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fjalë dhe për këto gjëra duhet të kemi specialistë kompetentë.
Problemin e kuadrove të ministrisë e të ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme duhet ta shohim mirë e me
kujdes. Ta shohim atë lidhur edhe me degën e gjuhëve
të huaja në Universitet. Nga kjo degë kanë dalë plot
kuadro që janë mësues. Ka prej tyre që dinë edhe dy
gjuhë të huaja dhe që kanë një stazh të mirë pune.
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme i duhen veçanërisht
kuadro që të dinë anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht.
Dhe ashtu është, siç thotë Nedini, nga të katër anët
hërkohen të tillë njerëz. Edhe për të përkthyer, por
edhe për të punuar. Në Ministrinë e Tregtisë së Jashtme kërkohen kuadro që jo vetëm ta zotërojnë mirë
gjuhën, por që të jenë të mirë edhe në çdo derejtim, se
do të venë jashtë, ku edhe gjuhën e huaj duhet ta flasin mirë e të dinë të komunikojnë me të huajin, por të
jenë edhe korrektë, me formim të shëndoshë ideopolitik
e me kulturë të gjerë. Nedini ngriti këtu problemin që
mund të marrë edhe disa kuadro që kanë punuar më
parë në tregtinë e jashtme, por që kanë qarkulluar jashtë Tiranës. Ky problem të shihet, se edhe ndonjë shok
me eksperiencë e që nuk është implikuar në veprimtari
armiqësore mund të merret përsëri, se tregtia e jashtme ka nevojë dhe vështirësi për kuadro. Pra, kjo çështje të mbahet parasysh që ta forcojmë Ministrinë e
"Iregtisë së Jashtme me kuadro të aftë.
Botohet për herë të parë sipas
tekstit të nxjerrë nga biseds
e inetzuer që gjendet në AQP
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Fjalim i mbajtur në mbledhjen e Këshillit
të Përgjithshëm të Frontit Demokratik
të Shqipërisë

20 shtator 1978
Shokë dhe shoqe,
Siç jeni në dijeni Presidiumi i Kuvendit Popullor
ka shpallur dekretin mbi zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit Popullor për legjislaturën e nëntë, të cilat do të
zhvillohen më 12 nëntor të këtij viti. Në këtë mbledhje
të Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik ne
do të shqyrtojmë detyrat që i dalin organizatës sonë për
organizimin e fushatës së zgjedhjeve dhe përfundimin
me sukses të tyre.
Zgjedhjet për Kuvendin Popullor janë një ngjarje
e madhe politike, që intereson drejtpërdrejt të gjithë
qytetarët e republikës sonë, sepse ata do të zgjedhin deputetët për organin më të lartë shtetëror, i cili përfaqëson dhe shpreh vullnetin dhe sovranitetin e popullit.
Në vendin tonë zgjedhjet për Kuvendin Popullor
kanë qenë kurdoherë një manifestim i fuqishëm i uni-
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tetit të popullit, i bashkimit të tij rreth Partisë, i vendosmërisë për mbrojtjen e atdheut dhe çuarjen përpara
të çështjes së socializmit në Shqipëri. Këto karakteristika të shquara do të shprehen me një forcë akoma rri.
të madhe edhe në zgjedhjet e reja.
Fronti Demokratik e ka për detyrë që, nën udhëheqjen e Partisë, ta kthejë këtë fushatë në një veprirntari të gjithanshme politike, ekonomike e kulturore të
masave të gjera punonjëse. Fushata e zgjedhjeve të bëhet një nxitje e madhe për të rritur entuziazmin e hovin në punë të klasës punëtore, të fshatarësisë kooperativiste e të inteligjencies popullore, për realizimin e
detyrave në të gjitha fushat, sidomos për të mbyllur me
sukses planin e shtetit të këtij viti dhe për t'u përgatitur sa më mirë për vitin e ardhshëm.
Populli shqiptar vjen në zgjedhjet e reja i bashkuar më tepër se kurrë rreth vijës marksiste-leniniste
të Partisë, me besim të patundur në drejtësinë e saj dhe
i vendosur ta zbatojë atë deri në fund. Popullin tonë e
karakterizon një frymë e shëndoshë patriotike, një dashuri e pafund për atdheun socialist, një vendosmël i
e patundur për ruajtjen e lirisë, pavarësisë dhe sovranitetit të tij.
Aprovimi unanim dhe përkrahja e mbarë popullit
shqiptar të qëndrimit të Partisë e të Qeverisë sonë
ndaj veprimeve kundërrevolucionare e antishqiptare të
udhëheqjes revizioniste kineze tregojnë edhe një herë
lidhjet e tij të ngushta me Partinë, vendosmërinë e tij
për të përballuar çdo vështirësi për të çarë çdo bllokadë
e rrethim imperialisto-revizionist.
Zgjedhjet e nëntorit e gjejnë vendin tonë me një
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ekonomi të fortë, me një ekonomi të stabilizuar, dinamike dhe në zhvillim harmonik e të pandërprerë. Kjo
është rezultat i vijës së drejtë të ndjekur nga Partia dhe
Qeveria për zhvillimin e përparimin e gjithanshëm të
vendit.
Duke vënë në jetë direktivat e Kongresit të 7-të të
Partisë, janë arritur suksese në zhvillimin e mëtejshëm
të industrisë, të ndërtimeve e të komunikacionit. Me
punën e palodhur të klasës punëtore, të teknikëve dhe
të inxhinierëve tanë të talentuar, janë ngritur e ngrihen uzina e fabrika, prodhohen artikuj që më parë importoheshin, projektohen e ndërtohen me forcat tona
pajisje komplete e makineri të reja. Vazhdojnë punimet
në Kombinatin Metalurgjik, në Hidrocentralin e Fierzës e në të gjitha veprat e tjera që u dëmtuan rëndë nga
prerja e pabesë e ndihmave kineze. Në kundërshtim
me qëllimet armiqësore të revizionistëve kinezë, Partia
ka marrë masa që të gjitha ato vepra të përfundojnë
së ndërtuari me sukses.
Përparime të mëdha ka bërë bujqësia jonë socialiste. Si rrjedhim i punës së madhe të fshatarësisë kooperativiste, të ndihmës së shtetit të diktaturës së proletariatit dhe të kuidesit të veçantë të Partisë, janë
rritur sipërfaqet e punueshme, është zgjeruar sistemi
ujitës, është shtuar përdorimi i plehrave kimike, janë
mekanizuar mjaft procese të punës bujqësore e blegtorale. Mbi këtë bazë janë rritur rendimentet e prodhimeve të të gjitha bimëve. Bujqësia jonë, që tashmë e
prodhon gjithë bukën në vend, gjithnjë e më mirë po
i plotëson nevojat e popullit e të industrisë me prodhime bujqësore e blegtorale.
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Dëshmi e gjendjes së shëndoshë të vendit tonë ësht
jeta e gëzuar e optimiste e popullit, rritja e mirëqenies,
.ngritja e nivelit arsimor, kulturor e shëndetësor të tij.
Zgjedhjet për deputetët e Kuvendit Popullor e gjejnë vendin tonë më të fortë se kurrë. Ne kemi sot një
mbrojtje të pathyeshme. Direlotiva e Partisë që mbrojtja e atdheut është detyrë mbi detyrat, po zbatohet
përherë e më mirë. Gjithë populli ynë, me një frymë
të lartë atdhedashurie, është përgatitur dhe përgatitet
ushtarakisht që të jetë në gjendje të përballojë çdo
situatë. Kufijtë tokësorë, detarë dhe ajrorë të Shqipërisë janë e do të jenë të paprekshëm.
Shqipëria socialiste gëzon sot një prestigj të lartë
në botë, ajo ka simpatinë e përkrahjen e revolucionarëve të vërtetë, të miqve e të dashamirëve të shumtë në
të gjitha vendet. Kjo është rezultat i politikës së jashtme të drejtë, parimore e konsekuente që ka ndjekur
dhe ndjek Partia dhe shteti ynë, i luftës së vendosur që
ka zhvilluar populli shqiptar kundër imperializmit,
cialimperializmit, revizionizmit modern të të gjitha
ngjyrave e reaksionit.
Zgjedhjet e reja të Kuvendit Popullor do të forcojnë edhe më shumë pushtetin popullor, i lindur nga
Lufta e lavdishme Nacionalçlirimtare dhe i kalitur në
betejat e ashpra për ndërtimin e socializmit. Me votën
e tij të lirë e demokratike populli shqiptar do të shprehë vendosmërinë për ta ruajtur gjithnjë të pastër e të
fuqishme diktaturën e proletariatit, armën e sigurt për
mbrojtjen e fitoreve të arritura, nën udhëheqjen e Partisë, garancinë e madhe për ta çuar gjithnjë përpara
çështjen e socializmit në Shqipëri. Këto zgjedhje do t'i

shërbejnë, si gjithnjë, zgjerimit e forcimit të mëtejshëm të demokracisë sonë socialiste, që është një nga
tiparet themelore të pushtetit dhe të gjithë jetës
sonë.

-
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Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe
shoqëria jonë socialiste ndryshojnë kryekëput nga shtetet dhe shoqëritë kapitalisto-revizioniste të vendeve të
ndryshme të botës. Ku qëndron ky ndryshim? Në radhë të parë, në bazën ekonomike, në strukturën e shoqërisë dhe në superstrukturën që pasqyron këtë bazë.
Në shoqëritë kapitaliste e revizioniste baza dhe superstruktura kanë ndërtim të brendshëm antagonist, kurse
në shoqërinë tonë socialiste këto janë të lira nga antagonizmat klasorë dhe, si të tilla, përsosen vazhdimisht.
Në kuptimin e bazës dhe të superstrukturës, që karakterizojnë çdo formacion ekonomiko-shoqëror, ne
udhëhiqemi nga parimet teorike që na kanë lënë trashëgim Marksi, Engelsi, Lenini dhe Stalini. Partia jonë
i ka përvetësuar dhe i ka zbatuar drejt, teorikisht dhe
praktikisht, këto parime, prandaj vendi ynë është transformuar nga një vend dikur i varfër ekonomikisht dhe i
prapambetur nga ana kulturore e arsimore, në një vend
të lirë, të pavarur e sovran, me ekonomi të zhvilluar
socialiste, me kulturë, me arsim dhe me shkencë të përparuar, me një mbrojtje të fortë dhe me një politikë
të jashtme të drejtë e parimore.
Lidhja dhe bashkëveprimi i bazës me superstrukturën, ku roli kryesor i përket bazës ekonomike, si dhe
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revolucionarizimi i vazhdueshëm i superstrukturës sonë socialiste, kanë krijuar bindjen te njerëzit tanë, për
rrugën e drejtë të përparinait të shoqërisë socialiste.
Në rrugën e ndërtimit të socializmit ka udhëhequr
klasa punëtore, pararoja e saj marksiste-leniniste, prandaj në këtë rrugë janë arritur suksese të mëdha.
Në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë
klasa punëtore, fshatarësia kooperativiste dhe punonjësit e tjerë e ushtrojnë pushtetin nëpërmjet organeve
përfaqësuese, si edhe drejtpërsëdrejti. Këtu rnasat marrin pjesë aktivisht në qeverisjen e vendit, në drejtimin e ekonomisë, në diskutimin e ligjeve dhe të planeve ekonomike, në kontrollin për veprimtarinë e organeve të pushtetit etj. Ato kanë të drejtë të shprehin
lirisht mendimet e tyre për të gjitha problemet me interes shoqëror ose vetjak. Këto të drejta ua ka siguruar atyre Partia me Kushtetutë, prandaj vetëm në
Shqipërinë socialiste mund të flitet, me tërë kuptimin
e fjalës, për një demokraci të vërtetë, të shpallur jo vetëm me fjalë, por të siguruar realisht. Këto të drejta
i shpallin formalisht edhe kushtetutat borgjeze e revizioniste, por ato, në të vërtetë, nuk sigurojnë premisat për t'i vënë në jetë të drejtat e shpallura. Duke atakuar mashtrimin e borgjezisë mbi të ashtuquajturën
barazi të të drejtave në shtetin kapitalist, Stalini ka
shkruar se ata
«Flasin për barazi të qytetarëve, por harrojnë
se nuk mund të ketë barazi të vërtetë midis
padronit dhe punëtorit, midis çifligarit dhe
fshatarit, derisa të parët kanë pasuri dhe pe-
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shë politike në shoqëri, ndërsa të dytët s'kanë
as njërën as tjetrën; derisa të parët janë shfrytëzues dhe të dytët janë të shfrytëzuar» 1.
Te ne, në ienteres të masave të gjera të popullit,
ndërtohet me sukses socializmi në fushat ekonomike,
kulturore, arsimore, shkencore, të mbrojtjes etj. Në
Shqipëri ecet kurdoherë drejt shoqërisë së përparuar
socialiste dhe ruajtjes së pacenuar të sovranitetit të
popullit. Në Kushtetutën tonë thuhet: «I gjithë pushteti shtotëror në Republikën Popullore Socialiste të
Shqipërisë buron nga populli punonjës dhe i përket atij».
Partia ka punuar dhe punon që vendi ynë të jetë
i lirë nga çdo drejtim ndaj të huajve, që vendi ynë të
jetë plotësisht i pavarur nga jashtë dhe të mos rrezikohet kurrë nga ato klasa, që revolucioni ynë ua ka
hequr fuqinë ekononlike, politike dhe morale.
Partia jonë marksiste-leniniste frymëzohet dhe
ushqehet nga ideologjia marksiste-leniniste dhe ka për
qëilim të vetëm të ngrejë mirëqenien e popullit, të realizojë ndërtimin e socializmit nën diktaturën e proletariatit. Një sistem ekonomiko-shoqëror socialist nuk
mund të rrojë pa demokracinë e vërtetë proletare, pa
një bashkëpunim të ngushtë e të çiltër midis shtresave
të ndryshme të masave punonjëse, që i bën të ndërgjegishme Partia. Shoqëria jonë dallohet pse qeveriset nga ligjet e diktaturës së proletariatit e të demokra.eisë socialiste, ajo është e ndërgjegjshme se të drejtat
dhe detyrat e shtetasve janë ndërtuar mbi bazën e paj1. J. V. Stalin, Veprat, vëll. 14, f. 61.
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timit të interesave të shoqërisë dhe të individit, duke i
dhënë prioritet interesit të përgjithshëm. Prioriteti i
interesit të përgjithshëm duhet të udhëheqë mendimet
dhe aspiratat e gjithsecilit. Që të mund të prijë interesi
i përgjithshëm dhe të realizohen të mirat që sjell sistemi ynë socialist, kërkohet absolutisht një pjesëmarrje e gjerë e masave punonjëse në drejtimin e shtetit të
diktaturës së proletariatit dhe të ekonomisë.
Ne mund të themi me krenari se vendi ynë është
me të vërtetë socialist. Nuk ka në botë një vend tjetër
si yni, ku shtetasit të jenë kaq të barabartë përpara
ligjit, ku diferenca e pagave në mes punëtorit e nëpunësit të jetë kaq e vogël. Raporti i pagës së punëtorit
me atë të funksionarit më të lartë është një me dy. Të
huajt vënë pyetjen: Si është e mundur që funksionari
i lartë të ketë një diferencë kaq të vogël page në krahasim me punëtorët? Përgjigjja e kësaj pyetjeje nuk
është e vështirë. Te ne ndodh kështu sepse shteti i diktaturës së proletariatit, me ligjet e tij të drejta, ka sanksionuar parimet marksiste-leniniste mbi pagat. Duke
folur për këtë problem, Lenini ka shkruar se kthesa nga
demokracia borgjeze në demokracinë proletare është
e të gjitha privilegjeve financiare
që gëzonin funksionarët, ulja e rrogës së gjithë
funksionarëve në nivelin e një «page të bara-

bartë me atë të punëtorit»» 1.

Një ru:Wr masat që mori Komuna e Parisit dhe që Marksi e ka vënë në dukje, ka qenë pikërisht ulja e pagës së
1. V. I. Lenin, Veprat, vëll. 25, Y. 496.
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funksionarëve. Ne nuk lejojmë abuzime në zbatimin e
parimit të shpërblimit sipas punës, prandaj këtu nuk
është krijuar dhe nuk do të krijohet kurrë ndonjë shtresë punonjësish që ta vërë veten mbi të tjerët dhe
të marrë vendime sipas dëshirave dhe interesave
të saj.
Në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë jo
vetëm u është prerë rruga me ligj prirjeve revizioniste,
por po bëhet një punë e madhe edukuese për ngritjen
e ndërgjegjes së njerëzve që çdo punonjës të marrë sipas sasisë dhe cilësisë së punës që bën. Përveç disa njerëzve të degjeneruar, shumica dërrmuese e pjesëtarëve
të shoqërisë sonë e konsideron si një detyrë të madhe
spastrimin e ndërgjegjes nga mbeturinat kapitaliste. Te
ne është arritur forcimi i dashurisë dhe i respektit të
njeriut për njeriun. Shoku bën përpjekje me durim të
ndihmojë shokun që të korrigjojë gabimet që bën dhe
ta dënojë gjestin e tij, kur ky shkel ligjet që rregullojnë
marrëdhëniet juridike e normat socialiste të shoqërisë
sonë.
Kjo situatë revolucionare është arritur për arsye
se te ne zbatohen me konsekuencë liria e fjalës, diskutimi i thellë dhe i gjerë i masave për problemet më të
ndryshme, demokracia e vërtetë proletare. Kështu
shpjegohet situata jonë.
Le të thonë ç'të duan ata që mendojnë se në Shqlpëri nuk ekzistoka liri për shtetasit, nuk ekzistoka demokraci, nuk ka shumë parti dhe diskut'"e pa fund në..
parlament. Te ne ekziston në format më të përshtatshme
dhe më demokratike liria e plotë për masat punonjëse,
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ndryshe nuk mund të lulëzonte vendi, slç po lulëzon,
nuk mund të arrihej uniteti monolit i popullit me Partinë. Pildirieht këtu, në unitetin Parti-popull, është kyçi i fitoreve tona, prandaj këtë kyç të artë duan të
ndryshkin armiqtë kapitalistë dhe revizionistë, duke
shpifur në mënyrën më cinike.
Po të dëgjojë ndonjë i huaj, borgjez ose revizionist
qoftë, diskutimet e përfaqësuesve të popullit në Kuvendin tonë Popullor, mund të thotë: «Këtu nuk paska
debate si në parlamentet tona, kjo nuk është normale».
'Eshtë e vërtetë që në Kuvendin Popullor nuk ka debate për debate, por kjo nuk do të thotë se mungon
debati. Problemi politik ose ekonomik, që ka ardhur
për shqyrtim në Kuvendin Popullor, më përpara ka qenë objekt debatesh, diskutimesh e sugjerimesh të zjarrta e konstruktive në vetë gjirin e masave punonjëse e
të organizatave të tyre, që deputetët i ndjekin për të
dëgjuar zërin e masave dhe marrin pjesë aktive në debat. Asgjë s'është arritur si në gjalpë, në qetësi, si ka
dashur njëri apo tjetri, ose me diktat nga lart, por
gjithçka është parë me syrin e interesit të përgjithshëm.
Për sa kohë që problemet janë rrahur e shoshitur, para
se t'i paraqiten për aprovim organit më të lartë të pushtetit shtetëror, përse u dashka të bëhen diskutime për
diskutime, klithma e çjerrje në Kuvend «për të manifestuar demokracinë• si në parlamentet borgjeze?
Në organet tona të pushtetit shtetëror, qoftë në
Kuvendin Popullor, ose në këshillat popullorë të të gjitha instancave, nuk është e vërtetë që s'ka debate. Jo
më në organet e pushtetit, por edhe në mbledhjet e pu-
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nonjësve, kur diskutohet mbi një plan ose një ligj, bëhen diskutime të shumta, që karakterizohen nga një debat i madh popullor, që gërmon të priturat dhe të papriturat për të gjetur zgjidhjen më të arsyeshme. Këto
debate nuk ndeshen në asnjë vend të botës kapitalisto-revizioniste. Pra, edhe në këto drejtime duket epërsia
e rnadhe e shoqërisë së re socialiste për zhvillimin, f uqizimin dhe mbrojtjen e së cilës duhet të punojmë gjithnjë siç na mëson ideologjia marksiste-leniniste. Janë
kjo shoqëri dhe kjo ideologji që krijojnë mundësitë
për zhvillimin e virtyteve të njerëzve, që krijojnë kushtet më të përshtatshme për zhvillimin e ekonomisë
në interesin e përgjithshëm dhe jo të një klase shfrytëzuesish. Shoqëria socialiste dhe marksizëm-leninizmi
na mësojnë rrugën si të gjejmë vazhdimisht metodat e
administrimit më të përsosur të vlerave materiale dhe
morale të popullit dhe si t'i vëmë këto vlera në shërbim të atdheut.
Në të gjitha formacionet ekonomiko-shoqërore josocialiste, në të gjitha shtetet kapitaliste dhe revizioniste, shoqëria nuk udhëhiqet nga klasa punëtore dhe,
rrjedhimisht, as nga partia e saj revolucionare e ushqyer me teorinë e Marksit dhe të Leninit. Atje ekzistojnë klasa të ndryshme antagoniste, që udhëhiqen nga
partitë e tyre, të cilat nuk përfaqësojnë interesat e vërtetë të masave, por të aristokracisë punëtore ose të aristokracisë së madhe borgjeze. Këto parti hiqen sikur në
veprimtarinë e tyre politike ndeshen me njëra-tjetrën
dhe zhvillojnë gjoja një luftë «demokratike» parlamentare, por në parlamentet borgjeze
5 -- 127
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vetëm llomotitin, duke pasur ti që//im të
posaçëm të mashtrojnë «popullin e thjeshtë»»'.
Shtetet, që sundohen nga partitë politike të borgjezisë,
edhe pse mbulohen me emërtime që vetëquhen «demokratike», në fakt në veprimtarinë e tyre nuk kanë asnjë
fije demokracie dhe lirie të vërtetë individuale apo shoqërore.
«Demokracia» në disa nga vendet josocialiste shprehet formalisht në organizimin e shumë partive, të cilat,
gjatë fushatës së zgjedhjeve parlamentare, duke ushtruar një ndikim të fuqishëm mbi masat punonjëse, duke i mashtruar ato, si dhe duke manipuluar procedurën
e zgjedhjeve e rezultatet e tyre, arrijnë të kenë secila
nga një grup deputetësh në parlament. Deputetët e këtyre partive nuk janë tjetër veçse politikanë të regjur
e të specializuar për të mbrojtur rendin në fuqi, për të
forcuar pozitën shtetërore kapitaliste të trusteve dhe të
monopoleve. Në parlament ato paraqiten gjoja sikur u
kanë dhënë vendit dhe popullit «liri» dhe «demokraci».
Sido që deputetët borgjezë bluajnë si mulliri pa kokrra
për «të drejtat e njeriut», në fund të fundit atje sundon
kapitalizmi, sundon borgjezia e madhe, e cila herë pas
here e ndan pushtetin me borgjezinë e mesme dhe i
mban nën sundim proletariatin, fshatarësinë e varfër,
ai dhe pjesën tjetër të punonjësve, siç janë artizanët e
intelektualët e varfër, që papunësia dhe uria i kanë kat,andisur në një shtresë shoqërore revolucionarisht të.
1. V. I. Lenin, Veprat, vëll. 23, f. 501.
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dobët. Këta zgjedhës të mjeruar vendosin, siç thotë
Marksi,
në tre a gjashtë vjet... kush nga anëtarët
e klasës sunduese duhej të përfaqësonte dhe
të shtypte popullin në par/ament...» 1.
«. ..

Partitë politike, në pushtet ose në opozitë, kanë organizuar sindikatat e tyre, që i drejtojnë me forma gjoja
demokratike për të bërë protesta ose rivendikime. Të
gjitha protestat dhe rivendikimet e nxitura nga këto
parti nuk kanë karakter politik, nuk orientohen drejt
rrëzimit të rendit kapitalist, që i shfrytëzon pa mëshirë
punonjësit, por synojnë disa reforma ekonomike që janë të një shkalle aq pa rëndësi, sa nuk i prishin shumë
punë borgjezisë (prandaj ajo herë pas here edhe i pranon këto kërkesa) dhe nuk i sjellin asnjë fitim të ndjeskëm proletariatit e shtresave të tjera të shtypura e të
shfrytëzuara. Por këto «kërkesa» kanë rëndësi për
mbrojtësit e rendit borgjez, sepse nëpërmjet tyre synojnë të krijojnë përshtypjen e rreme në opinion, sikur
klasa punëtore dhe punonjësit e tjerë e thonë fjalën e
tyre «lirisht» në kapitalizëm. Për t'u bindur sa mashtruese janë këto veprime, mjafton të kujtojmë që kur
masat me kërkesat e tyre kapërcejnë orientimet e partive politike dhe ngulin këmbë në sigurimin e vërtetë të
lirive dhe të të drejtave që u takojnë, atëherë ndërhyjnë
forcat e mbrojtjes së rendit kapitalist dhe i mbytin në
1. K. Marks e F. Engels, Vepra të Zgjedhura, vëll. I,
Tiranë, 1975.
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gjak. Historia botërore njeh shumë fakte të tilla, që
nuk numërohen dot.
Tezën mashtruese, se në sistemin e tyre shoqëror
ka «demokraci», kapitalistët përpiqen ta vërtetojnë me
arsyetimin bajat që atje partitë politike kanë shtypin
e tyre, ku mund të shprehin pikëpamjet e veta të ndryshme për problemet e vendit, për pushtetin dhe për njerëzit e tij. Duke demaskuar «lirinë e shtypit» që pretendohet nga borgjezia, Lenini ka shkruar:
«Kapitalistët... quajnë «shtyp të lirë» një
gjendje të tillë, kur hiqet censura dhe të gjitha
partitë botojnë lirisht çfarëdo gazetash.
Në të vërtetë kjo nuk është liri shtypi, po
liri për të mashtruar masat e shtypura dhe të
shfrytëzuara të popullit nga pasanikët, nga borgjezia» 1.
Po ç'është në të vërtetë demokracia borgjeze? Ajo
është një formë e sundimit të borgjezisë, kurse të drejtat dhe liritë që shpallen «për të gjithë», atje kanë absolutisht karakter formal e të gënjeshtërt, sepse, në
kushtet e ekzistencës së pronës private, mungojnë mjetet socialekonomike që sigurojnë zbatimin efektiv të tyre. Me këtë demokraci borgjeze mund të kritikosh në
gazetë, në mbledhje të ndryshme, ose në parlament njërin ose tjetrin, mund të kritikosh një parti ose një qeveri që vjen në fuqi, mund të bësh muhabet sa të duash, por nuk mund të ndryshosh asgjë, ti je i detyruar
1. V. I. Lenin, Veprat, vëll. 25, f. 444.
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të mbetesh vetëm te fjalët, për arsye se pushteti ekonomik dhe politik kapitalist, me aparatet e tij, është i përgatitur të sulet si bishë ndaj cilitdo që hidhet me vepra
kundër klasës sunduese, kundër oligarkisë financiate.
Duke kujtuar ashpërsinë me të cilën borgjezia franceze
goditi punëtorët pas Kryengritjes së Qershorit të vitit
1848, F. Engelsi shkruan:
«Borgjezia tregoi për herë të parë se me çfarë
egërsie të tërbuar hakmerret kundër proletariatit, kur ai guxon të ngrihet kundër saj si një
klasë më vete, me interesat dhe me kërkesat e
veta» 1.
A mund ta quajmë «demokraci» formën e pushtetit të borgjezisë, që mbështetet në parimin e nënshtrimit të shumicës nga pakica? Në asnjë mënyrë. Kjo është demokraci vetëm për emër, që nuk u sjell asnjë dobi
masave të popullit. Kjo «demokraci» nuk i siguron popullit asnjë liri të vërtetë, nuk e bën vendin të pavarur
ndaj shteteve të tjera më të fuqishme në politikë, në
ekonomi, ose në fushën ushtarake. Ndodh kështu sepse kjo farë demokracie është pleksur me «demokraci»
të tjera kapitaliste më të tuqishme, që imponojnë vullnetin e tyre. Kapitali, qoftë kombëtar apo ndërkombëtar, u imponon masave të gjeFa punonjëse vullnetin,
dëshirat dhe pikëpamjet e tij. Kur paraqitet diçka në
vendet kapitaliste ose revizioniste si «vullnet i masave
1. K. Marks e F. Engels, Vepra të Zgjedhura, vëll. I, f. 496,
Tiranë, 1975.
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punonjëse», prapa saj duhet kuptuar se, në të vërtetë,
fshihet vullneti i aristokracisë punëtore dhe i borgjezisë së madhe.
Ligjet që aprovohen në parlamentet borgjeze e revizioniste, shprehin vullnetin e klasës sunduese dhe
mbrojnë interesat e saj. Nga këto ligje përfitojnë partitë e kapitalit, që formojnë shumicën në parlament.
Por nuk mbeten pa përfituar as ato parti, që gjoja janë
në opozitë dhe që shpeshherë përfaqësojnë interesat e
aristokracisë punëtore e të kulakëve. Këto parti «opozitare», që gjoja janë në kundërshtim me partitë që
kanë fituar shumicën e vendeve në parlament dhe që
mbështetin kapitalin e madh, bëjnë zhurmë, <<kritikojnë» etj., por zhurrna e tyre nuk i shuan papunësinë,
emigracionin dhe inflacionin. Sido që thërret e çirret
opozita në parlament, çmimet ngrihen, jeta çoroditet
e degjenerohet, krimet e vrasjeve nëpër rrugë, të vjedhjeve e të grabitjeve, ditën dhe natën, bëhen gjithnjë
e më tepër shqetësuese. Këtë kaos e rrëmujë, këtë liri
të keqbërësve për të kryer krime, kapitalistët dhe revizionistët e quajnë «demokraci të vërtetë»!
Në këtë kompleks amoral vërtitet i famshmi pushtet demokratiko-borgjez, që sundohet nga shumë parti
borgjeze në shtetet kapitaliste, ose nga një parti antimarksiste, si në Bashkimin Sovjetik, në Jugosllavinë
titiste dhe në disa vende të ish-demokracisë popullore,
që janë kthyer në vende kapitaliste.
I ashtuquajturi pluralizëm, deri në kohën e përhapjes së revizionizmit modern, titist dhe hrushovian,
kufizohej me pjesëmarrjen në pushtetin shtypës kapitalist të partive pseudodemokratike, janë partitë ra-

dikale, socialiste, socialdernokrate e shumë parti të tjera me emra të tillë. Kur Bashkimi Sovjetik i Leninit
dhe i Stalinit u shkatërrua nga revizionizmi hrushovian,
kur titizmi hodhi bazat e regjimit kapitalist në Jugosllavi, partitë e tjera komuniste, me përjashtim të Partisë së Punës të Shqipërisë, degjeneruan dhe u kthyen
në parti revizioniste, në parti reformiste, në parti që
kërkonin bashkëpunim të ngushtë me partitë e kapitalit, për qeverisjen e shoqërisë borgjezo-kapitaliste.
Këtë qëllim e kanë shprehur haptas aktualisht partitë
revizioniste të Francës, të Italisë, të Spanjës, të Belgjikës etj.
Nuk ka nevojë për asnjë shpjegim që të vërtetohet se pjesërnarrja në pushtet e shumë partive borgjeze, kapitaliste, revizioniste e fashiste në vendet kapitaliste e imnerialiste, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj., nuk i ka shndërruar aspak shoqëritë e tyre
riga reaksionare në progresive. Përkundrazi, në imperializëm bëhet kthesa nga demokracia drejt reaksionit.
Nuk është një shoqëri e përparuar dhe as demokratike
ajo që mbron rendin shfrytëzues dhe mbështetet në të.
Edhe ekzistenca e një partie të vetrne në pushtet, kur
kjo parti nuk ndjek një vijë marksiste-leniniste, domethënë nuk është parti e proletariatit, nuk mund të
çojë kurrë në ndërtimin e socializmit. Përkundrazi, një
parti e tillë, sido që t'ia vërë emrin vetes, «marksiste»
apo «marksiste-leniniste», në të vërtetë është parti e
borgjezisë ose një parti fashiste, që ka për detyrë të
financojë pronën private ose shtetërore kapitaliste, për
të ushqyer një klasë të re sunduesish.
Një partie të tillë i duhet të ruajë disa forma gjoja
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marksiste; edhe pushtetit që ajo udhëheq, përpiqet t'i
japë forma dhe emërtime socialiste, por thelbin dhe qëMmet e saj dhe të shtetit ajo i ka antisocialiste, sepse
synon të realizojë transformimin regresiv të vendit dhe
rivendosjen e kapitalizmit. Borgjezia e re, në këtë rast,
gradualisht e bën pushtetin të vetin në dëm të proletariatit dhe të aleatëve të tij të natyrshëm. Ky proces
është vërtetuar në Jugosllavi, në Bashkimin Sovjetik
dhe në shumë vende të tjera të ish-demokracisë popullore, ku nuk ekziston pluralizmi i partive. Në këto vende, në forma të ndryshme, është rivendosur kapitaliEmi, po ngjallet dhe po merr forcë klasa e shfrytëzuesve
të rinj. Në qoftë se vendi që pëson nga ky regres, është
i madh, për sa u përket territorit, popullsisë dhe potencialit ekonomik, shteti i tij kthehet në socialimperialist;
në qoftë se, përkundrazi, vendi është i vogël, atëherë
kthehet në një satelit të kapitalizmit botëror, në një
shtet që sundohet nga kapitalet e huaja e
mi, të cilët shfrytëzojnë pasuritë e vendit dhe djersën
e popullit. Pra, të gjitha shtetet e ashtuquajtura dernokratike, qofshin me sistemin e pluralizmit apo me sistemin e sundimit të një partie të vetme, që s'është marksiste-leniniste, nuk duan ta zëvendësolnë shoqërinë e
vjetër kapitaliste shfrytëzuese me shoqërinë e re socialiste. Në këtë shoqëri të vjetër, ku ekzistojnë prona private dhe sundimi kapitalist, nuk mund të ketë ]iri, demokraci, pavarësi dhe sovranitet të vërtetë të popullit.
«Vetëm diktatura e proletariatit, — na mëson
Lenini, — është në gjendje ta çlirojë njerëzimin nga zgjedha e kapitalit, nga gënjeshtra,
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falsiteti, hipokrizia e demokracisë borgjeze, e
kësaj demokracie për të pasurit, vetëm ajo është në gjendje të vendosë demokracinë për të
varfrit, domethënë të bëjë që të mirat e demokracisë t'i gëzojnë në fakt punëtorët dhe fshatarët e varfër...». 1.
Shfrytëzimi kapitalist nuk mund të realizohet
pa një propagandë politike intensive, që të shël.bejë
për të çoroditur mendjet e njerëzve, dhe pa një sërë
ligjesh të hekurta që t'i kufizojnë në maksimum të dre5,tat e punonjësve. Aparati i madh propagandistik në
dispozicion të borgjezisë zhvillon orë e çast propagandë kundër proletariatit dhe diktaturës së tij, kundër
popujve që janë hedhur në luftë për të mbrojtur të
drejtat e tyre. Tërë potenciali ekonomik dhe politik
në shoqëritë kapitalisto-revizioniste ndodhet në duart e
një grushti manjatësh, pasanikësh, të cilët kanë krijuar një rrjet të gjerë e të fuqishëm mekanizmash shtetërorë, për të mbajtur në këmbë me dhunë pushtetin
e tyre. Këtij qëllimi i shërbejnë ushtria, policia, agjentet, gjykatat dhe organe të tjera të sundimit klasor, që
ndëshkojnë rreptë çdo kundërshtim, qoftë ky individual ose kolektiv, nga ana e proletariatit dhe e punonjësve të tjerë, e që shtypin revoltat popullore.
Mbrojtësit borgjezë e revizionistë të shtetit kapitalist e paraqesin nacionalizimin e disa sektorëve ekonomikë, të transportit etj. si shenjë të -«shndërrimit» të
sistemit kapitalist. Ky proces «transformimi», sipas
1. V. I. Lenin, Veprat, vëll. 28, f. 424-425.
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tyre, mund të shkojë edhe më tej, në rast se proletariati bëhet «i arsyeshëm», «i matur» dhe «i urtë» në
kërkesat e veta, në rast se ai u bindet partive politike
tradhtare dhe sindikatave që manipulojnë ato. Këta
«teoricienë» janë reformistë, se pretendojnë kthimin
e shtetit kapitalist në shtet socialist nëpZi2rmjet reformave. Reforma strukturore janë bërë nga kapitali në
vende të ndryshme kapitaliste, revizioniste e imperialiste, por këto nuk kanë sjellë fitoren e revolucionit
dhe të revolucionarëve, përkundrazi, kanë krijuar atë
situatë që e ka shpëtuar kapitalin nga përmbysja, e ka
ruajtur klasën shfrytëzuese nga varrmihësit e saj.
Revizionizmi modern ka në rendin e ditës reformizmin, që përbën thelbin e pikëpamjeve, të teorive
dhe të praktikave të tij. Reformizmi është kundër ideologjisë marksiste-leniniste dhe shembjes së kapitalizmit me anë të revolucionit me dhunë. Motori i revolucionit proletar është lufta e pamëshirshme e klasave,
e klasës së proletariatit dhe e aleatëve të saj, fshatarësisë së varfër dhe shtresave të tjera të shtypura,
kundër borgjezisë, kapitalit monopolist shtetëror, kapitalit financiar, kurse reformizmi mohon luftën klasore, revolucionin socialist dhe diktaturën e proletariatit.
Pra, reformizmi është varrmihësi i revolucionit,
është antiteza e marksizëm-leninizmit, prandaj e kanë
përqafuar partitë revizioniste të vendeve të ndryshme
që nga Bashkimi Sovjetik, Jugosllavia, Kina, vendet
ish-socialiste dhe partitë e tjera revizioniste të vendeve e të kontinenteve të botës. Duke pasur si qëllim
shuarjen e revolucionit dhe deformimin e tezave bazë
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të marksizëm-leninizmit, disa parti, që e kanë quajtur
veten eurokomuniste, e hodhën tej pa dorashka teorinë marksiste-leniniste. Këto parti, me Partinë Komuniste të Spanjës në krye, kanë braktisur leninizmin. Partia Komuniste e Spanjës ka arritur gjer atje
sa hoqi edhe emrin «leniniste» për t'i dhënë të kuptojk borgjezisë se tanimë qenka kapërcyer periudha
kur pretendohej përmbysja e kapitalizmit dhe marrja
e pushtetit me dhunë nga ana e proletariatit, se partitë
revizioniste janë në periudhën e shndërrimit të tyre në
parti të borgjezisë dhe janë gati të japin çdo provë
tjetër për të fituar besimin e kapitalit vendës dhe të
atij ndërkombëtar.
Edhe çështja e përparimit në teknologji e në
shkencë nuk mund të ngatërrohet me shndërrimin revolucionar të shoqërisë, me çlirimin e proletariatit e të
mbarë punonjësve nga sistemi i vjetër shfrytëzues
dhe me arritjen në sistemin e ri socialist. Teknologjia
dhe shkenca e përparuar janë fryt i mendjes së njerëzve, i punëtorëve dhe i intelektualëve, por në rendet
shoqërore shfrytëzuese teknika dhe shkenca vihen në
shërbim të klasave sunduese për të forcuar pozitat e
tyre ekonomike, politike dhe ideologjike brenda dhe
jashtë vendit. Zhvillimi i shkencës e i teknikës dhe rritja e numrit të specialistëve nuk mund t'i zhdukin plagët e kapitalizmit, siç pretendojnë ideologët borgjezë
e revizionistë. Eksperienca tregon se, sido që të zhvillohen forcat prodhuese dhe të përparojnë teknika e
shkenca, revolucioni socialist me dhunë për kalimin
nga kapitalizmi në socializëm mbetet i pazëvendë.sueshëm.
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Teoria jonë marksiste-leniniste e ka bërë krejtësisht të qartë se nuk mund të shkohet në shoqërinë
socialiste duke qëndruar brenda kuadrit të rendit kapitalist, por duke përmbysur që nga themelet ketë
rend dhe institucionet e tij, duke ngritur pushtetin e
proletariatit, që udhëhiqet nga pararoja e tij — partia komuniste marksiste-leniniste.
Politika e Partisë dhe e shtetit tonë mbron të shtypurit që ngrihen në revolucion dhe lufton shtypësit, që
janë të destinuar të zhduken si klasë. Partia jonë e
thotë haptazi se zhdukja e shfrytëzuesve nuk mund
të arrihet ndryshe veçse me luftë, me revolucionin me
dhunë dhe jo me reforma, qofshin këto të strukturave
apo të superstrukturave. Që të arrihet çlirimi i plotë e i
vërtetë i klasës punëtore dhe i mbarë punonjësve të botës, duhet përmbysur nga themelet pushteti i vjetër dhe
në vend të tij të vendoset pushteti i ri i proletariatit.
Ne jemi kundër decentralizimit të ekonomisë S0cialiste dhe në luftë të papajtueshme me teorinë kapitaliste të revizionistëve jugosllavë «të vetadministrimit», «të vetëqeverisjes së ndërmarrjeve» që kërkonin
të na i futnin fshehtazi këtu titizmi dhe miqtë e tij,
nëpërmjet tradhtarëve Beqir Balluku, Abdyl Këllezi,
Koço Theodhosi etj. Ekonomia socialiste e vend• tonë
zhvillohet në baza shkencore, sipas planit unik të përgjithshëm, me qëllim që të përmbushen nevojat materiale e kulturore të shoqërisë. Në Kushtetutën tonë
thuhet: «Shteti organizon, drejton e zhvillon tërë jetën
ekonornike e shoqërore me plan unik e të përgjithshëm...».
Shteti ynë e ka të drejtë dhe detyrë të mbikë-
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qyrë zbatimin e këtij plani në të gjitha hallkat e treguesit. Kjo mbikëqyrje realizohet nëpërmjet kontroIlit punëtor e fshatar, nëpërmjet kontrollit shtetëror
dhe nëpërmjet kontrollit të Partisë e të organizatave
të masave, që janë forma të kontrollit proletar.
Ky kontroll efektiv, natyrisht, mbështetet në
rinë e plotë të kritikës dhe në ndërgjegjen e lartë autokritike, që shërbejnë për mbarëvajtjen e punës, për
kuptimin e drejtë të detyrave dhe për edukimin komunist të njerëzve. Kontrolli i zbatimit të detyrave
të planit është një problem kompleks i shtetit të diktaturës së proletariatit, i politikës së Partisë, i ideologjisë sonë marksiste-leniniste, që gërshetohet në veprën e madhe që udhëheq Partia.
Borgjezia kapitaliste dhe revizionistët na atakojnë
ne pse mbështetemi fuqimisht në diktaturën e proletariatit. Ata na akuzojnë ne komunistët se gjoja në
shoqërinë tonë nuk përfillet personaliteti i njeriut! Kjo
akuzë është një shpifje trashanike që ka për qëllim
të fshehë shtypjen mizore të proletariatit dhe të popullit punonjës nga ana e kapitalit. Ekzistenoa e klasave antagoniste është baza e shtypjes së personalitetit
të njeriut dhe të masave punonjëse. Përkundrazi, në
qoftë se ka një sistem shoqëror që e çliron me të vërtetë njeriun nga brengat, nga mërzitë, nga ndjenjat
meskine, nga mbeturinat e vjetra idealiste, ky është
vetëm sistemi shoqëror socialist, që realizon zhdukjen
e klasave shfrytëzuese, të pronës private dhe i jep fund
shfrytëzimit të njeriut prej njeriut.
Shkallmimi i pushtetit të klasave shfrytëzuese, që
dominojnë barbarisht mbi punonjësit, dhe vendosja e
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pushtetit të klasës punëtore e çliron dhe e ngre njeriun në piedestal, e bën atë të punojë me vrull, të
drejtojë me ndërgjegje të pastër, të kritikojë kur duhet dhe të lavdërojë kur duhet. Socializmi e vë njeriun në pozita të tilla që ai të shohë dhe ta ndiejë se
nuk është i veçuar nga bota, por është pjesëtar i një
shoqërie të re, e cila ka për qëllim përparimin e individit në kuadrin e zhvillimit të shoqërisë. Në këtë
shoqëri njeriu ngrihet në vendin që i takon, në bazë
të aftësive dhe të punës që kryen, ai është i lirë të
punojë dhe të gëzojë frytet e punës së tij. Lirinë e
individit në shoqërinë tonë nuk mund ta kuptojnë as
borgjezi, as kapitalisti, as revizionisti, sepse ata e matin
personalitetin me kutin e tyre të standardizimit dhe
të manipulimit të njerëzve.
Klasat shfrytëzuese, duke pranuar pavarësinë e
individit nga shoqëria, synonin të krijonin privilegje
për njerëzit e klasës së tyre, t'u jepnin atyre dituri,
liri dhe kompetenca për të sunduar dhe për të drejtuar të tjerët. Regjimi ynë ia ka këputur rrënjët individualizmit borgjez dhe u ka krijuar m.undësi të pakufizuara individit dhe shoqërisë për të zhvilluar aftësitë dhe për të gëzuar të gjitha të drejtat dhe liritë
kushtetuese.
Kapitalizmi dhe propaganda e tij, naty.risht, janë
dhe do të jenë në luftë me realitetin tonë socialist, me
diktaturën tonë të proletariatit, pse nuk mund të pajtohen me moralin tonë, që nuk lejon të shfrytëzohet
njeriu ekonomikisht, politikisht e moralisht dhe të merren nëpër këmbë liritë e tij. Por realitetin tonë socialist nuk mund ta errësojë asnjë propagandë ose
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«teori» idealiste, qoftë kjo kapitaliste apo revizioniste.
Bota kapitaliste është futur në një krizë të madhe.
Avokatët e rendit borgjez, ekonomistët dhe sociologët
e borgjezisë, të detyruar nga realiteti, e shikojnë se
tezat e Marksit dhe të Leninit për kapitalizmin dhe
imperializmin nuk janë vjetruar, se në shoqërinë aktuale kapitaliste vërehet procesi i kalbëzimit të kapitalizmit dhe të imperializmit, ashtu siç e kanë parashikuar ata, por, për të dalë nga kriza, këta mbrojtës
të rendit të vjetër ngrenë me të madhe «luftën kundër
terrorizmit», ndalimin e revoltave e të revolucionit të
masave punonjëse kundër rendit kapitalist, ose kunder «turbullirave», siç i quajnë ata. Ndryshe, pohojnë
të dëshpëruar këta sociologë dhe ekonomistë të borgjezisë, kapitalizmi nuk mund të dalë nga kriza dhe të
.stabilizojë» sistemin e tij.
Vendet kapitaliste dhe revizioniste, ku pretendohet
se njeriu gjoja gëzon liritë demokratike e çdo «të mirë»
tjetër, ziejnë nga protestat e masave. Në qoftë se atje
paska me të vërtetë liri dhe masat gëzojnë të gjitha
të mirat materiale, siç thuhet, atëherë përse dalin vazhdimisht nëpër rrugë miliona njerëz dhe përleshen me
policinë e borgjezisë? Është e qartë se masat protestojnë për arsye se jeta e tyre nuk është e mirë, se ato
vuajnë nga ana ekonomike, politike dhe në shumë
drejtime të tjera, prandaj përpiqen ta rrëzojnë shtetin
që është kundër demokracisë së vërtetë.
Shteti borgjez i periudhës së sundimit të kapitalizmit monopolist shtetëror kërkon të japë përshtypjen
sikur atje ligjin e bën parlamenti, ku përfaqësohen partitë e ndryshme, të zgjedhura gjoja me vota të për-
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gjithshme. Por është e njohur botërisht se sistemi
zgjedhjeve dhe kufizimet e shumta që janë vënë me
ligj, bëjnë që shumicën në parlament ta kenë kurdoherë ato parti politike që janë kolonat më të forta të
kapitalit. Loja parlamentare në këto vende është një
maskaradë, është një mjet që i shërben pushtetit të
borgjezisë për të dhënë përshtypjen e rreme sikur atje
ka «demokraci» dhe për ta paraqitur demokracinë e
rreme për të vërtetë. Në organet e larta të pushtetit
shtetëror dhe të administratës shtetërore kapitaliste e
revizioniste bëjnë pjesë «të deleguarit» e atij pushteti
të pasanksionuar me ligj, që formalisht qëndron jashtë
qeverisë, por që, në fakt, është në fuqi. Ky është pushteti i kapitalistëve të mëdhenj, të cilët, duke përdorur
fuqinë e parasë, kanë çuar, qoftë në qeveri, qoftë në
parlament faktotumet 1 e tyre të përshtatshme për të
mbrojtur interesat e veta nga «turbulluesit», nga ata
që ngrenë krye dhe që duan të fitojnë të drejtat e
rrëmbyera nga kapitalistët. Gjithë këtij kompleksi
mbrojtësit e kapitalizmit e të revizionizmit i kanë vënë
emrin «demokraci e vërtetë•.
Lenini ka folur se në raste të caktuara tribuna e
parlamentit borgjez mund të shfrytëzohet nga revolucionarët si një nga format e punës së tyre legale për
të demaskuar sistemin kapitalist. Por, njëkohësisht, ai
theksonte se kjo punë nuk duhet të krijojë, te komunistët e te masat, iluzionin se pushteti mund të merret
me rrugë parlamentare.
1. Nga latinishtja — shërbëtorë që shfrytëzohen për të bëre
çdo lloj pune.
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Në shoqërinë borgjezo-kapitaliste dhe revizioniste
«kretinizmi parlamentar» është ajo formë «demokracie» që borgjezia e përdor për të fshehur natyrën shtypëse të pushtetit të saj shtetëror, të cilin e dominon
nëpërmjet shumicës së vendeve që siguron në zgjedhjet. Por, përveç pushtetit shtetëror, borgjezia dominon
edhe pushtetin e fuqishëm jashtështetëror, domethënë
monopolet, trustet, shoqëritë e përbashkëta dhe investimet e tyre brenda dhe jashtë vendit. Ky pushtet I
pronës së madhe private përbën forcën ekonomike që
përvetëson djersën e punonjësve brenda dhe jashtë
vendit dhe është në gjendje të fuqizojë superstrukturën
që i përshtatet më tepër sundimit të egër kapitalist.
Superstruktura borgjeze synon realizimin e një politike
skllavëruese mbi popujt, të një force ushtarake, ideologjike dhe politike kundër proletariatit, fshatarësisë
së varfër dhe intelektualëve punonjës; ajo synon, gjithashtu, të degjenerojë dhe të shkatërrojë normat e moralit proletar për të përhapur moralin e ulët borgjez n ë
kuptimin e vërtetë të fjalës.
Parlamenti borgjez hap dyert e tij për «të zgjedhurit», por diktatura e borgjezisë bën punën e vet;
atje bëhen diskutime pa mbarim e votime pas votimesh dhe puna vazhdon të ecë ashtu sikurse dëshirojnë
ata që bëjnë ligjin, pasanikët, pronarët e trusteve, të
monopoleve dhe të bankave, pushteti i të cilëve, shteti
i dytë kapitalist, manipulon parlamentin dhe qeverinë,
pavarësisht se ky manipulim nuk parashikohet në kushtetutat në fuqi. Duke u nisur nga këto arsye, Lenini
ka shkruar:
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në çfarëdo vendi parlamentar... punën e
vërtetë «shtetërore» e bëjnë prapa skenës dhe e
kryejnë departamentet, zyrat, shtabet»1.
Në Shqipëri këshillat nacionalçlirimtarë, që u krijuan nën udhëheqjen e Partisë në kohën e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe që u forcuan pas Çlirimit dhe gjatë periudhës së ndërtimit të socializmit,
janë organe të diktaturës së proletariatit të zgjedhura
nga populli dhe që përfaqësojnë vullnetin dhe dëshirat
e popullit punonjës. Organet përfaqësuese të popullit
në pushtetin shtetëror janë Kuvendi Popullor dhe këshillat popullorë. Në bazë të Kushtetutës së Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë «organet përfaqësuese drejtojnë dhe kontrollojnë veprimtarinë e të gjitha
organeve të tjera shtetërore, të cilat përgjigjen para
tyre dhe u japin
Demokracia te ne nuk është lojë për të mashtruar
masat, por gjen zbatim në praktikë. Këtu nuk ka dy
pushtete, njëri i njohur me ligj dhe tjetri de facto, por
ka një pushtet unik shtetëror, që buron nga populli
dhe i përket atij. Shteti ynë është shtet i diktaturës së
proletariatit, që ka krijuar ligjet dhe aparatet e veta
revolucionare, metodën dhe stilin e ri të punës dhe që
shpreh e mbron interesat e punonjësve.
Në vendin tonë nuk është dhuna ajo që i bën njerëzit të zbatojnë ligjet e vendosura nga shteti i diktaturës së proletariatit, por është bindja e plotë se zbatimi
1. V. I. Lenin, Veprat, vëll. 25, f. 500.
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i ligjeve është në dobi të tyre dhe të shoqërisë. Populli
ynë i zbaton ligjet në mënyrë të ndërgjegjshme, sepse
vetë ai merr pjesë fuqimisht në hartimin e tyre.
Në vendet kapitaliste e revizioniste ligji zbatohet
nëpërmjet dhunës së egër të borgjezisë; atje nuk mund
të pretendohet realizimi i vullnetshëm i ligjit nga populli për sa kohë që përmbajtja e tij është në kundershtim të hapët me interesat e popullit. Duke folur
për padrejtësinë e ligjit borgjez, Marksi thotë:
«Çdo paragraf i kushtetutës përmban në vetvete të kundërtën e vet... në frazën e përgjithshme — lirinë, në rezervën — zhdukjen e

Shtetasi në këto vende është një plaçkë dhe trajtohet tamam si plaçkë, kurse te ne çdo shtetas i republikës vlerësohet lart, ai luan rol të madh në shoqëri.
Që shtetasi ta luajë këtë rol në mënyrë më aktive, duhet
që ai të ngrihet akoma nga ana ideopolitike, kulturore e
shkencore dhe të bëhet i ndërgjegjshëm për rolin e tij.
Shoqe dhe shokë,
Frontit Demokratik i takon detyra të luftojë pareshtur për ruajtjen e zhvillimin e demokracisë sonë, kësaj
fitoreje të madhe të Partisë e të popullit për zbatimin
e ligjeve e të normave që rregullojnë jetën socialiste.
Ai duhet të punojë pareshtur për të tërhequr
gjithnjë e më mirë mendimin e masave të gjera pu1. K. Marks e F. Engels, Vepra të Zgjedhura, vëll. I, f. 265.
Tiranë, 1975.

DEMOKRACIA PROLETARE ESHTE DEMOKRACIA E VERTETE

•4

ENVR HOXHA

nonjëse, të ndihmojë që ato të thonë fjalën e tyre për
të gjitha problemet shtetërore e shoqërore, që punëtorët e fshatarët të ushtrojnë kontrollin e vet mbi organet shtetërore, ekonomike etj.
Fronti ynë Demokratik nuk është një organizatë
amorfe, pa shpirt. Përkundrazi, është një organizatë me
një dinamizëm politik të atillë që çdo problem e shikon me syrin revolucionar dhe gjen format më të përshtatshme për ta zbatuar atë në jetë në mënyrë revolucionare.
Fronti Demokratik udhëhiqet nga Partia e Punës
c Shqipërisë, domethënë nga pararoja e klasës punëtore dhe shpreh ato mendime, ato aspirata dhe atë
politikë që janë në të mirën e popullit shqiptar, ndërsa demaskon e lufton çdo gjë që mund t'i bëjë keq
atdheut tonë socialist. Politika e Frontit, pra, është
një politikë monolite, e pandarë, mbasi në të nuk
ekzistojnë rryma politike antagoniste, nuk ekzistojnë
parti të ndryshme që të mbrojnë interesa të klasave
të ndryshme. Lufta politike e Frontit përputhet plotësisht me politikën e Partisë, me politikën e shtetit
tonë socialist. Politika e Frontit Demokratik të Shqipërisë pasqyron dhe mbështet ligjshmërinë revolucionare të Republikës sonë Popullore Socialiste.
Armiqtë e vendit tonë jashtë mendojnë se politika e
Frontit Demokratik të Shqipërisë është një politikë
e fjetur, stereotipe dhe pa përmbajtje. Ata dëshirojnë që politika e Frontit tonë të jetë një politikë konfuze dhe kontradiktore, produkt i rrymave të ndryshme, me botëkuptime e me qëllime të ndryshme, pse
vetëm kjo, mendojnë ata, është demokratike. Këta

kundërshtarë të organizatës së Frontit tonë revolucionar nuk janë në gjendje të kuptojnë se një popull i
bashkuar, si populli ynë, mundet dhe ka një pikëpamje
politike të drejtë, të qartë dhe uiiike në parimet dhe
në qëllimet dhe, kur themi unike, jo një politikë pa
shpirt e shabllone, por një politikë që di t'u japë
përgjigje e zgjidhje, me anë debatesh e diskutimesh,
të gjitha problemeve, qofshin këto probleme të komplikuara të brendshme, qofshin probleme shumë të
komplikuara të jashtme.
Nga i vjen Frontit Demokratik një forcë dhe një
pjekuri e tillë? Pikërisht nga fakti se përmbajtja e
kësaj organizate është me të vërtetë demokratike, pse
Fronti ynë është një organizatë e gjerë masash që
udhëhiqet nga një Parti marksiste-leniniste, që përfaqëson demokracinë më të përsosur, demokracinë e
vërtetë të proletariatit. Proletariati dhe Partia e tij
janë kurdoherë në luftë dhe në revolucion për ndërtimin e një shoqërie të lumtur për popullin, të një
shoqërie të lirë, të një shoqërie demokratike, të një
shoqërie që çdo ditë ngrihet gjithnjë e më lart nga
pikëpamja e zhvillimit ekonomik, intelektual, e dijeve
dhe e moralit të shëndoshë proletar. Dhe kjo bëhet
nëpërmjet një lufte të vazhdueshme krijuese, që lyp
përpjekje e debate demokratike.
Fronti ynë Demokratik ndjek këtë politikë dhe
lufton për të arritur këto qëllime. Zbatimin e një politike të tillë nuk mund ta bëjë një organizatë e krijuar vetëm sa për sy e faqe, për të mashtruar masat e
popullit brenda e jashtë vendit se gjoja ekziston një
organizatë politike, kur kjo është diçka e paqenë.
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Si e shikon zhvillimin botëror Fronti ynë Demokratik? Fronti ynë e shikon në mënyrë realiste këtë
zhvillim. Domethënë ai orientohet nga dialektika materialiste, nga materializmi historik, ai bazohet në ideologjinë tonë shkencore, në marksizëm-leninizmin. Është
kje që e bën politikën e Partisë, të cilën e ndjek edhe
Fronti, që të mos jetë një politikë pa bazë, një politikë
e lëkundshme, një politikë pragmatiste, një politikë
joparimore. Politika e Frontit Demokratik është, pra,
një politikë me karakter klasor dhe, kur themi me karakter klasor, ajo mban parasysh dhe ka në bazë luftën
e klasave brenda vendit dhe në arenën ndërkombëtare.
Fronti ynë Demokratik ushqen një daskuri të sinqertë për popujt e botës, në radhë të parë për popujt
që kërkojnë çlirim, për popujt që vuajnë nën robërinë
dhe thundrën e kapitalit. Kjo politikë e Frontit mbështet me të gjitha forcat aspiratat e këtyre popujve. Me
fjalën e vet vazhdimisht të drejtë, të qëndrueshme, humanitare dhe revolucionare, Fronti ynë Demokratik
nuk ua fsheh kurrë të vërtetën e zhvillimit materialist
të historisë popujve dhe klasave të shtypura e të shfrytëzuara të botës, që aspirojnë për liri, për demokraci
të vërtetë dhe për sovranitet; ai nuk ua fsheh atë që
fitoret e tyre nuk mund të arrihen pa një luftë të
ashpër klase, pa përpjekje, disa herë edhe të përgjakshme, me shtypësit dhe me shfrytëzuesit e tyre kapitalistë. Kjo është baza e politikës marksiste-leniniste e
Frontit Demokratik, që është e njëjta bazë edhe e politikës së Partisë sonë të Punës.
Politika e Frontit është, pra, një politikë që mbështet dhe përputhet me interesat e luftës që bëjnë në
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çdo vend proletariati botëror, fshatarësia e vuajtur dhe
e shtypur; ajo është përkrah luftës së njerëzve të varfër të qyteteve, të inteligjencies përparimtare, të rinisë, të të gjithë popujve që dëshirojnë të sigurojnë një
jetë plot dinjitet, një jetë të ndershme, një jetë ku
të fitohet çdo gjë me djersë, por që kjo djersë të mos
shkojë në xhepin e hajdutëve, të kapitalistëve.
Këto janë parime që nuk lëvizin në politikën tonë.
Pra, Fronti ynë Demokratik i do popujt e botës. Edhe
ata e duan popullin shqiptar. Është një shembull tipik
që Shqipëria, megjithëse një vend i vogël, gëzon një
simpati të madhe kudo në botë. Shqipëria është një
vend që ndërton socializmin me forcat e veta, që
«tiganiset me dhjamin e saj», siç themi ne shqiptarët.
Ajo nuk ka synime të shkaktojë luftëra, të zaptojë
vende e popuj, përkundrazi, populli i saj dëshiron të
rrojë në miqësi me popujt e tjerë, prandaj simpatia e
tyre ndaj popullit shqiptar është e madhe, është e
dukshme, është e prekshme.
Mirëpo popujt e ndryshëm të botës jetojnë në vende me regjime të ndryshme nga yni. Ata nuk qeverisen
nga regjime të tilla siç është diktatura e proletariatit e
vendosur në vendin tonë. Qeveritë e këtyre vendeve
nuk ndjekin të njëjtën politikë si ajo jona. Prandaj,
shteti ynë i diktaturës së proletariatit, dhe si konsekuencë edhe Fronti ynë Demokratik, pa lëvizur nga parimet bazë, është në gjendje që, me Partinë në udhëheqje dhe me frymëzimin e saj të shëndoshë, të bëjë analizat e nevojshme të zhvillimit të situatave në botë, të
karakteristikave të veçanta të shteteve të ndryshme, të
qëllimeve dhe të objektivave të këtyre shteteve ndaj
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popujve të tyre, ndaj popujve të tjerë dhe në mënyrë
të veçantë ndaj popullit tonë. Kjo analizë lejon që të
ndërtohet një politikë e drejtë, e shëndoshë dhe jo një
politikë koniunkturore. Partia jonë dhe Fronti Demokratik, duke u bazuar në këto parime të përgjithshme,
dinë të dallojnë shkallën e dashamirësisë së një shteti
borgjez nga shkalla e dashami•ësisë së një shteti tjetër
borgjez karshi Shqipërisë dhe karshi popujve të vegjël
në përgjithësi; dinë të dallojnë rrezikshmërinë e një
fuqie të madhe kapitaliste ndaj një fuqie tjetër të madhe kapitaliste, si dhe rrezikshmërinë e tyre ndaj
shteteve të tjera kapitaliste më të vogla dhe shtetit
tonë, dinë të dallojnë rrezikshmërinë e madhe të përgjithshme të superfuqive imperialiste dhe socialimperialiste dhe për të gjitha këto mbajnë qëndrimet e duhura. Këto qëndrime që mbajnë Partia jonë, shteti
ynë socialist dhe Fronti Demokratik i Shqipërisë, nuk
janë qëndrime oportuniste, të paargumentuara dhe as
të diktuara nga dikush, por janë qëndrime parimore,
të bazuara e të sinqerta. Ato janë qëndrime të ashpra
dhe të papajtueshme ndaj armiqve, por dashamirëse e
korrekte ndaj atyre shteteve që ndjekin një politikë
miqësie me Shqipërinë socialiste dhe që brenda vendit
të tyre u përmbahen disa parimeve demokratike, lejojnë të bëhen disa reforma etj. Ne kemi mendimet
tona si për «demokracinë» që ekziston në këto vende,
ashtu edhe për këto lloj «reformash», për përmbajtjen
e tyre e qëllimin përse bëhen ato. Kjo është një e
drejtë jona, të cilën askush nuk mund të na e mohojë,
ashtu siç iiuk mund të na ndalojë të shfaqim mendimin tonë lirisht. Pikërisht këtë gjë ne e bëjmë kur

ua shpjegojmë popujve, teorikisht e politikisht, brendinë e «demokracisë» e të «reformave» në një shtet borgjez, kufizimet e karakterin e tyre etj. Por këtë e bëjmë
pa ndërhyrë në punët e brendshme të të tjerëve, sepse, në fund të fundit, janë vetë popujt e vendeve të
ndryshme zotër të vendosin për vlerat e këtyre fenomeneve në shtetin e tyre.
Sidoqoftë, Partia jonë dhe Fronti Demokratik bëjnë.
diferencime dhe këto i bëjnë jo vetëm për të mbrojtur
interesat e popullit dhe të vendit të tyre, por edhe ato
të popujve të tjerë, pse vendin dhe popullin e tyre
ato nuk i ndajnë kurrë nga interesat e përgjithshëm të
popujve të botës e të proletariatit botëror. Këtu qëndron e vërteta e madhe dhe e fuqishme që shpreh politika e Partisë sonë dhe e Frontit Demokratik, këtu e ka
burimin përkrahja që gjen në botë politika e shtetit tonë.
Politika jonë nuk ngjet me politikën e shteteve kapitaliste borgjeze dhe revizioniste, që lëkundet si fleta
e verdhë në erën e vjeshtës. Jo. Politika jonë nuk
është lëkundur dhe kurrë nuk do të lëkundet nga parimi që me popujt ne duhet dhe do të jemi vëllezër,
me popujt duhet të jemi të bashkuar për të njëjtat qëllime, që janë liria, dernokracia, sovraniteti dhe pavarësia e vërtetë; me popujt ne na lidh lufta kundër
atyre që shtypin dhe që shfrytëzojnë popujt, na lidh
lufta kundër atyre që nxitin e përgatitin luftërat imperialiste grabitqare, që bëhen në kurrizin e popu•ve. Nga
kjo politikë ne nuk lëvizim kurrë, kjo politikë nuk ndryshon kurrë te ne, pavarësisht se nga ç'formë qeverie
drejtohet njëri ose tjetri popull.
Prandaj, kur Shqipëria socialiste deklaron se me

78

80

ENVER HOXHA

popujt fqinjë, veçanërisht, dëshiron të rrojë në miqësi të mirë dhe i konsideron këta popuj si vëllezër,
kjo është një e vërtetë e pashlyeshme. Ne kënaqemi
kur shohim se disa udhëheqje të këtyre vendeve e të
vendeve të tjera, edhe pse nuk kanë një rend shoqëror si yni, ndjekin një politikë dashamirëse ndaj vendit tonë. Edhe shteti proletar shqiptar ndjek nga ana
e tij një politikë dashamirëse, të interesit reciprok, domethënë bën atë diferencim që duhet me ato shtete të
ndryshme borgjeze, por progresiste dhe dashamirëse
ndaj tij. Këtë gjendje ne dëshirojmë ta kemi me të
gjitha ato shtete, të vogla ose më të mëdha, por që
kanë respekt për Republikën Popullore Socialiste të
Shqipërisë dhe që dëshirojnë të kenë marrëdhënie miqësore ekonomike e kulturore me vendin tonë, pavarësisht se janë në kundërshtim me të për një sërë problemesh, siç jemi edhe ne në kundërshtim me ta për
një sërë çështjesh parimore.
Ne themi se marrëdhëniet me qëllime të këqija
janë kurdoherë të dëmshme e të rrezikshme dhe është
zor të maskohen. Vetë jeta dhe historia e njerëzimit
e kanë mësuar popullin tonë që ndaj marrëdhënieve,
prapa të cilave fshihet pabesia, të jetë kurdoherë vigjilent. Tashmë janë shumë ata, qoftë individë ose qarqe zyrtare jashtë, që e dinë se populli shqiptar kurdoherë e ka dënuar pabesinë, e cila nuk ka qenë dhe as
është në karakterin e tij. Ne dënuam pabesinë dhe tradhtinë ndaj marksizëm-leninizmit të titistëve, të revizionistëve sovjetikë, edhe të udhëheqësve revizionistë
kinezë. Prishja jonë me këto grupe reaksionare-revizioniste erdhi për arsye të thella ideologjike, politike dhe
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jo p ■iir çështje të vogla. Ato s'kishin vetëm karakter
kombëtar, sepse nuk cenonin vetëm interesat ekonomikë të Shqipërisë, jo, por kishin dhe kanë më shumë
karakter ndërkombëtar, për arsye se preknin ato parime të mëdha, për të cilat luftojnë popujt, për të cilat
lufton proletariati botëror dhe njerëzimi përparimtar.
Politika e Partisë dhe e Frontit tonë ka qenë dhe
është e njohur nga i madh e i vogël brenda vendit, por
ajo është e njohur edhe jashtë dhe nuk është nevoja që
në këtë fjalim të hyj në detaje. Por desha vetëm të
theksoj për disa rrethe jashtë, se politika e Partisë sonë
dhe e Frontit Demokratik të Shqipërisë nuk do të lëkundet kurrë dhe nuk do të ndryshojë asnjë grimë nga parimet e drejta të caktuara dhe të përhershme që bazohen në marksizm-leninizmin. Politika jonë do të jetë
kurdoherë një politikë klaso•e, parimore, që u përgjigjet interesave të lartë të vendit tonë, të socializmit
dhe të luftës çlirimtare të popujve. Populli ynë do të
luftojë kurdoherë pa u lëkundur kundër imperializmit
amerikan, socialimperializmit sovjetik e gjithë reaksionarëve; askush të mos ketë as iluzionin më të vogël se
Shqipëria socialiste do të ndryshojë qëndrim ndaj tyre.
Po ashtu Partia e Punës e Shqipërisë dhe shteti shqiptar do të luftojnë dhe do të demaskojnë socialimperializmin kinez, i cili është vënë përkrah imperializmit
amerikan dhe reaksionit botëror, në luftë kundër popujve dhe veçanërisht kundër socializmit në Shqipëri.
Nga ana tjetër, Republika Popullore Socialiste e
Shqipërisë ka ndjekur e ndjek një politikë dashamirëse
me ato shtete që janë dashamirëse ndaj shtetit tonë,
që nuk kërkojnë t'i bëjnë këtij keq, siç veprojmë edhe
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ne që nuk përpiqemi dhe as që kemi kurrë ndër mend
t'u bëjmë keq popujve të tyre, por duam të jemi kurdoherë në harmoni e në bashkëpunim për qëllimet e
larta dhe me dëshirat e zjarrta të të gjithë popujve të
botës që aspirojnë për çlirim, për liri, demokraci, pavarësi, sovranitet dhe socializëm.

TRE POLITIKANE DHE PROBLEMET
E LINDJES SE MESME

Shokë,
Fushata për zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit
Popullor është një aksion i madh politik për organizatën tonë të Frontit Demokratik. Së bashku me të gjitha organizatat e tjera të masave, të vëmë të gjitha
forcat që të shkojmë në zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit Popullor me sa më shumë rezultate në punë.
Me besim të patundur në vijën e drejtë të Partisë dhe
në perspektivat e shkëlqyera që i janë hapur popullit
tonë, le 4ë shpërthejnë fuqishëm edhe në këtë fushatë entuziazmi politik dhe mobilizimi i punëtorëve, i
fshatarëve, i rinisë, i gruas, i intelektualëve, i tërë punonjësve tanë, për t'i kurorëzuar me sukses të plotë
këto zgjedhje.
Rroftë populli ynë heroik!
Rroftë Partia!
Rroftë Fronti Demokratik!
Botuar për herë të parë në
gazetën «Zëri i popullit»,
nr. 228 (9401), 21 shtator 1978
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Shënime
22 shtator 1978

Më 18 shtator agjencia e lajmeve Asosiejted Pres
dha nga Uashingtoni tekstin e marrëveshjevel që u
arritën në Kemp Dejvid në takimin midis Xhimi Karterit, Anvar el Sadatit dhe Menaem Beginit për problemin e Lindjes së Mesme, problem që është me rëndësi
të madhe jetike për popujt arabë e që njëkohësisht
intereson shumë edhe imperializmit amerikan.
Imperializmi amerikan në Lindjen e Mesme i ka
futur thonjtë thellë dhe bën një politikë përçarëse mes
popujve arabë, të cilët nuk e kanë gjetur dhe nuk po
e gjejnë me njëri-tjetrin fjalën e përbashkët edhe në
këto momente kaq të vështira për të gjithë komunltetin arab... Reaksioni botëror bën çdo përpjekje
këtë rajon ta mbajë të përçarë dhe shtetet e ndrysh1. a. — Marrëveshja për «një plan pageje në Lindjen e
Afërt».
b. — Marrëveshja për «një plan mbi përfundimin e njf
traktati pageje midis Egjiptit dhe Izraelit».

