzve tanë me këtë art,
edukimi i tyre politik dhe ideologjik nuk janë qëllim në
vetvete, por synojnë për një arsye të shëndoshë jetike,
që ne të përballojmë me sukses armiqtë tanë eventualë. Këta armiq nuk janë hipotetikë, por jetojnë, janë në
këmbë, janë agresorë. Ata mund të na sulmojnë me arrnë, mund të zhvillojnë edhe diversion, mund dhe bëjnë
përpjekje që të na kalbin nga brenda. Atëherë, neve
na vihet detyrë që edhe në rastin e një sulmi me armë,
edhe në rast orvatjesh për diversion dhe kalbëzim nga
brenda, t'i përballojmë. Po si do t'i përballojmë? Do
përballojmë me ato mjete që thashë, të jemi të ngritur politikisht, të jemi të ngritur ideologjikisht, të jemi gjithashtu të ngritur e të fortë edhe ushtarakisht,
të jemi vazhdimisht në këmbë dhe vigjilentë.
Në përpjekjet për edukimin tonë në këto drejtime
ne kemi kurdoherë parasysh armikun, të cilin nuk duhet ta nënvleftësojmë, pse ai nuk fle. Ai ka qëllimet e
tij të fiksuara dhe bën përpjekje e organizime të shumëllojta për të na likuiduar, po edhe ne bëjmë përpjekjet tona në drejtimin e kundërt me të, që të mbro-
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hemi prej tij, ta mundim atë në rast se na sulmon dhe
të fitojmë. Politika jonë në këtë drejtim duhet të jetë
e zgjuar, goditëse, demaskuese. Për këtë lypset të
bëjmë përpjekje të atilla që të kuptojmë mirë politikën e armiqve, të kuptojmë ideologjinë e tyre, që është
një ideologji skllavëruese, idealiste, konservatore, grabitqare, prandaj t'i kundërvëmë asaj ideologjinë tonë
marksiste-leniniste, shkencën që e lufton katërcipërisht
ideologjinë idealiste e skllavëruese të tyre, t'i vëmë
kësaj përballë ideologjinë e proletariatit. Çështja tjetër
është që t'i qëndrojmë çdo sulmi të armatosur të armiqve, dhe t'i mundim këta me luftë.
Në aspektin ideologjik dhe politik ne jemi superiorë mbi armiqtë tanë, sepse politika jonë është e drejtë, ndërsa politika e tyre është e gabuar, e padrejtë, një
politikë agresive, sepse ideologjia e armiqve është e
dënuar nga historia që të shkatërrohet, kurse ideologjia jonë është ideologjia e të sotmes dhe e së ardhmes. Ne përfaqësojmë revolucionin p-roletar, socializmin, komunizmin, një shoqëri të re, kurse armiqtë
tanë përfaqësojnë kapitalizmin dhe imperializmin, një
shoqëri të vjetër, në kalbëzim, që, siç na mësojnë klasikët tanë, është faza e fundit e shoqërisë me klasa
antagoniste. Armiqtë janë të dënuar të zhduken e të
shkatërrohen me luftë, por, megjithëkëtë, ushtrinë dhe
armatimet e armiqve ne nuk duhet t'i nënvlerësojmë,
por as edhe t'i mbivlerësojmë. Këto dy çështje ushtria
lonë duhet t'i kuptojë mirë. Ne kemi në duart tona ato
armë që ju i dini mirë, me atë fuqi zjarri që e njihni e s'është nevoja t'jua përmend këtu. Ju dini që
sasia e këtyre armëve është e mjaftueshme për të bërë

një qëndresë fitimtare dhe të gjatë, po të jetë nevoja,
për t'u mbrojtur, për ta kundërsulmuar armikun dhe
për ta hedhur në det e matanë kufijve tanë. Ju dini
që ne kemi edhe armë të atilla që mund të luftojnë
me sukses deri edhe me avionët më të perfeksionuar
të armikut. Ndërtimi i strategjisë dhe i taktikës sonë
luftarake, sikundër e dini, është bërë në një mënyrë
të atillë që të përballojë armatimet e mëdha, të shumëllojta e me efekt të madh shkatërrues të armiqve tanë
eventualë. Kjo strategji dhe kjo taktikë jona, ky Art
Ushtarak Popullor yni, i përshtatshëm me terrenin
dhe me karakteristikat e popullit tonë, me ngritjen
politike dhe ideologjike të tij dhe të Ushtrisë sonë
Popullore, janë aq të fortë, sa mund të përballojnë
numrin e madh dhe larminë e armëve të armikut që
mund të na godasë.
Megjithatë këto armë të armiqve, siç e thashë,
nuk duhen nënvlerësuar. Derisa Partia dhe Komiteti
Qendror i japin rëndësi të madhe përgatitjes ushtarake të kuadrove, ushtarëve dhe mbarë popullit, kjo
do të thotë se nuk i kanë nënvleftësuar armët e armiqve. Armët e armikut duhen çmuar realisht, pra,
ato as duhen nënvlerësuar, as duhen mbivIerësuar.
Nënvlerësimi dhe mbivlerësimi janë kurdoherë të gabuar dhe sjellin dëme, qëndrime të njëanshme, kurse
shikimi e vlerësimi i armëve të armikut ashtu siç janë
dhe me rrezikshmërinë që paraqiten, bëjnë të mundur
që në kohën e duhur të merren masat e përshtatshme
për t'i bërë ato të paefektshme ose me efekte të pakta
kundër popullit tonë. Qëndrimi objektiv në vlerësimin
e armëve të armikut do të bëjë që armët tona të për-
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doren me më shumë efekt për dobësimin dhe shkatërrimin e sulmeve të tij.
Luftërat e pjesshme që kanë bërë imperialistët
dhe kapitalistët kundër popujve dhe vendeve që donin
të skllavëronin, i kanë vërtetuar këto gjykime të Partisë sonë. Dihet se në gjithë këto luftëra skllavëruese
armiqtë kanë përdorur armët më moderne kundër popujve. Është e vërtetë se popujt kanë pësuar dëme
të mëdha prej tyre, por vështirësitë e krijuara i kanë mësuar ata të krijojnë mundësi të atilla mbrojtjeje dhe kundërsulmi që kanë bërë të dështojnë forcat
mercenare të agresorëve imperialistë që i kanë sulmuar dhe t'i mundin këta me sukses. Kështu do të
ngjasë me siguri edhe në rast se armiqtë do të sulmojnë vendin tonë.
Për këtë arsye Partia kurdoherë ju thotë juve,
ushtarëve dhe kuadrove të ushtrisë, si dhe mbarë popullit ushtar që çështjet ushtarake të mbahen kurdoherë parasysh në jetën e përditshme, që asnjëri të mos
mungojë e të mos tërhiqet në asnjë rast dhe për çdo
arsye nga edukimi ushtarak, nga kryerja e detyrave
ushtarake.
Ju, kuadrot ushtarakë, keni një detyrë shumë të
rëndësishme, t'u mësoni ushtarëve të popullit Artin
tonë Ushtarak të Luftës Popullore. Por mos kujtoni
se kjo është një çështje e lehtë, mos kujtoni se kjo
mund të arrihet pa përpjekje, pa mundime, pa sakrifica dhe pa një disiplinë të hekurt. Arti ynë Ushtarak
i Luftës Popullore është një art i gjallë, dinamik e
në zhvillim. Ai është në kundërshtim me plogështinë,
me shabllonizmin, me indiferentizmin, me javashllë-

kun dhe me mungesën e koordinimit të të gjitha armëve në veprim. Arti ynë Ushtarak Popullor ruan dhe
zhvillon përherë e më shumë dinamizmin dhe shkathtësinë revolucionare të luftës partizane, por ai nuk
mund të identifikohet me luftën partizane. Nga kuadrot, nga ushtria dhe nga mbarë populli ynë duhet të
kuptohet mirë ky ndryshim. Është e domosdoshme të
kuptohet se ne do të kemi përballë një ushtri të madhe të armatosur dhe të pajisur me një taktikë krejt
të ndryshme nga ajo jona. Taktika dhe strategjia e
ushtrive armike kanë në themel barbarizmin dhe synojnë pushtimin e vendit tonë, kurse arti ynë ushtarak
edukon në efektivin e ushtrisë mprehtësinë e vigjilencën dhe e pajis atë me shpirtin e kundërsulmit për
asgjësimin e armiqve.
Prandaj, në çdo gjë, por sidomos në dhënien e mësimeve ushtarake, të punohet me zgjuarsi të veçantë
nga kuadrot oficerë, të cilët duhet të zgjerojnë horizontin e tyre për problemin që do të shtrojnë, ta kenë
zbatuar atë vetë në praktikë, në një praktikë në kushte të ndryshme me ato të armikut që i vihet përballë, me strategjinë dhe me taktikën e tij, me terrenin ku vepron dhe me armët që përdor ai. Po të bëhet
kështu ky mësim dhe instruktim i ushtrisë, atëherë
nuk kemi të bëjmë me një metodë mësimi shabllone.
Mbrojtja e territoreve tona kundër sulmeve të armikut ka një rëndësi shumë të madhe. Dihet se që të
f itohet lufta nga ana e një armiku që sulmon, është
kusht i domosdoshëm që këmba e ushtarit të tij të
zërë dhe, prandaj armiku do të përpiqet me të gjitha
mundësitë dhe mjetet që të zërë vend në territorin
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tonë, kurse strategjia dhe taktika jonë janë që këmbët
e tij të mos zënë dhe, domethënë, që të asgjësohet pa
arritur të depërtojë në truallin tonë, qoftë në breg të
detit, qoftë në ajër, qoftë në brezin e kufirit tonë tokësor. Por, që të bëhet e mundur një gjë e tillë, Komiteti
Qendror i Partisë dhe Komanda e Përgjithshme kanë
dhënë udhëzime dhe kanë marrë vendime për përgatitjen e gjithë territorit për luftë, përgatitje së cilës ju
duhet t'i vini një rëndësi të jashtëzakonshme, në radhë
të parë, në përcaktimin e drejtë të pozicioneve të
mbrojtjes sonë territoriale. Pozicionet e mira e të forta
territoriale përcaktohen duke imagjinuar sa më drejt
e realisht kushtet e luftës. Përdor këtu fjalën «imagjinatë», pse s'ka si të përdor një tjetër term. Jeta, praktika do të tregojë në rast se ne e kemi imagjinuar
mirë planin për shpartallimin e armikut që do të na
sulmojë, por plani i saktë kërkon një imagjinatë të
tillë që të përfytyrojë taktika pak a shumë të afërme
me taktikat që do të përdorë armiku në sulmin e vet
kundër nesh. Pra, në qoftë se ne këtë plan e kemi përgatitur si duhet, atëherë armikut nuk do t'i zërë dot
këmba dhe në territorin tonë.
Fortifikimet që po bëhen kanë qenë objekti i një
studimi të imët nga ana e Komandës së Përgjithshme
të ushtrisë, nga ju, shokë kuadro të ushtrisë dhe nga
ushtarët vetë. Një bazë e mirë për këtë është eksperienca e popullit dhe e Luftës Nacionalçlirimtare. Kjo
punë ka lypur dhe lyp vazhdimisht një kujdes e vëmendje të vazhdueshme, pavarësisht nga ndërtimi i
fortifikimeve që janë një bazë e fortë për mbrojtjen
tonë dhe për luftën frontale sipas Artit tonë Ushtarak
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të Luftës Popullore, janë një nga ato baza që thashë
e që do të përballojë forcën dhe llojin e armëve të
shumta që do të përdorë armiku. Por, krahas fortifikimeve, është e domosdoshme njëkohësisht të njihet
me pëllëmbë edhe territori nga oficerët dhe ushtarët
tanë. Forma e organizimit tonë aktual e lejon më së
miri plotësimin e kësaj detyre. Kjo ka një rëndësi shumë të madhe për mbrojtjen, pse duke u njohur mirë
terreni nga kuadrot dhe ushtarët, këta do të jenë në
gjendje të perfeksionojnë organizimin dhe të marrin
vendime të drejta për veprim, për sulm, për kundërsulm, për mbrojtje dhe për asgjësimin e plotë të armikut. Në këto kushte edhe urdhrat që do të jepen dhe
që do të zbatohen do të jenë reale dhe do t'i lejojnë
komandantit superior, apo komandantit inferior, si dhe
ushtarit vetë që të vërë në lëvizje trurin e tij, domethënë, të mendojë me kokë për realizimin sa më mirë
të urdhrit që merr.
Zbatimi në mënyrë shabllone i një direktive, sidomos në bazë, në njësitin e vogël, mund të mos sjellë
frytet e duhura. Me këtë duhet të kuptohet që urdhri
ushtarak i marrë duhet të zbatohet, por më parë se ai
të vihet në jetë nga zbatuesi, duhet të mendohet drejt,
në mënyrë që zbatimi i tij të bëhet me nuanca dhe me
nuanca të atilla që t'i shërbejnë realizimit të urdhrit sa
më mirë, sa më shpejt dhe me sa më pak humbje në
njerëz dhe në materiale ushtarake. Në radhë të parë
ka rëndësi që ne t'i ruajmë njerëzit tanë nga armët e
shumta të armikut. Por ky kujdes i drejtë për njerëzit nuk duhet të kuptohet që, meqenëse ne bëjmë një
luftë mbrojtjeje, oburra të futemi nëpër tunele dhe
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të mos e nxjerrim kokën jashtë. Jo, kjo nuk duhet
kuptuar kështu, se atëherë do të jetë katastrofë për
ne. Mbrojtja e forcave të gjalla ka një rëndësi jetike,
por mbrojtja jonii duhet të konsiderohet si një moment
pauze, vrojtimi dhe observacioni të taktikës që do të
përdorë armiku, të qëllimit që do të ndjekë ai në një
betejë, në një front ose qoftë edhe në një sektor të
caktuar. Mbrojtja jonë nuk është statike, por dinamike.
Siç e dimë fare mirë, artileria e armikut me goditjet
e saj përgatit sulmin e këmbësorisë apo të tankeve,
kurse bombardimi ajror mund të përgatitë po ashtu
sulmin nga ana e desantit ajror. Kundër të gjitha këtyre veprimeve me armë të ndryshme nga ana e armikut, ne duhet të marrim ato masa të nevojshme dhe
efikase për të ruajtur efektivin e gjallë, por kur të
shohim se armiku e ka bërë sulmin e vet pa efekt me
artileri ose aviacion dhe pas kësaj do të veprojë në
vazhdimësi, do të hidhet në sulm për të zaptuar një
territor ose një rajon të caktuar, atëherë ne kundërsulmojmë me të gjitha forcat me shkathtësi të madhe,
vëmë në zbatim taktikat tona të studivara në terrene
të përgatitura me kohë dhe e asgjësojmë sulmin armik. Pra të përpiqemi që ta kuptojmë taktikën dhe
strategjinë e armikut dhe, qysh tash, në kohën e kësaj
paqeje relative, të jemi të përgatitur si duhet në fushën ushtarake dhe të kemi në gatishmëri të plotë armatimet tona, që do të jenë vdekjeprurëse për armikun. Dhe do të jenë të tilla jo pse ne i kemi armët në
sasinë, në shumëllojshmërinë dhe në perfeksionin në
atë shkallë që i ka armiku armët e veta, por se armët
tona, të forta dhe me efekt të madh, janë në duart e

SOCIALIZMIN TA NDERTOJME PA HARRUAR MBROJTJEN 221

njerëzve tanë të edukuar, me zemër të çeliktë, të përgatitur me një mendje të kthjellët, të ndërgjegjshëm
politikisht, që luftojnë për një çështje të drejtë, për
atdheun e tyre socialist, se mbrojnë vendin dhe popuIlin e tyre dhe udhëhiqen nga një Parti marksiste-leniniste. Duke i parë në këtë prizëm çështjet, epërsia jonë
mbi armikun do të jetë e madhe. Por nuk mjafton që
vetëm t'i shikojmë çështjet në këtë prizëm. Ne duhet
të luftojmë me këmbëngulje çdo ditë që të gjitha mjetet që na janë vënë në dispozicion nga pasuria e popullit, si dhe mësimet e Partisë për mbrojtjen e atdheut
t'i përdorim dhe t'i shfrytëzojmë me efektivitet sa
më të madh.
Unë mendoj se lojërat që zhvilloni, stërvitjet që
bëni gjatë gjithë vitit, aktualisht, pas spastrimit të elementëve tradhtarë dhe armiq, agjentë të sovjetikëve,
të jugosllavëve dhe të kinezëve, me Beqir Ballukun,
Petrit Dumen dhe Hito Çakon në krye, kanë marrë
një rrugë të mirë dhe japin rezultate të kënaqshme.
Por kurdoherë ju këshilloj dhe ju rekomandoj të bëni
sa më shumë përgatitje që këto stërvitje të zhvillohen
në përputhje me Artin tonë Ushtarak të Luftës Popullore, të ketë më shumë pjekuri në marrjen e vendimeve dhe në kuptimin politik të tyre, të ketë më shumë zhvillim dinamik, si në stërvitjet e përditshme,
ashtu edhe në lojërat që zhvillohen.
Lojërat që organizohen kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për përgatitjen dhe për kalitjen e ushtrisë.
Por unë kam qenë dhe jam kurdoherë i pikëpamjes
që këto lojëra të mos bëhen kurrë për formë, por të
jenë efektive dhe sa më shumë të ngjashme me luftën
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reale që mund të zhvillohet në territorin tonë. Pra
duhen përgatitur sa më mirë politikisht dhe ideologjikisht kuadrot dhe ushtarët që në zbërthimin dhe në
zhvillimin e lojërave të mendojnë e të veprojnë si në
luftë, sikur janë me të vërtetë nën breshërinë e predhave të armikut, sikur janë në kushtet që atdheut
tonë socialist i kërcënohet një rrezik imediat i madh.
Atëherë, në qoftë se do të veprohet kështu, do të tendosen nervat dhe kjo do të jetë një tendosje nervash
me një logjikë të fortë, të çuditshme, me një guxim
dhe me një trimëri të papërshkruar. Nervat nuk do të
tendosen vetëm sa për të kaluar në ditët e lojës, ose
për t'u treguar në mënyrë formale se loja mbaroi gjoja me sukses. Në këto lojëra duhet të vërtetohen ato
virtyte ushtarake, politike e morale që tregova më lart.
Por që të arrihet kjo, shokë, lojërat duhet të konsiderohen si konkluzione logjike dhe të domosdoshme
të asaj stërvitjeje të përditshme të Ushtrisë sonë Popullore, që realizohet me ushtrim politik, ushtrim ushtarak, ushtrim në praktikë, ushtrim në terren, ushtrim
në kushte të ndryshme të terrenit dhe në kushte të
ndryshme atmosferike. Po të konsiderohen e të bëhen
kështu lojërat, atëherë është e qartë se kuadrot e ushtrisë duhet të qëndrojnë kurdoherë sa më afër ushtarëve.
Ç'kuptoj unë me qëndrimin e kuadrove afër ushtarëve? Me këtë, natyrisht, nuk kuptoj atë që kuadri
ynë ushtarak të jetë i shkëputur nga familja e tij, të
mos marrë kontakt me familjen e vet. Kjo është bile e
domosdoshme, humanitare dhe e nevojshme për psikologjinë e shëndoshë të kuadrit. Prandaj Komanda e
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Ushtrisë dhe Ministria e Mbrojtjes duhet të marrin
masat e përshtatshme që një gjë e tillë, edhe në qoftë
se ka të meta, të përmirësohet. Por kjo nuk do të
thotë që për këtë çështje kaq të madhe të mos bëhen
disa sakrifica nga ana e kuadrove, e kam fjalën në
drejtim të mungesës së kontaktit të përditshëm me
familjen. Ne duhet të arrijmë të krijojmë kushtet që
kuadrot tanë të jenë të lidhur, të bashkuar me pjesëtarët e familjeve të tyre, të duhen me njëri-tjetrin, të
shikohen shpesh, por kuadri oficer duhet ta konsiderojë njësoj si familjen e vet edhe repartin e nënrepartin ku bën pjesë. Atëherë kuptimi i detyrës ndaj repartit do të jetë një kuptim marksist-leninist, atëherë kjo
familje e dytë, reparti, ku oficeri është caktuar të derdhë djersë dhe dituri, do të bëhet po aq i. dashur dhe
po aq i nevojshëm, sa edhe familja. Prandaj të dyja,
edhe familja, edhe reparti, duhet të konsiderohen shumë të dashur nga kuadri dhe të merren masa të atilla
politike dhe organizative që këto ndjenja të rrënjosen
si duhet në jetë të secilit, për të mirën e vetë kuadrit
oficer dhe për të mirën e këtyre dy lloj familjeve.
Shkollave tona të lira ushtarake, që janë bërë qendra edukimi dhe perfeksionimi të ushtrisë sonë, qoftë
aktive, qoftë rezerviste, duhet t'u vihet kujdes i veçantë, pse i japin me të vërtetë karakterin popullor revolucionar ushtrisë sonë dhe luftës që eventualisht
do të bëjmë, kur të na e imponojnë armiqtë tanë,
imperialistët, kapitalizmi botëror dhe revizionistët modernë. Prandaj, në të gjitha hallkat, në të gjitha drejtimet e ushtrisë, duhet të punohet dhe të luftohet me
16 - 92

2,32

ENVER HOXHA

pasion të madh, me zgjuarsi, me vendosmëri dhe
kurdoherë me zhvillim progresiv.
Në gjithë këtë veprimtari të madhe që po zhvillon
populli ynë, rëndësi dhe kujdes të veçantë duhet t'i
vëmë forcimit të mbrojtjes së atdheut, forcimit të Ushtrisë sonë Popullore. Këtë kujdes duhet ta ketë gjithë
populli dhe veçanërisht efektivi i ushtrisë, i cili stërvitet vazhdimisht që të fitojë aftësitë e nevojshme për
të përballuar me sukses momentet e vështira që mund
t'i vijnë atdheut tonë. Duhet, pra, me një zell të madh
të studioni Artin Ushtarak të Luftës Popullore në të
gjitha anët e tij. Të gjithë kuadrot e ushtrisë, të vjetër
dhe të rinj, duhet të bashkëpunojnë ngushtë, ta përvetësojnë dhe t'i sjellin këtij arti eksperiencën e tyre të
madhe të përditshme, ta zgjerojnë dhe ta zhvillojnë
gjithnjë më tej pamjen e tij.
Me këtë dua të them që kuadrot tanë të ushtrisë
nuk duhet të mbyllen në guaskën e një studimi të cekët, ose të një aplikimi shabllon të mësimeve të mëdha që i janë vënë në dorë ushtrisë sonë. Ata duhet
të kenë parasysh luftën moderne që do të na imponojë
armiku, që ne do ta kundërshtojmë deri në fund.
E kam theksuar edhe herë tjetër që kuadrot tanë
duhet të njihen me strategjinë dhe me taktikën që do
të përdorë armiku në luftën e ardhshme, të njohin
armët që ai do të përdorë dhe efektivitetin e tyre, sepse duke njohur këto, do të dinë të marrin me kohë
masat e nevojshme për t'i përballuar.
Në strategjinë dhe në taktikën e Artit tonë Ushtarak të Luftës Popullore ekziston parashikimi i kundërshtimit deri në fitore të strategjisë dhe të taktikës
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së armikut eventual. Arti ynë Ushtarak parashikon
të kundërshtojë deri në fitore një luftë moderne, po ai
parashikon, gjithashtu, të kundërshtojë edhe një taktikë të luftës antipartizane që mund të përdorë armiku
gjatë luftimeve kundër nesh. Të mos e neglizhojmë
eksperiencën e madhe të luftës partizane, pse në qoftë
se do ta neglizhojmë atë, do të bëjmë një gabim të
madh, që do të na kushtojë shtrenjtë, për arsye se
lufta partizane që kemi bërë, u ka dhënë goditje vdekjeprurëse armiqve të egër, të fuqishëm dhe me një
strategji e taktikë moderne.
Strategjia dhe taktika aktuale e armiqve tanë
është akoma më e ndërlikuar, për arsye të armatimeve
moderne që ata kanë shpikur. Por në disa momente
dhe në disa vende mundet që në luftime armiku ynë
të përdorë edhe taktikën e luftës antipartizane kundër
nesh. Të mos mendohet prej askujt se armiku nuk e
njeh luftën partizane, por ashtu si okupatorët italianë
dhe gjermanë, çdo armik tjetër i huaj që do të orvatet
të sulrnojë atdheun tonë në të ardhmen, nuk do të
mund të bëjë luftën antipartizane siç mund ta bëjë
luftën partizane vendësi që sulmohet. Megjithatë ne
dimë se, që nga imperialistët amerikanë dhe deri te
shtete të tjera kapitaliste, që kanë synime dhe mund
të sulmojnë vendin tonë, bëjnë stërvitje edhe në këtë
drejtim, përgatitin trupa të veçantë për të zhvilluar
edhe një luftë kundërpartizane ndaj forcave tona kurdoherë që do ta shikojnë të nevojshme...
Për të gjitha këto kuadrot tanë me përvojë t'u
mësojnë kuadrove të brezit të ri, krahas gjithë Artit
tonë Ushtarak Popullor edhe artin e luftës partizane,
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që është pjesë përbërëse e tij. Kjo do të na japë neve
rezultate të mëdha, në qoftë se armiku do të përdorë
taktikën e luftës antipartizane. Kjo do të na japë neve
rezultate të mëdha, sepse jemi në vendin tonë dhe ne
e njohirn mirë terrenin, njohim, gjithashtu, se si luftc».
het në këtë vend dhe në këto forma, kështu që, duke
u përgatitur mirë qysh sot, çdo orvatje e armikut në
këtë drejtim është e destinuar të dështojë...
Nuk duhet shkuar me tre rup në dasmë, thotë populli ynë. Lufta nuk është dasmë, ajo është dhe do të
jetë një përleshje e tmerrshme, e përgjakshme, prandaj
cirejt saj duhet të vemi të përgatitur plotësisht, të vendosur plotësisht, të armatosur plotësisht, politikisht,
moralisht, ushtarakisht dhe ideologjikisht. Lufta nuk
dihet kurdo të na vijë, pse nuk varet nga ne, ajo varet
nga armiqtë tanë. Nga ne varet një gjë: të jemi të përgatitur për çdo eventualitet dhe të gatshëm në çdo
moment kur të na paraqitet rreziku për t'i bërë ballë
atij me sukses. Por, derisa ekzistojnë imperializmi
amerikan, socialimperializmi sovjetik, socialimperializmi kinez dhe imperialistët e tjerë, lufta është e paevitueshme. Kapitali botëror i vendosur në shumë shtete
të Evropës, të Azisë dhe të kontinenteve të tjera kërkon të ruajë shfrytëzimin e popujve, të pushtojë tregje
të reja, të rindajë botën në • sfera influence midis
perialistëve të ndryshëm. Shfrytëzimi i njeriut prej
njeriut ekziston i gjallë në botë: Kapitalizmi është
pamëshirshëm kundër lirisë, kundër pavarësisë dhe
kundër sovranitetit të popujve.
Prandaj ne duhet t'i ndjekim me kujdesin më të
madh situatat që po zhvillohen në botë. Siç na ka rnë-
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s'uar dhe na mëson çdo ditë Partia, situatat janë revolucionare. Në këto situata, kur imperializmi e sheh që
është në rrezik, ai përgatitet për luftë. Revolucioni
do ta shkatërrojë kapitalizmin botëror; i cili përpiqet
të mbrohet me të gjitha mjetet, dhe mjetet e fundit
të tij janë luftërat, luftërat lokale dhe pas tyre lufta e
përgjithshme botërore. Njëra luftë përgatit tjetrën, njëra krijon dhe thellon kontradiktat që ekzistojnë dhe
që janë në palcë të kapitalistëve e të imperialistëve,
kurse rindarja e botës i thellon dhe i acaron të gjitha
kontradiktat ekzistuese derisa i çon në luftën botërore.
Prandaj ne duhet të ndjekim e të përvetësojmë
përmbajtjen politike të mësimeve të Partisë që vënë në
dukje këto zhvillime të ndryshme të situatave ndërkombëtare. Kurrë të mos kemi iluzione në situatat koniunkturale. Kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të
përfitojmë nga këto situata, pse në mes të shteteve
kapitaliste e revizioniste ekzistojnë kontradikta, të. ci'rat ne duhet të përpiqemi t'i thellojmë, por kurdoherë
në favorin e revolucionit botëror, në favorin e socializmit, në favorin e shtetit tonë socialist. Në botën kapitaliste ekzistojnë klasat e shfrytëZuara, të cilat janë
në luftë me kapitalin. Në krye të këtyre klasave të
shfrytëzuara revolucionare është proletariati, krahas
këtij janë fshatarësia e varfër dhe borgjezia e vogël
e qyteteve.
Për ne, për Republikën Popullore Socialiste të
Shqipërisë, për Qeverinë e kësaj republike, ekziston
kurdoherë kujdesi për një vëzhgim të vëmendshëm
marksist-leninist të këtyre situatave. Komiteti Qendror
i Partisë ka orientuar qartë se si duhen shfrytëzuar
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situatat koniunkturale, divergjencat që ekzistojnë në
vendet kapitaliste. Por në asnjë moment nuk duhet të
arrihet në mendimin se këto rrethana të përkohshme
e kanë rregulluar njëherë e përgjithmonë situatën, ose
i kanë kthyer përgjithmonë situatat e vështira në mes
vendit tonë dhe vendeve të tjera kapitaliste në situata
të mira. Ne dëshirojmë që këto situata koniunkturale,
disi të favorshme, të vazhdojnë të zhvillohen, por marrëdhëniet varen edhe nga vendet e tjera e jo vetëm
nga shteti ynë. Ne dimë se vendet e tjera nuk janë
socialiste, siç është vendi ynë, ato janë shtete kapitaliste dhe aktualisht ekzistojnë një sërë arsyesh, një
sërë kontradiktash e koniunkturash që ato shtete kapitaliste i bëjnë të mbajnë marrëdhënie «normale-,
«miqësore» ose «të qeta» me Republikën Popullorc
Socialiste të Shqipërisë.
Më konkretisht, me Jugosllavinë titiste ideologjikisht dhe politikisht ne kemi qenë dhe jemi në luftë
të papajtueshme për arsye se titistët janë renegatë të
marksizëm-leninizmit, zjarrfikësit e revolucionit. Ne
jemi për revolucionin, prandaj titistët duan ta shuajnë
ideologjinë tonë, por edhe ne luftojmë që të shuajmë
ideologjinë e tyre. Megjithatë gjendja është zhvilluar në
mënyrë të tillë që, pa u pushuar për asnjë çast lufta
ideologjike dhe politike nga ana e Partisë sonë kundër
këtyre dhe kundër teorisë së tyre antimarksiste të mosangazhimit dhe të vetadministrimit, ne të kemi marrëdhënie diplomatike me Jugosllavinë, të bëjmë tregti me
interesa reciprokë, të zhvillojmë marrëdhënie kulturore pa ndërhyrë në punët e njëri-tjetrit. Të gjithë

këta hapa ne i bëjmë duke pasur kurdoherë parasysh
interesat e vendit tonë.
Me Greqinë aktualisht marrëdhëniet janë të qeta
dhe po ecin, pse ne kemi deklaruar që me popullin
grek s'kemi asgjë që të na ndajë, përkundrazi dëshirojmë të rrojmë në miqësi me të. Qeveritarët aktualë
grekë i përgjigjen pak a shumë me dashamirësi politikës sonë miqësore dhe të fqinjësisë së mirë. Ata
shohin që një politikë e tillë e drejtë nga ana e Shqipërisë është në interesin e tyre, ata nuk duan që në
kufijtë e tyre të Veriut të kenë një shtet që të mos
ua dojë të mirën. Shovinizmi grek ka pasur pretendime territoriale dhe nuk mund të themi se nuk i ka
akoma këto pretendime, por ne ua kemi bërë të qartë
grekëve çështjen e integritetit të territorit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Tash qeveritarët grekë e kanë më të qartë këtë çështje. Njerëzit
me vullnet të mirë në Greqi do të kuptojnë çdo ditë
e më tepër që pretendimet absurde të të ashtuquajturit Vorio-Epir duhet t'i mbytin në Egje. Ata duhet ta
bëjnë doemos këtë gjë, në qoftë se duan të rrojmë në
miqësi me popullin grek, të zhvillojmë marrëdhënie
tregtare sa më të mira, po kështu të kemi edhe marrëdhënie kulturore, por pa cenuar kufijtë dhe pavarësinë e njëri-tjetrit.
Me Italinë kemi marrëdhënie diplomatike dhe
marrëdhënie tregtare që po ecin. Por në Itali mbretëron kaosi kapitalist dhe përgatitet vendosja e fashizmit, kurse partia e revizionistëve italianë ka iluzionin
se po afron dita të marrë pushtetin me rrugë paqësore.
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Ju e dini që me Kinën ne kemi pasur marrëdhënie
të mira, të sinqerta, miqësore. Nga ana jonë miqësia
me këtë vend ishte bazuar në parimet e marksizëm-leninizmit. Por, për fat të keq të revolucionit dhe të
socializmit, Kina e Mao Ce Dunit nuk ka qëndruar në
pozita marksiste-leniniste. Pas vdekjes së Maos ajo
është futur edhe më thellë në një rrugë pa krye, ose
më mirë të themi në rrugën që po e çon në kapitalizëm, po e çon drejt një shteti socialimperialist.
Marrëdhëniet aktuale politike, ideologjike, tregtare dhe marrëdhëniet ushtarake me Kinën për këto
arsye janë shumë të këqija, jo për fajin tonë, po për
fajin e udhëheqjes kineze. Ne kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë përpjekje që këto marrëdhënie të mos
përfundojnë në një prishje të plotë. Kontradiktat që
kanë ekzistuar me kohë në mes dy partive tona, ne
jemi përpjekur që në vitin 1962, bile edhe më parë,
që t'i zgjidhim me diskutime shoqërore. Fakt është,
dhe për këto ekzistojnë dokumentet përkatëse, që Partia Komuniste e Kinës, me Mao Ce Dunin në krye, i
kanë evituar këto diskutime për sqarimin e divergjencave, për arsye se udhëheqësit kinezë nuk donin të
shpjegoheshin me ne. Shpjegimi kërkon ballafaqim,
kërkon argumentim nga njëri dhe nga tjetri dhe pas
tij duhet dalë në disa konkluzione, të cilat hidhen në
balancën marksiste-leniniste, ku duket kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë. Këtë veprim të domosdoshëm marksist-leninist Partia Komuniste e Kinës
nuk ka dashur ta bëjë, e ka evituar që nga fillimi dhe
deri në fund me pretekstin se «nuk dëshiron të bëjë
polemikë», por rea]iteti ishte se do t'i dilnin të palarat

në shesh, sikundër i dolën. Partia Komuniste e Kinës,
duke qenë në kundërshtim me marksizëm-leninizmin,
nuk dëshiron të shpjegohet dhe për t'u justifikuar pretendon se gjoja nuk dëshiron të polemizojë, por e vërteta është se asaj i mungojnë argumentet për polemikën.
Partisë sonë nuk i ka munguar kurrë guximi të
bëjë çapin e parë për të thënë të drejtën, për t'ia
thënë të katër të vërtetat në fytyrë cilitdo, sepse kjo
ka qenë dhe është në interesin e marksizëm-leninizmit,
të socializmit dhe të revolucionit, në interesin e vendit
tonë. Natyrisht, një gjë e tillë kërkon sakrifica dhe
këto sakrifica populli dhe Partia jonë i kanë bërë në të
gjitha situatat. Qëndrimet e tyre të drejta kanë bërë
që të gjitha vështirësitë që u janë krijuar, kurdoherë
të kapërcehen dhe Parti e popull të dalin më të fortë
se kurrë. Këtë fakt e dini edhe ju, pse në këto situata
të vështira keni qenë luftëtarë të radhëve të para dhe
keni parë vetë se si në çdo rast kemi dalë fitimtarë.
Ne jemi të bindur se edhe në këtë situatë Partia dhe
populli ynë do të dalin fitimtarë.
Do të dalim fitimtarë se çdo gjë kurdoherë ne e
kemi mbështetur në forcat e popullit tonë, e kemi bazuar fort në ideologjinë marksiste-leniniste. Ndihma e
jashtme për ne ka qenë efektive kur shteti që e jepte
atë ishte socialist dhe udhëhiqej nga parimet e internacionalizmit proletar, Kjo ndihmë, që përfaqëson një
përqindje të vogël dhe një faktor të dorës së dytë e të
tretë përpara përpjekjeve dhe forcave të mëdha të
popullit tonë, merr një karakter tjetër kur një shtet,
që dikur ishte socialist, kthehet në kapitalist. Në këto
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kushte edhe vendi ynë merr masat për t'i kapërcyer
këto vështirësi.
Më përpara ne u mbështetëm te popujt e Bashkimit Sovjetik, të cilët kishin kohë që kishin vendosur
shtetin e diktaturës së proletariatit. Në ato kohë në
Bashkimin Sovjetik ekzistonte Partia e bolshevikëve,
e themeluar nga Lenini dhe Stalini dhe në krye të Komitetit të saj Qendror qëndronte marksist-leninistl i
madh, Josif Visarionoviç Stalini. Mbështetja e popujve
sovjetikë, me Stalinin në krye, ka qenë e fuqishme
dhe këtë mbështetje, sidomos në arenën ndërkombëtare, nuk e kanë harruar dhe nuk e harrojnë kurrë Partia dhe populli ynë, por sidoqoftë, në raport me faktorët dhe forcat e brendshme, kjo mbështetje ka qenë e
dorës së dytë.
Ne u lidhëm edhe me Jugosllavinë, por shpejt, bile që në kohën e Luftës së Dytë Botërore, kuptuam se
Jugosllavia ndiqte një rrugë të kundërt me atë të
Shqipërisë. Ne vinim re se ideologjia e titistëve nuk
përputhej me ideologjinë marksiste-leniniste. Faktet e
vërtetuara njëri pas tjetrit treguan se Jugosllavia e
Titos do të tradhtonte e do të demaskohej dhe në fakt
ajo tradhtoi dhe u demaskua. Kjo periudhë e tradhtisë
së një vendi fqinj dhe aleat ishte e vështirë për vendin
tonë dhe për ndërtimin e socializmit, ajo krijonte shumë vështirësi edhe për Ushtrinë tonë Nacionalçlirimtare.
Partia jonë, duke qëndruar e vendosur në udhëheqjen e popullit dhe të vendit, e kapërceu këtë vështirësi të madhe, ashtu siç kapërceu me sukses edhe
më vonë vështirësinë shumë serioze të krijuar nga tra-
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dhtia e revizionistëve hrushovianë, që, pas vdekjes së
Stalinit, uzurpuan pushtetin në Bashkimin Sovjetik...
Në kushtet e krijuara nga kjo tradhti e madhe
ushtria sovjetike mori tipare të tjera, nga një arrnë e
shtetit të diktaturës së proletariatit, ajo u shndërrua
në një armë të diktaturës borgjeze dhe fashiste që po
restaurohej në Bashkimin Sovjetik. Partia jonë vërejti
se në ushtrinë sovjetike si në gjithë Bashkimin Sovjetik po lulëzonin pikëpamje ideologjike të gabuara, revizioniste, antimarksiste, se në kuadrot e ushtrisë sovjetike ishte futur krimbi i revizionizmit dhe i degjenerimit, që kultivonte mendime teorike, politike dhe
morale të mbrapshta dhe fashisto-imperialiste. Pikërisht këtë krimb të degjenerimit revizionist hrushovianët u përpoqën të na e futnin edhe neve këtu në
ushtri, në pushtet, në Parti, në politikën e jashtme dhe
në atë të brendshme. Por për arsye të vigjilencës së
Partisë sonë të Punës, të asaj vigjilence revolucionare,
që u formua dhe u kalit që në kohën e luftës dhe që
shkoi duke u rritur e duke u farkëtuar vazhdimisht,
ata nuk ia arritën dot këtij qëllimi. Partia jonë nuk u
gabua, se edukohej me ideologjinë e Marksit, Engelsit,
Leninit e Stalinit, të cilën ajo e përvetësonte, e rrezatonte në popull dhe e zbatonte në kushtet e vendit
tonë.
Degjenerimi revizionist titist, sovjetik, kinez etj.
kishte tipare të atilla të shëmtuara që jo vetëm nuk i
përshtateshin edukatës marksiste-leniniste që jepte
Partia jonë në anëtarët e saj dhe në masat e popullit,
por ato nuk i përshtateshin as karakterit burrëror,
ndershmërisë dhe pjekurisë së popullit shqiptar, nuk i
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përshtateshin virtyteve të larta morale dhe karakterit
të pastër e të fortë tradicional të shqiptarit. Këto tipare do të binin medoemos në kundërshtim, siç ranë,
me degjenerimin e Jugosllavisë, me degjenerimin e Bashkimit Sovjetik, të Kinës dhe me degjenerimin e vendeve të tjera që u zhytën në batakun revizionist.
Unë mund t'ju them juve, shokë ushtarë dhe oficerë, se Partia, Komiteti i saj Qendror dhe Qeveria, si
kurdoherë edhe tani, i kanë ndjekur e parashikuar situatat me kohë, kanë mbajtur qëndrime dhe kanë marrë masat e duhura. Devijimi i Partisë Komuniste të
Kinës nga marksizëm-leninizmi nuk u ka rënë përnjëherë përpara. Ne jemi përpjekur të gjejmë një mënyrë
zgjidhjeje marksiste-leniniste parimore, qoftë edhe të
përkohshme me udhëheqësit kinezë, por shihet qartë
nga të gjithë se udhëheqja aktuale kineze është bërë
aleate e imperializmit amerikan dhe e kapitalizmit botëror, e dy armiqve më të egër të popujve, është bërë
një luftënxitëse imperialiste që nxit NATO-n dhe vende të Traktatit të Varshavës të hyjnë në një luftë botërore në kurriz të popujve, në vend që t'i demaskojë
këto aleanca agresive dhe të mbështetë popujt dhe proletariatin që të ngrihen kundër tyre në revolucion.
Pra, pozitat e Partisë sonë në këtë problem, ashtu
si edhe në të gjitha problemet e tjera kundër imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik dhe kapitalizmit botëror, kanë qenë dhe janë të qarta, ato janë
të patundura. Prandaj na vihet detyrë urgjente, e vazhdueshme, e domosdoshme dhe jetike t'i forcojmë
këto pozita. Dhe ne do t'i forcojmë ato se kemi një
Parti marksiste-leniniste të fortë, me unitet të çeliktë
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të radhëve të saj, kemi një popull të fortë në unitet
të pathyeshëm me Partinë, kemi një ekonomi aktualisht të zhvilluar, që na siguron mundësinë e zhvillimit
të mëtejshëm të forcave prodhuese dhe të përmirësimit të mirëqenies së popullit me forcat tona, pse kemi
një Ushtri Popullore heroike, të edukuar dhe të kalitur në beteja klasore nga Partia jonë e lavdishme e
Punës.

Shokë ushtarë dhe oficerë,
Ju uroj edhe një herë nga zemra për festën e rnadhe të 35-vjetorit të krijimit të Ushtrisë së lavdishme
Popullore të Shqipërisë, ju përgëzoj për sukseset që po
korrni dhe ju bëj thirrje ta doni ushtrinë, të stërviteni
intensivisht dhe me zgjuarsi që ta kemi atë të pathyeshme. Ju rekomandoj të zbatoni si duhet rregulloret, të
zbatoni si duhet instruktazhet, të përvetësoni si duhet
teorinë tonë të Artit Ushtarak të Luftës Popullore dhe,
në praktikë, të tregoni gjallëri, të tregoni hov revolucionar, të zhvilloni veprimet taktike me zgjuarsi e vendosmëri dhe jo në mënyrë shabllone.
Ta doni shoqi-shoqin, ta konsideroni njëri-tjetrin
me tërë kuptimin e fjalës si shok dhe ta respektoni.
Të respektoni gjithashtu komandat, kuadrot e të cilëve
Partia i ka ngritur në këto poste që t'ju bëjnë ju ushtarë të aftë për një kauzë të madhe. Por nga ana e tyre
edhe kuadrot duhet të punojnë me ndershmërinë dhe
vetëmohimin që karakterizon njerëzit tanë, që të fitojrië zemrat e ushtarëve. Ushtria jonë duhet të jetë kom-
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pakte, të ketë një disiplinë të hekurt dhe të vetëdijshme. Në çdo kohë që ta kërkojë nevoja ajo të jetë në
vendin e caktuar dhe të ketë guxim. As më i vogli panik nuk duhet të vërtetohet në gjirin e ushtrisë edhe të
popullit tonë dhe jam i bindur se një gjë e tillë nuk
do të ngjasë për arsye të edukimit politik dhe ideologjik të mbarë popullit tonë ushtar. Kjo do të thotë se
ne po e përgatitim që tani popullin të shikojë me besim
të madh përpara për ndërtimin e socializmit, t'i shikojë
në sy realitetet aktuale dhe ngjarjet e mundshme. Kur
ne ta mësojmë popullin dhe Ushtrinë tonë Popullore
me një frymë të tillë revolucionare, çdo moment i rrezikshëm nuk do të na gjejë në befasi dhe nuk do të na
trembë, përkundrazi, do të na gjejë të armatosur jo
vetëm me armë, por edhe me vullnetin e pamposhtur
që kërkohet për të korrur fitoren mbi cilindo armik
që do të guxojë të sulmojë atdheun tonë socialist, do
të na gjejë të përgatitur ushtarakisht, politikisht, ideologjikisht dhe materialisht. Asnjëherë populli shqiptar
nuk e ka humbur toruan në momente të vështira, ca
më pak tani, kur Partia jonë e lavdishme na udhëheq,
na edukon, na mëson dhe na përgatit për situatat e
mrekullueshme që kemi përpara dhe që po i ndërtojmë,
na përgatit gjithashtu edhe për rreziqet që mund të
na turren. na përgatit për fitoren.
Prandaj, shokë dhe shoqe të dashura, ushtarë, studentë dhe oficerë, përpara me besim të madh te Partia, te vija e saj, të cilën ta doni me gjithë shpirt dhe
ta mbroni pa u përkulur nga të gjithë armiqtë, të
jashtëm e të brendshëm! Dashuria për Partinë tregohet duke zbatuar si duhet direktivat e saj dhe zbatimi
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i tyre realizohet plotësisht, duke i studivar thellë ato
dhe duke u bërë gjak dhe mish i trupit të secilit, që
duhet të rrojë me to dhe të luftojë me to. Kësaj i thonë
ta duash Partinë me të gjitha forcat e shpirtit. Një situatë e tillë duhet të krijohet dhe të kalitet vazhdimisht
në zemrat e popullit tonë ushtar, në zemrat tuaja, shokë ushtarë dhe oficerë.
Gëzum- festën!
Rroftë Partia!
Rroftë Ushtria jonë Popullore!

Botuar për herë të parë,
me sh-kurtime, në revistën
«Rruga e Partisë». nr. 7,
viti 1978

Botohet sipas
Enver Hoxha, «Për Uslitrinë
Popullore» (Përmbledhje veprash), Tiranë 1984, vël/. 11,
f. 371

