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FORCA E USHTRISE soNE QENDRON TE POPULLI
DHE TEK UDHEHEQJA E PARTISE

Fjala në konferencën e parë të organizatës së Partisë
të repartit nr. 8001
27 prill 1966
Të dashur shokë ushtarë, komandantë dhe komisarë,

Jam shumë i gëzuar që ndodhem sot në mes jush
për t'ju sjellë juve e gjithë shokëve ushtarë dhe oficerë
të repartit numër 8001 urimet e nxehta të Komitetit
Qendror të Partisë, të Qeverisë dhe të miat. Jam gjithashtu i gëzuar që marr pjesë në konferencën tuaj
të parë, në punimet e së cilës ju dhatë një kontribut
të madh.
Dëgjova me vëmendje raportin si edhe diskutimet
e të gjithë shokëve të tjerë dhe dua të theksoj se punimet e kësaj konference më kënaqën shumë.
Është hera e parë që marr pjesë në një mbledhje
partie në ushtri pas vendimeve të rëndësishme të fundit të Komitetit Qendror të Partisë l, në lidhje me për1 Më 4 mars 1966 Plenumi i 16-të i Komitetit Qendror të
PPSH mori vendime të rëndësishme për revolucionarizimin e
mëtejshëm të Partisë, të pushtetit, të Ushtrisë Popullore dhe të
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mirësimin e punës në Parti e në pushtet, dhe konstatova
solidaritetin tuaj të plotë dhe të të gjithë shokëve
oficerë e ushtarë me këto vendime historike të Komitetit Qendror. Por ajo çka më gëzon më shumë, është
çështja se këto vendime ju i gjykoni thellë e me
objektivitet.
Ju keni shumë suksese në punët tuaja. Natyrisht
nuk jeni edhe pa të meta, por sukseset le t'ju shërbejnë
për forcimin e punës dhe të metat, sikurse do të them
pak më poshtë, t'ju shërbejnë për të nxjerrë mësime.
Neve na duhet të kemi një ushtri të fortë, të lidhur ngushtë me popullin punonjës, një ushtri të
udhëhequr nga Partia, një ushtri të edukuar politikisht
dhe ideologjikisht me frymën marksiste-leniniste, të
edukuar më së miri me shkencën ushtarake marksiste-leniniste; një ushtri të armatosur me armë moderne,
që të jetë kurdoherë në gatishmëri për të mbrojtur
nga çdo rrezik i jashtëm ose i brendshëm atdheun
tonë socialist, fitoret e popullit tonë punonjës, diktaturën e proletariatit.
Çdo shtet në botë ka ushtrinë e tij, të cilën e
gjithë jetës së vendit, vendime që iu njoftuan popullit me anë
të Letrës së Hapur të Komitetit Qendror të PPSH drejtuar komunistëve, punonjësve, ushtarëve dhe oficerëve të vendit tonë,
po më 4 mars 1966. Për Ushtrinë Popullore u morën këto vendime: heqja e gradave, krijimi i komiteteve të Partisë, si organe
drejtuese të të gjithë punës së Partisë në njësi, në reparte dhe
në institucione ushtarake, si dhe rivendosja e komisarëve politikë
në komandat e të gjitha hallkave.
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mban në këmbë dhe e armatos. Por qëllimet e mbajtjes
në këmbë dhe të armatosjes së saj ndryshojnë nga
karakteri, i cili lidhet drejtpërdrejt me formën e regjimeve në këto shtete, me synimin se kujt dhe për
ç'qëllime u shërben kjo ushtri këtyre shteteve, këtyre
regj imeve.
Në botë ka shtete kapitaliste, ka edhe shtete socialiste, pra ka ushtri borgjeze, ka edhe ushtri revolucionare-socialiste, ka ushtri të diktaturës së kapitalit,
ka edhe ushtri të diktaturës së proletariatit. E para
është një ushtri reaksionare, shtypëse, kurse e dyta
është një ushtri revolucionare, çliruese dhe mbrojtëse.
Gjatë gjithë historisë mijëravjeçare të popullit
shqiptar që nga kohët më të vjetra, në kohën e luftërave të Skënderbeut, ashtu edhe pas vdekjes së tij e
më vonë deri tek Ushtria jonë e lavdishme Nacionalçlirimtare, e cila pas Çlirimit u bë Ushtria jonë Popullore, ushtritë shqiptare, me përjashtim të ushtrisë së
satrapit Ahmet Zog që kishte karakter reaksionar dhe
shtypës, të gjitha, me founa dhe me organizime të
ndryshme, kanë pasur karakter popullor, çlirimtar,
mbrojtës dhe asnjëherë agresiv ose shtypës, qoftë brenda vendit, qoftë ndaj popujve të tjerë. Bile shumë
herë ushtritë shqiptare kanë pasur, si të thuash, edhe
një frymë të theksuar internacionaliste, ato edhe në
shekujt e kaluar u kanë shkuar në ndihmë miqve dhe
aleatëve, për të mos folur pastaj për ndjenjat internacionaliste të Ushtrisë sonë Nacionalçlirimtare, që u
shkoi në ndihmë, me forca të konsiderueshme, popujve
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të Jugosllavisë, ku la në fushën e luftës qindra partizanë shqiptarë.
Popullit shqiptar, pra, i është dashur kurdoherë të
luftonte kundër armiqve të shumtë dhe të fortë, i është
dashur të mbronte jetën e tij, të ardhmen e tij, t'i shpëtonte shfarosjes dhe likuidimit si popull. Kësaj çështjeje
jetike ai ia arriti duke luftuar me forma të ndryshme
që i shpikte vetë dhe duke ua përshtatur kohës, vendit
dhe forcave të armikut që i viheshin përballë.
Në të gjitha kohët dhe në çfarëdo forme që organizohej rezistenca, mbrojtja dhe sulmi i ushtrive të
popullit tonë, politika që i frymëzonte ato ishte popullore, përparimtare, sepse luftohej për ide çliruese,
kundër ideve gllabëruese, skllavëruese. Këto ide përshkojnë si një vijë e kuqe të gjitha luftërat e popullit
tonë dhe u kristalizuan në një ide të ndritur në sajë
të Partisë Komuniste të Shqipërisë, që udhëhoqi Luftën
tonë të madhe Nacionalçlirimtare.
Po të studiojmë me kujdes Plutarkun, historianët
e Romës së vjetër, ata të luftërave të Skënderbeut, do
të shohim se formacionet ushtarake, të mëdha ose të
vogla, qoftë në kohën e mbretit Pirro, të mbretëreshës
Teuta, qoftë ato të Heroit tonë Kombëtar, Skënderbeut,
kanë qenë formacione të organizuara dhe të stërvitura
mirë me armët e kohëve; ato kishin taktikën dhe strategjinë e tyre dhe frymëzoheshin nga një politikë e
përcaktuar. Legjionet dhe flota e Romës, konsujt romakë ose mbretërit e Greqisë së vjetër, sulltanët dhe
ushtritë e osmanëve janë ndeshur keqas, kanë pësuar
disfata të mëdha në luftërat e pandërprera kundër po-
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pullit tonë dhe pavarësisht se të parët tanë humbitnin
betejën e fundit për shkak të dyndjeve të mëdha të
armiqve, prapëseprapë lulta vazhdonte, populli ynë nuk
thyhej dhe në kushte të reja krijonte forma të reja
organizimi të luftëtarëve, taktika të reja lufte, që ne,
partizanët shqiptarë, i trashëguarn nga prindërit, nga
gjyshërit dhe nga stërgjyshërit tanë. Partia jonë e mençur e përpunoi këtë eksperiencë shekullore dhe këndej
nëpërmjet luftërave të saj të përgjakshme dhe heroike,
krijoi Ushtrinë Nacionalçlirimtare, e cila korri fitoren
madhe dhe nën drejtimin e Partisë, sot përbën
ushtrinë tonë të lavdishme, një ushtri moderne të një
shteti modern socialist.
Në sajë të Luftës Nacionalçlirimtare, nën udhëheqjen e drejtë dhe largpamëse të Partisë sonë, populli
shqiptar fitoi përjetë lirinë, siguroi pavarësinë e atdheut,
zhvilloi me sukses reformat e mëdha historike, shoqërore, ekonomike, kulturore, rindërtoi vendin e shkatërruar nga lufta, hodhi bazat e socializmit, i zhvilloi këto
në rrugën marksiste-leniniste dhe sot po ndërton me
sukses socializmin në fshat e në qytet.
Vendi ynë, dikur i prapambetur nga çdo pikëpamje,
i sulmuar, i shtypur dhe i shfrytëzuar nga kapitalistët
huaj dhe feudo-borgjezia e vendit, është bërë sot një
vend socialist i përparuar, i fuqishëm, ku punëtorët dhe
fshatarët janë në fuqi, kanë vendosur diktaturën e proletariatit, në formën e demokracisë popullore.
Ndërtimi i socializmit dhe i komunizmit në vendin
tonë është një proces i madh, i vazhdueshëm. Partia
jonë po e kryen me sukses dhe e drejton me pjekuri

këtë proces nga një etapë në tjetrën, kurdoherë dhe
për çdo gjë e mbështetur në teorinë e saj krijuese
revolucionare të marksizëm-leninizmit. Ky proces ka
anët e tij politike, ideologjike, ekonomike dhe kulturore-arsimore, të cilat vazhdimisht duhet të zhvillohen paralelisht dhe në luftë të pandërprerë midis së resë dhe
të vjetrës, progresit dhe prapambetjes, përparimtares
dhe asaj që është reaksionare, në një luftë klasash
të vazhdueshme për të zgjidhur në rrugën marksiste-leniniste kontradiktat e brendshme joantagoniste. Populli ynë vigjilon sypatrembur dhe është plotësisht i
përgatitur për të përballuar me një shpirt dhe guxim
revolucionar rreziqet që i turren atdheut tonë socialist,
revolucionit, lëvizjes komuniste ndërkombëtare dhe paqes botërore, nga imperializmi botëror, me atë amerikan
në krye, nga revizionizmi modern me atë hrushovian
sovjetik në krye dhe nga aleancat e tyre me kapita.lizmin dhe reaksionin botëror.
Prandaj diktatura e proletariatit në vendin tonë
socialist duhet të jetë e fortë, e mprehtë, në kundërshtim me thëniet e tradhtarëve të marksizëm-leninizmit, revizionistëve modernë, të cilët pretendojnë sikur
asaj i paska kaluar koha dhe s'duhet më. Këtë revizionistët e bëjnë me qëllim që në vendet socialiste të
rivendosin diktaturën e borgjezisë dhe të kapitalit, për
t'u hequr popujve nga duart armën e fuqishme që i
mbron dhe fitoret e tyre të realizuara me gjak, me
sakrifica, me revolucion.
Dhe pikërisht Ushtria Popullore është një nga
armët më të fuqish.me të diktaturës së proletariatit,
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është arma më e dashur e punëtorëve dhe e fshatarëve,
e të gjitha masave punonjëse të vendit tonë.
Imperializmi botëror, që është në kalbëzim dhe po
i afrohet vdekja, ka në këmbë ushtri të mëdha agresive,
shtypëse, të cilat i ka pajisur dhe po i pajis me arrnë
nga më modernet, që i përdor dhe do t'i përdorë për
të shtypur e për të skllavëruar popujt. Armët e tyre
imperialistët agresorë do t'i përdorin në radhë të parë
kundër vendeve socialiste, me qëllim që të likuidojnë
socializmin, komunizmin dhe të vendosin në botë hegjemoninë e kapitalit.
Revizionistët modernë, shërbëtorë dhe agjentë të.
kapitalit botëror, bëjnë të gjitha përpjekjet për të dobësuar e për të çarmatosur ideologjikisht, politikisht
dhe teknikisht ushtritë e vendeve socialiste, në mënyrë
që ushtritë agresive dhe shtypëse imperialiste të mos
gjejnë përpara rezistencë në veprën e tyre të dominimit botëror, ose të gjejnë një rezistencë shumë të dobët dhe fua arrijnë kështu qëllimeve të tyre.
Në këto kushte, pra, neve na vihet si detyrë imperative, jetike, nga më të rëndësishmet që popalli ynë
të ketë në këmbë një ushtri të tij, të fortë e të çeliktë
nga çdo pikëpamje. Është për këtë arsye të madhe, që
Partia dhe populli i kushtojnë një kujdes kaq të madh
Ushtrisë sonë të lavdishme Popullore.
Ç'e karakterizon Ushtrinë tonë Popullore dhe cilat
janë karakteristikat e ushtrisë borgjeze?
Ushtrinë tonë e karakterizon, në radhë të parë,
fakti se ajo e ka origjinën e saj në popull. Kjo do të
thotë se janë fshatarët, punëtorët, të rejat dhe të rinjtë
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përparimtarë të vendit tonë që e krijuan atë, të frymëzuar dhe të udhëhequr nga një Parti marksiste-leniniste. Ata mbushën radhët e ushtrisë, e ndihmuan
atë dhe nga gjiri i tyre dolën kuadrot udhëheqës të
saj. Pra, ushtria jonë nuk mund të ishte veçse një
ushtri popullore, një ushtri revolucionare, e krijuar, e
ndihmuar dhe e frymëzuar nga populli dhe nga Partia
Komuniste e Shqipërisë për të kryer .revolucionin.
Ç'do të thotë të kryente revolucionin me sukses?
Kjo do të thotë që ajo të çlironte përgjithmonë fshatarët dhe punëtorët nga zgjedha shekullore e bejlerëve,
e feudalëve, e agallarëve, e borgjezisë tregtare dhe fajdexheshë të qyteteve; të thyente përgjithmonë kapitalistët e fshatit dhe të qytetit, t'u hiqte atyre nga duart
pushtetin ekonomik, politik dhe aparatin e tij shtypës,
ta shkatërronte atë që nga themelitë dhe në vend të tij
të krijonte pushtetin e ri popullor.
Në radhë të dytë, Ushtrinë tonë Popullore e karakterizon qëllimi i saj për të cilin u krijua nga Partia
dhe nga .populli. Brenda këtij qëllimi ekzistonte njëkohësisht dhe e pandarë lufta kundër pushtuesve fashistë
italianë dhe nazistëve gjermanë.
Pra, Ushtria jonë Popullore kishte dy detyra të
mëdha: çlirimin e atdheut nga zgjedha e huaj dhe
çlirimin e fshatarëve dhe të punëtorëve nga zgjedha e
kapitalistëve të brendshëm të fshatit dhe të qytetit, që
kishin bërë kauzë të përbashkët me pushtuesit fashistë.
Forca e ushtrisë sonë, pra, që u formua nga populli, qëndron kurdoherë te populli, te punëtorët, te
fshatarët dhe te të gjitha masat punonjëse të vendit
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tonë. Jashtë këtij kuptimi nuk mund të ketë ushtri
të pathyeshme. Ushtri ka, siç do ta shohim në rastin
e ushtrive borgjeze, por ushtri të pathyeshme borgjeze
nuk mund të ketë.
Një ushtri është e pathyeshme, kur ajo është një
ushtri e punëtorëve dhe e fshatarëve të çliruar, kur ajo
është ushtri e diktaturës së proletariatit dhe kur udhëhiciet nga një parti e vërtetë marksiste-leniniste. Si
rrjedhim, një ushtri e tillë mbron dhe forcon çdo ditë
pushtetin popullor të punëtorëve e të fshatarëve, forcon çdo ditë diktaturën e proletariatit, mbron me vigjilencë kufijtë e atdheut socialist dhe të gjitha fitoret
e popullit të vet.
Një ushtri e tillë popullore është njëkohësisht një
ushtri me karakter internacionalist, ajo nuk mund t'i
hedhë armët për asnjë çast, deTisa të shkatërrohet
përgjithmonë kapitalizmi, derisa të ketë shtypës dhe
skllevër.
Këto janë karakteristikat e Ushtrisë sonë Popullore,
karakteristikat e klasave që e përbëjnë atë, karakteristikat e Partisë së Punës. të Shqipërisë që e krijoi, e
udhëhoqi dhe e udhëheq sipas mësimeve të marksizëm-leninizmit, ideologjisë së klasës punëtore. Ushtria jonë,
pra, është një ushtri politike dhe jo apolitike ose asnjanëse. Ushtria jonë udhëhiciet, brumoset, çelikoset
nga politika e Partisë sonë dhe e gjithë jeta dhe puna
saj është e pandarë, për asnjë minutë, nga objektivat
politikës së Partisë dhe të pushtetit popullor.
Ndërsa ushtria borgjeze ka karakteristika të tjera,
krejt të kundërta nga ato të ushtrive popullore. Edhe
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ushtria borgjeze përbëhet nga njerëz të rekrutuar në
popull, por ajo ka tiparet, karakteristikat, qëllimet dhe
politikën e klasës së kapitalistëve që e ka organizuar,
armatos, e edukon dhe e frymëzon.
Një nga karakteristikat e ushtrisë borgjeze është
shtypja e popullit të vet, e punëtorëve, e fshatarëve,
mbajtjes së këtyre nën zgjedhën dhe nën robërinë e
kapitalit shfrytëzues, shtypja e lirive demokratike,
grevave politike dhe ekonomike të punonjësve të
vendit të vet.
Karakteristikë tjetër e ushtrisë borgjeze është
shtypja e revolucioneve popullore, skllavërimi kolonializimi dhe shfrytëzimi në palcë i popujve të tjerë.
Pra ushtria borgjeze është mbrojtëse e bankave të
kapitalistëve, e fitimeve të tyre që rrjedhin nga shfrytëzimi i popullit, ajo është arma e trusteve kapitaliste,
që frymëzojnë, edukojnë, stërvitin dhe armatosin ushtrinë për të shtypur popullin e vet dhe për ta përdorur
për agresion kundër popujve të tjerë, kundër revolucioneve, kundër vendeve socialiste në radhë të parë dhe
pushtetit popullor të këtyre vendeve, por edhe kundër
çdo shteti borgjez ose force tjetër kapitaliste, që orvatet dhe rrezikon interesat e borgjezisë së vendit që
ka krijuar.
Pavarësisht se me kohët kanë ndryshuar strategjia, taktika, armatimet dhe veshja e tyre, të gjitha
ushtritë, qoftë në kohën e perandorëve persë, romakë,
kartagjenas, të mbretërve të ndryshëm, të Napoleonit
dhe të Perandorisë së parë e të dytë franceze etj.
qoftë ushtritë aktuale të shteteve borgjeze kapitaliste,
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të imperializmit amerikan etj., nuk e kanë ndryshuar
asnjëherë karakterin e tyre antipopullor, skllavërues,
shtypës. Ky karakter ka evoluar tok me periudhat historike, me ndryshimet shoqërore, me zhvillimin ekonomik, me shkencën, me shembjen e Perandorisë Romake, me kalimin e mesjetës, me formimin e monarkive dhe me shkatërrimin e tyre, me ngritjen e borgjezisë në revolucion, me evolucionin e saj në fuqi imperialiste, me transformimet e vazhdueshme deri në kohët tona.
Duke i studivar të gjitha këto periudha nga ana
ushtarake, ne shohim gjithashtu se idetë bazë që i përshkonin të gjitha këto epoka, kanë qenë konfliktet e
vazhdueshme të grupeve sunduese, të cilat i shfrytëzonin
popujt dhe i mbanin në skllavëri. Ushtritë kanë qenë
mjete të dominimit, të skllavërimit, të zgjidhjes së konflikteve, të pushtimeve, të luftërave të përgjakshme të
këtyre grupeve. Borgjezia kapitaliste në çdo kohë është
përpjekur ta fshehë karakterin banditesk dhe agresiv
të ushtrisë së saj kundër popujve të tjerë që i sulmonte
dhe që i shtypte, duke u mbuluar me parullat nacionaliste «për mbrojtjen e atdheut»,
mbrojtjen e
kufijve» të mbretërisë ose të republikës, ose me parulla pseudohumanitare «për mbrojtjen dhe përparimin ekonomiko-kulturor të popujve» të ashtuquajtur
nga ana e saj të egër e të prapambetur.
Nën të gjitha këto parulla fshihej politika grabitqare e borgjezisë, maskohej kolonializmi dhe krijimi i
perandorive, luftohej për vendosjen e hegjemonisë kapitaliste. Nën këto parulla degjeneroi ushtria e revo-
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lucionit borgjez francez pas Termidorit 1 në një ushtri
cezariane, në shërbim të një njeriu, të një perandorie
e kështu vazhdimisht deri në kohët tona.
Borgjezia kapitaliste përhap parullën se ushtria e
saj është një ushtri apolitike. Ky është një blof për të
maskuar qëllimet e vërteta politike të ushtrisë borgjeze
që ka dhe zbaton politikën e borgjezisë. Dhe këtë
politikë borgjezia e bën nëpërmjet kuadrove të ushtrisë,
të cilët nuk dalin dhe nuk zgjidhen nga populli, por
i nxjerr e i zgjedh nga radhët e veta, i edukon politikisht dhe ushtarakisht me ideologjinë e saj, me qëllimet dhe me prirjet e borgjezisë kapitaliste, i frymëzon
me urrejtjen më të madhe kundër popullit të vet,
kundër revolucionit, i përgatit për të shtypur liritë dhe
të drejtat e popujve të tjerë.
Pra, ushtria borgjeze nuk është dhe kurrë nuk
mund të jetë një ushtri «asnjanëse», «apolitike», ose
«pa tendencë», siç pretendon borgjezia.
Ushtari është element i rrezikshëm për ushtrinë
borgjeze, sepse, i rekrutuar nga masat e popullit, me
format që njihen, ai sjell me vete në ushtri, në forma
dhe në shkallë të ndryshme, ide përparimtare, të cilat
hyjnë në konflikt me vetë karakterin reaksionar të
ushtrisë dhe të kuadrit të saj. Këndej rrjedh dhe
dobësia e ushtrisë borgjeze që e ka krimbin brenda.
Ky krimb, sa më revolucionare të jetë gjendja e për1 Më 9 Termidor (27 korrik 1794) në Francë u krye grushti
kundërrevolucionar borgjez që solli përmbysjen e qeverisë revolucionare të Robespierit.
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gjithshme, aq më tepër merr forma të rrezikshme
për të. Borgjezia me politikën e vet përpiqet ta ketë
ushtrinë nën ndikimin e plotë të saj. Nga ana tjetër,
ajo përpiqet ta izolojë atë në kazerma ushtarakisht
dhe politikisht, që të mos infektohet nga idetë revolucionare. Por ky qëllim është vështirë të arrihet ashtu
si dëshiron borgjezia reaksionare. Ky është vetëm një
iluzion. Shembull tipik është ai i ushtrisë borgjeze
franceze, e cila në Vietnam dhe në Algjeri pësoi disfatë të dyfishtë: disfatë ushtarake, gjithashtu edhe disfatë drejt shthurjes së parimeve bazë të disiplinës së
mendimit unik, jo vetëm tek ushtarët, por edhe te
kuadrot e saj.
Pra, siç e shohim, ka dy lloj ushtrish: ushtri popullore dhe ushtri borgjeze, ushtri të diktaturës së
proletariatit dhe ushtri të diktaturës borgjeze. Të dyja
këto ushtri janë në antipod të njëra-tjetrës, si nga
përbërja, nga ideologjia, nga politika, ashtu edhe nga
qëllimet e tyre. E para, ushtria popullore, është një
ushtri e fortë dhe forcohet çdo ditë, pse vetë ideologjia dhe qëllimet që e udhëheqin janë përparimtare,
revolucionare; kurse e dyta, ushtria borgjeze, është një
ushtri e dobët, dhe që dobësohet çdo ditë, pse vetë
klasa që e udhëheq dhe e përdor atë është në kalbëzim
dhe shkon drejt vdekjes, pse ideologjia dhe qëllimet
që e frymëzojnë janë regresive, reaksionare, të dënuara nga historia. Pra, pavarësisht nga lloji dhe nga
potenciali i armëve që ka secila nga këto të dyja, ushtria
popullore do ta mposhtë në çdo betejë dhe do të fitojë
me siguri mbi ushtrinë borgjeze, sepse faktori njeri
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dhe botëkuptimi i tij revolucionar është faktori i parë,
faktori vendimtar. Armët janë faktori i dytë. Arma pa
njeriun është e vdekur, kurse njeriu që di përse e
përdor armën, qëndron kurdoherë në radhë të parë.
Me ç'parime duhet të mbruhet Ushtria jonë Popullore
dhe si duhet t'i kuptojë e t'i zbatojë ajo mësimet ushtarake të stërvitjes dhe ato të edukimit moralo-politik?

Nuk mund të ekzistojë ushtri revolucionare popullore pa drejtimin e saj nga ana e partisë marksiste-leniniste. Ajo nuk mund ta kryejë misionin e saj të
madh, si në kohë paqeje, ashtu edhe në kohë lufte, pa
frymëzuar dhe pa u udhëhequr nga parimet bazë të
partisë, nga teoria marksiste-leniniste, pa qenë e ngritur
politikisht dhe ideologjikisht, aq sa edhe ushtarakisht.
A i ka ushtria jonë tiparet dhe karakteristikat e
një ushtrie revolucionare? Po, i ka. Të gjitha këto
karakteristika janë zhvilluar dhe janë kalitur në rrugë
të drejtë nga Partia jonë. Në rendin e ditës qëndron
d'he do të qëndrojë kurdoherë kalitja e mëtejshme e
ushtrisë sonë me këto parime revolucionare, edukimi
moralo-politik i saj vazhdimisht në ngritje kualitative.
Lufta Nacionalçlirimtare ka qenë shkolla e madhe
luftës dhe e revolucionit për partizanët dhe për
kuadrot tanë politikë dhe ushtarakë. Atje ne hodhëm
themelet e ushtrisë sonë, atje mësuan kuadrot tanë
të luftonin dhe të drejtonin në mënyrë revolucionare, pa
kaluar fare nëpër shkollat ushtarake, por drejt nga punishtja ose nga fabrika, nga ara ose nga mali, nga bankat
shkollës ose nga katër muret e shtëpisë, në luftë, në
një luftë të pabarabartë me armiq të egër, të cilët ishin
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të armatosur, të stërvitur në shkolla dhe me tradita luftërash grabitqare, por prapë të stërvitur në luftëra.
Me këtë nuk dua të them se nuk duhen shkollat
ushtarake; Partia kuadrot e luftës fill pas Çlirimit i
kaloi dhe i mësoi nëpër shkolla ushtarake dhe në akademi, brenda dhe jashtë vendit tonë, por, e përsërit,
Partia i mëson ata të ruajnë derisa të vdesin freskinë
dhe frymën revolucionare të kohës së luftës. Kjo freski
e frymë revolucionare, kjo partishmëri, jo vetëm duhet
ta përshkojë vazhdimisht ushtrinë tonë, por ajo duhet
të lihet edhe si trashëgimi më i madh për brezat e
ardhshëm të ushtarëve dhe të kuadrove të Ushtrisë
sonë Popullore.
Kuadri udhëheqës i ushtrisë, në të gjithë punën e
tij në këtë kohë paqeje relative, duhet të ketë kurdoherë parasysh që në radhë të parë të mos lërë të ndryshken në personin e tij fryma dhe hovi revolucionar
i kohës së luftës dhe me këtë ai vazhdimisht të edukojë
dhe të frymëzojë ushtarët dhe kuadrot e rinj që ngrihen. Koha që kalon mund të lërë te njerëzit gjurmë
të mira, po edhe gjurmë të këqija. Varet nga njerëzit,
nga vullneti, nga kuptimi i drejtë prej tyre i politikës
dhe i teorisë sonë, nga zbatimi në jetë në mënyrë revolucionare i kësaj politike dhe i këtyre parimeve.
Partia na mëson vazhdimisht ta duam jetën dhe kurdoherë të luftojmë për të, të luftojmë për të rrënjosur thellë në zemrat dhe në mendjen e njerëzve virtytet e mira, të luftojmë me kurajë të këqijat, të luftojmë, pra, me vështirësitë objektive dhe subjektive.
Ushtari dhe kuadri ushtarak duhet të mos harroj-
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në se më parë se të jenë ushtarë ose kuadro, ata janë
pjesëtarë të shoqërisë sonë, janë qytetarë të Republikës sonë Popullore dhe si të tillë, përveç detyrave dhe
të drejtave specifike të ushtrisë, kanë njëkohësisht detyra e të drejta edhe si të gjithë qytetarët e tjerë të
Republikës. Veç detyrave civile si qytetarë, pjesëtarit
të ushtrisë i shtohen edhe detyra në ushtri. Në regjimin tonë socialist ku udhëheq Partia, këto detyra dhe
të drejta jo vetëm janë të lidhura e në harmoni, por
detyrat specifike dhe të drejtat e pjesëtarit të ushtrisë,
kurdoherë duhet të forcojnë tek ai ndjenjën e zbatimit
të detyrave dhe njohjen e të drejtave që ka si qytetar,
dhe detyrat e tij specifike të jenë kurdoherë në shërbim
të Republikës, të popullit dhe të Partisë që na udhëheq.
Historia me ndodhitë e saj na mëson se kurdoherë që
ushtria dhe kuadrot i kanë harruar këto të drejta e
detyra, klikat reaksionare kanë arritur t'i errësojnë këto
parime dhe ushtrinë ta shndërrojnë në një ushtri pretoriane ose ta kthejnë nga një ushtri revolucionare, siç
ishte ajo e «sans-culotte-ve» i, në një ushtri në shërbim
të Napoleonit dhe të perandorisë, ose siç po kalon tash
ish-Ushtria e lavdishme Sovjetike në një ushtri pretoriane në shërbim të klikës hrushoviane kundër popuIlit, kundër revolucionit, kundër socializmit.
Pra, Ushtria jonë Popullore revolucionare, të cilën e edukon dhe e udhëheq Partia, është kalitur me
parimet bazë për të qenë e lidhur ngushtë si mishi me
thoin me popullin, për të qenë kurdoherë në shërbim
1 Emër i revolucionarëve në kohën e Konventës (1792-1794)
në Francë.
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të kauzës së popullit, të rrojë me popullin dhe si populli, kurrë dhe për asgjë të mos ngrihet mbi popullin, të
jetë e pajisur me virtytet më të mira të popullit. Kjo
është rruga e vetme që na tregon Partia neve, pjesëtarëve të Ushtrisë Popullore. Këtë rrugë ajo na e ndriçon fuqimisht me teorinë e saj revolucionare, marksizëm-leninizmin, që ne të gjithë së toku dhe gjithsecili
do ta ndjekim sa të rrojmë.
Prandaj ne, shokë ushtarakë, komandantë dhe komisarë, të studiojmë dhe vazhdimisht të studiojmë rrënjësisht eksperiencën e Partisë sonë, në të gjitha drejtimet, të studiojmë me këmbëngulje marksizëm-leninizmin, pse vetëm këto do të na bëjnë që t'i kuptojmë
çdo ditë më mirë e më qartë këto probleme jetike, se
vetëm kështu do të kuptojmë, do të zbulojmë dhe do
të vëmë në jetë thesarin e mad-h të gjenisë së popullit
tonë për çdo gjë, por veçanërisht edhe në lëmin ushtarak; sepse vetëm kështu do të jemi në gjendje të
përfitojmë nga eksperienca e madhe teorike ushtarake
e klasikëve të marksizëm-leninizmit dhe e revolucionarëve të tjerë.
Lenini, diku në një vend, thotë përafërsisht se
njohuritë ushtarake janë mjetet që përdorin klasat dhe
popujt për zgjidhjen e problemeve të mëdha historike.
Klasa punëtore ka njohuritë e saj ushtarake, ashtu sikurse ka edhe borgjezia të sajat. Ne duhet të kuptojmë,
të mësojmë rrënjësisht që t'i zhvillojmë e t'i pasurojmë njohuritë ushtarake të klasës sonë punëtore dhe
të aleates së saj revolucionare, fshatarësisë, dhe t'i zbatojmë ato si duhet në jetë, në mënyrë të zgjuar dhe
me efikasitetin më të madh. Prandaj, në shkollat tona
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ushtarake dhe në punën për edukimin dhe për stërvitjen e ushtarëve dhe të kuadrove ne duhet të udhëhiqemi kurdoherë nga parimi leninist i mësipërm.
Eksperienca luftarake e popullit dhe e ushtrisë
sonë është e pasur, prandaj ajo akoma më shumë duhet studivar e duhet thelluar dhe të përbëjë bazën e
njohurive ushtarake të kuadrove dhe të ushtarëve tanë. Eksperiencën tonë ne duhet ta pasurojmë më tej
me njohuritë ushtarake revolucionare të popujve dhe
të partive marksiste-leniniste. Natyrisht eksperienca e
tyre shumë e vlefshme duhet përpunuar kurdoherë në
kushtet e vendit tonë, sepse ndryshe mund të biem fare lehtë në një shablionizëm të pafund e pa perspektivë
dhe njerëzit tanë t'i mësojmë me receta shumë herë
të paaplikueshme për kushtet dhe për rrethanat tona,
të cilat nuk mund të jenë kudo e kurdoherë të njëllojta.
Zbatimi i këtyre recetave, jashtë realitetit tonë, mund
të na shkaktojë dëme serioze, ashtu sikurse mund të
na ndihmojë pa masë në rast se shfrytëzohet me zgjuarsi, me zotësi e me kompetencë.
Për kuadrot tanë ushtarakë, historia ushtarake, historia e betejave të zhvilluara gjatë luftërave të ndryshme taktiko-operative, strategjia dhe politika e përdorur nga kundërshtarë të ndryshëm në vende e në
kohë të ndryshme, është e nevojshme të dihet, të mësohet për të marrë një kulturë të përgjithshme ushtarake. Një kulturë e tillë i jep kuadrit ushtarak një
besim të madh në mendimet e në vendimet e tij. Por,
kuadrot e mësuar në radhë të parë duhet të kenë parasysh ta shfrytëzojnë si duhet këtë dituri ushtarake,
pse mund të bëhen skllevër të formulave, të skemave
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që si kudo dhe në ushtri, sidomos, nuk mund të kenë
rezultate të mira, mbasi skemat dhe shabllonet joreale
krijojnë një letargji, të kundërtën e asaj fryme revolucionare, të atij hovi madhështor që karakterizonte
kuadrot tanë gjatë luftës, të cilët, megjithëse pa shko11ë, me nuhatjen e tyre revolucionare merrnin vendime
të drejta, të shpejta, të sigurta e të studivara.
Pra, në këtë drejtim, me këto parime duhet të
edukohemi ne nga ana ushtarake dhe që të mos biem
në gabime, çdo eksperiencë ushtarake që do të na vihet
përpara, ta shikojmë në prizmin e marksizëm-leninizmit dhe në sitën e eksperiencës dhe të situatave tona.
Të pajisur dhe të koracuar me të tilla dijeni, ne do të
dimë të studiojmë edhe eksperiencën e armiqve tanë,
taktikën dhe strategjinë e tyre. Këto ne nuk duhet t'i
vazhdojmë në mënyrë statike, sikur armiku të mos u
bënte atyre ndryshime të rastit, lidhur me gjendjen
dhe me konditat e kundërshtarit.
Parimet e armikut në luftë ne duhet t'i njohim, por
zotësia dhe epërsia jonë duhet të qëndrojnë në atë që,
duke i njohur ato, të jemi në gjendje të parashikojmë
ndryshimet dhe variantet që ai mund t'i bëjë taktikës
operative dhe strategjisë së tij përpara taktikës dhe
strategjisë sonë dhe të ndërtojmë kështu një taktikë dhe
një strategji të re, të paparashikuar nga armiku, të cilit t'i krijojmë kondita të rënda, që të mos ketë mundësi t'i ndryshojë, të bjerë në kurth dhe ne ta shtypim
në gjak. Pra, të gjitha rrethanat duhet të studiohen e
të thellohen nga kuadrot tanë.
Natyrisht edhe armët kanë rolin e tyre vendimtar
në luftë, por atë rol që theksova më lart. Në këtë drej-
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tim, në shkolla dhe në ushtri, ushtarë dhe kuadro, duhet ta dinë në perfeksion armën që kanë në përdorim,
në perfeksion matematik nga çdo pikëpamje, në mënyrë
që arma të jetë, si të thuash, «skllavi i tyre». Kjo është
ana teknike, por ushtar dhe kuadër me të njëjtën përpikëri të anës teknike duhet të dinë edhe politikën e
armës. Ata as nuk duhet ta nënvleftësojnë, por as edhe
ta mbivlerësojnë forcën e armëve të armikut.
Pavarësisht nëse armiku do t'i përdorë ose jo të
gjitha armët moderne që posedon në një sulm kundër
nesh, kuadro dhe ushtarë te ne duhet të dinë efektin
e çdo arme dhe mënyrën e mbrojtjes ndaj saj, si
nga ana teknike, ashtu edhe nga ana politike e morale,
në mënyrë që ushtari dhe kuadri ynë asnjëherë të mos
ndodhen në befasi, të mos njohin as frikën as panikun.
Drejtimi i ushtrisë me anën e komiteteve të Partisë dhe vendosja përsëri e komisarëve politikë në
ushtri ka një kuptim të madh. Mua më duhet të theksoj kënaqësinë e madhe të Komitetit Qendror të Partisë
në lidhje me kuptimin e drejtë q'ë pati tek ushtarët
dhe te kuadrot e ushtrisë, si dhe entuziazmin e besimin
që ju shprehët në lidhje me këtë vendim historik.
Në emër të të gjithë Partisë, të Komitetit të saj
Qendror dhe në emrin tim, dëshiroj t'ju përgëzoj dhe
t'ju falënderoj për pjekurinë e madhe që tregoi ushtria jonë, si në të gjitha rastet, ashtu edhe me rastin
e vendimeve të rëndësishme që u morën. S'mund të
kisha as dyshimin më të vogël, se këto vendime do të
kuptoheshin dhe do të zbatoheshin me një frymë të
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madhe partishmërie, sepse Partia dhe puna e saj janë
gjithçka për ushtrinë. Kjo është një situatë faktike dhe
duke zgjedhur komitete partie për drejtimin e punës
së Partisë në ushtri, ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse e
forcojmë akoma më tej këtë situatë të shkëlqyer të
Partisë në Ushtrinë tonë Popullore.
Unë nuk do të zgjatem shumë në këtë çështje, se e
di që vendimi për këtë problem, edhe para se të merrej, edhe mbasi u mor, u diskutua gjerësisht, hapur,
me ushtarë dhe me kuadro, me komunistë dhe jokomunistë. Të gjithë shfaqën mendime të vlefshme që
na mësuan, na forcuan besimin se vendimi që po merrej, pëlqehej dhe aprovohej njëzëri, kështu që rëndësia dhe oportuniteti i marrjes së këtij vendimi janë
shumë të qartë për ju.
Tani, organizata e Partisë në ushtri, organizata e
rinisë dhe gjithë kolektivi, që nga ushtari më i thjeshtë e deri te kuadri më i lartë, kanë për detyrë të
madhe që në komitetet e Partisë të zgjedhin njerëzit
më të mirë, njerëz me partishmëri të lartë dhe me
kulturë ushtarake të gjerë. Ju, shokë komunistë, që do
të zgjidhni këtë komitet, detyrë kjo shumë e rëndësishme për të cilën keni marrë mandatin nga organizatat-bazë, keni një përgjegjësi të madhe përpara shokëve
tuaj, anëtarë të Partisë dhe të gjitha reparteve.
Prandaj, si në çdo punë, edhe në këtë detyrë me kaq
përgjegjësi që po kryeni sot në këtë konferencë, duhet
të vlojë fryma revolucionare marksiste-leniniste. Puna
e Partisë nuk pranon formalizma, përkundrazi ajo duhet të kurorëzohet me realizime cilësore, objektive ose
subjektive. Zgjedhja e njerëzve në komitetet e Partisë

FORCA E USHTRISË QËNDRON TE POPULLI DHE TE PARTIA 129

të ushtrisë, ka sot veçanërisht shumë rëndësi, pse po
i hyjmë një pune të re. Ne kemi për këtë një eksperiencë nga koha e kaluar e Luftës Nacionalçlirimtare,
por aktualisht janë kohë të tjera dhe detyrat e kompetencat e komiteteve të Partisë janë shumë më të mëdha,
shumë më të gjera e më me përgjegjësi. Eksperiencën
e fituar në të kaluarën, ne duhet ta shfrytëzojmë dhe
ta pasurojmë në kondita të reja, me eksperiencën e re
qëdo të fitojmë.
Një nga detyrat kryesore të komiteteve të Partisë
që po krijojmë, është që kuadrot ushtarakë dhe ata politikë t'i mësojmë që punën kolegjiale të drejtimit ta
bëjnë me të vërtetë një jetë të dytë, një stil dhe një metodë pune të re. Kjo në forma është vendosur, por nuk
mund të kënaqemi me format, ne duhet të pasurojmë
brendinë, të cilën duhet ta kuptojmë drejt dhe të ecim
përpara duke spastruar çdo pengesë, sepse në lidhje me
drejtimin kolegjial nuk duhet menduar që kuadrot nuk
do të hasin në pengesa subjektive. Pikërisht këtu është
i nevojshëm një edukim politik dhe ideologjik për kuadrin dhe një ndihmë e kontroll në punën e tij praktike, mbasi do të ishte gabim të mendohej që praktika
e vjetër e drejtimit dhe e komandimit do të zhdukej
vetvetiu, pa një punë të madhe bindëse, sqaruese. Një
gjë e tillë varet shumë nga metoda dhe nga puna që
do të bëjnë komitetet e Partisë, sepse, të mos harrojmë, të gjithë shokët që do të zgjidhen, nuk ka si të
bëjnë këtu përjashtim, janë mësuar me drejtimin unik.
Format e studivara dhe më të mira të punës që duhet të kërkohen dhe që do të gjenden, do të dalin medoemos nga një punë revolucionare në komitetet e Par-
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tisë dhe në organizatat-bazë, punë revolucionare që kondicionohet nga zbatimi si duhet i Statutit të Partisë, i
ligjeve marksiste-leniniste të Partisë, i demokracisë së
brendshme të Partisë, i centralizmit demokratik, i kritikës dhe i autokritikës së shëndoshë, i vigjilencës revolucionare, i njohjes si duhet të materialit bazë të
Partisë, i njohjes si në pëllëmbën e dorës të gjendjes
së repartit dhe të ushtarëve. Të gjitha këto, edhe të
tjera si këto që duhet të bëhen qenie e përbashkët e
komunistit, do t'i bëjnë Partinë, komitetet e saj, ushtrinë, të forta si çeliku.
Ju, shokë, që konferenca do t'ju zgjedhë në komitet, si edhe ju, shokë të tjerë komunistë, që jeni zgjedhur në byrotë e organizatave-bazë ose si sekretarë të
tyre, ju shokë komisarë politikë të reparteve, që në fillim, po edhe vazhdimisht të keni kujdes organizimin
më të mirë të punës në këto forume. Këtë mos e merrni si një punë të lehtë dhe mos e konfondoni sikur është
njëlloj si puna e shtabeve. Drejtimi i Partisë ndryshon
nga puna e shtabeve. Drejtimi me anë të komiteteve
frymëzon punën e shtabeve, por nuk konfondohet me
të, ai është diçka më i lartë dhe i shumanshëm nga ana
politike, ideologjike, organizative, teknike, ekonomike
etj., etj.
Ju nuk duhet të harroni çështjen tjetër, që komitetet e Partisë nuk duhet të merren me cikërrima, me
gjëra të vogla që u përkasin t'i kryejnë të tjerët. Megjithatë asnjë gjë e vogël nuk duhet t'l shpëtojë syrit
të komitetit, nga ato ky duhet të nxjerrë mësime dhe
konkluzione për të edukuar Partinë dhe masën e
ushtarëve.

Duhet të përcaktohen mirë detyrat e çdo komiteti,
të çdo anëtari të tij dhe këto të ushtrohen plotësisht
e me përgjegjësi. Është e nevojshme të . përcaktohen kompetencat e komiteteve të ndryshme në reparte që të mos krijohet konfuzion, të mos ngjasin
marrje kompetencash nga komiteti më i lartë komitetit më të ulët. Në kuadrin e centralizmit demokratik dhe
të hierarkisë në komanda, duhet të përcaktohen drejt
dhe të zbatohen mirë kompetencat nga çdo njeri, nga
çdo forum partie, nga çdo komandë reparti. Kjo është
domosdoshme të mbahet parasysh në punën tuaj.
Gjithashtu komitetet, byrotë dhe organizatat-bazë
të Partisë duhet të mos zhvillojnë kurrë një punë të
fjetur, skematike dhe pa perspektivë. Rendi i tyre i
ditës duhet të jetë i studivar mirë, jo vetëm në bazë
të një plani që duhet të përfshijë të gjitha problemet
ndryshme që preokupojnë ushtrinë, por ai të mos
qëndrojë medoemos standard brenda kësaj kornize. Problemet e vëna në rendin e ditës, duhet të jenë të diktuara nga gjendja dhe nga nevojat reale të sektorëve të punës, nga të cilat dalin edhe çështjet që kërkojnë zgjidhje.
Këto që po ju them si këshilla pune mund të jenë
pak. Jeta do t'ju mësojë gjëra të tjera më të mira.
Është e vërtetë se ushtria ka probleme të shumta që
duhet t'i zgjidhë, por sidoqoftë, po t'i krahasojmë ato
me numrin e problemeve që u vihen përpara komiteteve të Partisë të terrenit për t'i studivar dhe për t'i
zgjidhur, këto të fundit janë më të mëdha, shumë
më të koklavitura e më të zorshme për t'i zbatuar, pse
vetëm po të marrim hapësirën e territorit dhe diversitetin e njerëzve, çështjet bëhen edhe më të vështi-
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ra. Por, megjithatë, me gjithë eksperiencën e gjatë e
të madhe që ka fituar Partia, prapëseprapë në punën
e komiteteve të Partisë në terren ekzistojnë shumë nga
gabimet që përmenda më sipër, bile edhe shumë të tjera. Pra, Partia ka eksperiencë të mirë, po ka edhe gabime dhe nga gabimet mëson dhe përmirëson punën.
Ju, shokë, që do të zgjidheni në forumet udhëheqëse të Partisë në ushtri, keni, pra, për të mësuar shumë nga komitetet e Partisë të terrenit, ashtu si dhe
ata nga ju, prandaj ju rekomandoj të shkëmbeni me
njëri-tjetrin në mënyrë të organizuar eksperiencën e
mirë dhe të keqe, të mirën për ta forcuar, kurse të
keqen për të mos e përsëritur. Këtë eksperiencë që do
ta merrni nga organizata e terrenit, kuptohet se duhet
ta përpunoni dhe t'ua përshtatni kushteve specifike të
punës në ushtri.
Organizata e Partisë duhet të bëhet kudhra e
litjes morale, politike dhe ideologjike të komunistëve.
Kjo kalitje të futet pastaj në format e ndryshme të
punës edukative dhe të stërvitjes në të gjithë ushtarët, të cilët janë pjesëtarë aktivë të organizatës së rinisë. Në rast se ju nuk do t'i vini rëndësinë e duhur
kësaj organizate, që duhet të veprojë në çdo rast në
mënyrë energjike dhe revolucionare, atëherë do të thotë se ju nuk i vini si duhet rëndësi edukimit të ushtarëve, nuk kuptoni si duhet punën e organizuar as
të Partisë as të rinisë as të ushtrisë. Organizatën e
rinisë nuk duhet dhe kurrkujt nuk i lejohet ta konsiderojë si një gjë formale, ajo është fidanishtja më me
vlerë e Partisë dhe e popullit, prandaj komunistët duhet të jenë, si të thuash, bahçevanët më të mirë të saj,
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Prandaj edhe një herë ju rekomandoj të tregoni një kujdes më të madh për rininë dhe për organizatën e saj në
ushtri, të vetmen organizatë të masave që ju keni, dhe
çfarë organizate, nga më heroiket! Ju duhet të jeni shumë më afër kësaj organizate, jo për ta mbajtur atë në
tutelë, po për ta ndihmuar në mënyrë të kualifikuar, që
të ketë iniciativë dhe t'i edukojë në mënyrë të përsosur e të gjithanshme të rinjtë tanë në ushtri.
A kemi ne mundësi t'ia arrijmë këtij perfeksionimi? A i kemi kushtet, kuadrot dhe njerëzit të atillë
që t'i përvetësojnë si duhet këto orientime dhe t'i zhvillojnë ato më tej? A kemi ne një parti luftarake, revolucionare që ta çojë me siguri këtë punë kurdoherë
edhe më përpara? Të gjitha këto i kemi dhe bile me
një cilësi të lartë.
Puna e komiteteve të Partisë në ushtri duhet të
jetë sinteza më e mirë e cilësive që i nevojiten karakterit të ushtarit dhe kuadrit komandues si: pjekuria,
zgjuarsia, partishmëria, njohuria e artit ushtarak, dinamizmi, vendosmëria, shpejtësia, dashuria dhe kujdesi për shokun, patriotizmi, iniciativa dhe përgjegjësia
në çdo hap, vendim etj., etj.
Komiteti i Partisë duhet të pasqyrojë këto virtyte
komuniste proletare të ushtrisë, t'i zhvillojë me punë
politike të dendur dhe të organizuar mirë, t'i rrënjosë
këto në praktikë me stërvitjen luftarake, në kurse, në
shkolla; t'i rrënjosë në vendimet e në çdo hap të tij,
në çdo veprim të secilit anëtar të forumit, kështu që
ky të bëhet shembull për çdo kuadër, për çdo ushtar.
Drejtimi i ri me anë të komiteteve të Partisë nuk
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të fjetur. Ata që e kanë qejf gjumin, të venë të flenë
jashtë organizatës së Partisë. Komunistët duhet të jenë revolucionarë, të dallohen nga masa, të jenë udhëheqës të masave. Në rast se nuk janë të tillë, pavarësisht se kanë karakteristikat e një njeriu pa zarar, ata
nuk e kanë vendin në Parti. Në Parti duhen njerëz
me karakteristika të mira, konsekuentë dhe revolucionarë në detyra.
Disa komunistë kanë zënë nga një qoshe në Parti
dhe tundin derën, disa mburren me të kaluarën dhe
lidhin duart, disa të tjerë që dalin në pension mendojnë se tash e tutje s'kanë punë tjetër, veçse të venë që
nga mëngjesi e deri në mbrëmje në klubin e 4(Dinamos»- ose në Kafen e Gjahtarëve, ku bëjnë muhabete të kota, në një kohë kur Partia ,dhe populli kanë
nevojë për ta, për të zhvilluar një punë politike intensive në fshatra, në kikalitete, në lagje e kudo.
Mua më skuqet fytyra kur më thonë se filan major
apo kolonel, i dalë në pension, nuk dëshiron të largohet
nga Tirana për të shkuar në fshatin e tij ku të vazhdojë të punojë, qoftë si anëtar i këshillit popullor, anëtar i kooperativës ose në ndihmë të forcave vullnetare
etj. Unë i këshilloj këta shokë, me një të kaluar kaq
të •irë, të shkojnë menjëherë në shërbim të popullit
dhe të Partisë, pse është turp që këta porsa i kanë kaluar të pesëdhjetat, të vendosin që edhe shumë vite
të tjera të vijnë rrotull nëpër parqe e kafe më kafe.
K-omunistët dhe çdo patriot do të dalin në pension
në bazë të ligjeve të shtetit, por për ata puna do të vazhdojë derisa të kenë këmbë e dorë dhe mend në kokë. Domethënë derisa të kemi jetë, me ato mundësi
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që kemi, ne duhet të jemi në shërbim të një çështjeje
të madhe, siç është kjo e Partisë sonë. Kështu duhet
ta kuptojmë ne, komunistët, daljen në pension dhe të
bëhemi shembull për të tjerët.
Partia jonë është një iparti e fortë, monolite, marksiste-leniniste. Uniteti i saj është i çeliktë, brenda radhëve të saj dhe me popullin. Armiqtë e Partisë sonë, si të jashtmit, ashtu edhe të brendshmit, janë përpjekur ta dobësonin këtë unitet jetik, por ata kurrë
s'kanë mundur ta bëjnë këtë, kanë ngrënë grushte
vdekjeje dhe janë shpartalluar. Ata kanë qenë agjenturë e huaj në shërbim të i mperialistëve, të titistëve,
të hrushovianëve dhe si të tillë kanë marrë dënimin
e merituar nga Partia ideologjikisht e politikisht dhe
nga gjyqet .e popullit për krimet e tyre. Disa nga këta armiq kanë pasë marrë pjesë edhe në Luftën Naci onalçlirimtare, por ajo shkollë e madhe atyre nuk
u shërbeu. Atyre nuk u shërbyen gjithashtu as mësimet dhe lufta e Partisë pas Çlirimit, përpjekjet heroike dhe sakrificat e p anumërta të popullit. Këshillat
e panumërta të Partisë për të ndrequr gabimet dhe
devijimet e tyre ideologjike e politike, jo vetëm nuk
i dëgjuan dhe gabimet nuk i korrigjuan, por kaluan
edhe në veprime sabotimi nën drejtimin e armiqve të
jashtëm. Ata u degjeneruan në armiq dhe si të tillë,
nuk kishte si t'i shpëtonin as vigjilencës së mprehtë
rev olucionare të Partisë dhe të popullit as gjyqeve popullore, nga të cilat morën dënimin e merituar.
Me këtë dua të them se Partia e ka mprehur dhe
duhet ta mprehë vazhdimisht vigjilencën revolucionare
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kundër armiqve të jashtëm dhe të brendshëm. Në frontin e brendshëm ajo nuk duhet ta zbutë dhe as ta errësojë luftën e klasave. Armiqtë e jashtëm të Partisë
dhe të Republikës, kurdoherë do të përpigen të gjejnë
aleatët dhe miqtë e tyre brenda vendit tonë, për t'i
nxitur kundër marksizëm-leninizmit dhe socializmit.
Ata do të përpiqen të influencojnë në radhë të parë
në elementët e dobët politikisht dhe ideologjikisht. Në
këtë drejtim shtypi dhe radiot e huaja po bëjnë një
propagandë të madhe kundër vendit dhe Partisë sonë,
të cilët i kanë halë në sy.
Por sulmet e armiqve Partia jonë i përballon me
sukses. Vetëm duhet që luftën për kalitjen e njerëzve
tanë, si nga ana politike ashtu dhe nga ana ideologjike, ta forcojmë dhe gjithnjë më shumë ta forcojmë.
Burimet e revizionizmit ne duhet t'i thajmë krejtësisht, rrënjët e tij t'i zbulojmë, t'i shkulim dhe t'i
hedhirn në zjarr. Këto rrënjë fshihen akoma në mentahtetin dhe në mbeturinat e ndryshme mikroborgjeze
në ndërgjegjen e njerëzve, të cilat në kohë shfaqen në
mënyra shumë të ndryshme, për arsye të ndryshme:
disa herë ato nxjerrin majën e veshit, herë të tjera
trashen dhe veprojnë pastaj me intensivitet e çoroditin
politikisht dhe ideologjikisht personin që i ka dhe nuk
i lufton.
Këto mbeturina të dëmshme e të rrezikshme, disa
herë paraqiten në fillim si të parëndësishme dhe, pra,
s'u kushtohet kujdes, hidhen në koshin e zakonit dhe
të traditës, futen në kallëpe të atilla duke thënë se me
kohë ato do të zhduken. Një qëndrim i tillë ndaj tyre
është i rrezikshëm.
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Kur flasim për botëkuptimet, ato që dimë rreth
tyre shumë herë i përsëritim me formula, pa u thelluar
në brendinë e tyre filozofike. Botëkuptimi ynë është
materialist, por ka edhe nga ata që, megjithëse kanë
teserën e Partisë në xhep, në shumë drejtime mendojnë dhe veprojnë si idealistë, jo vetëm në çështjen e
fesë, por edhe në probleme shoqërore shumë të rëndësishme, si në atë të gruas, të punës, të pagës, në problemin e disiplinës revolucionare, të pronës socialiste etj.
Ka komunistë, bile edhe shokë shumë të mirë,
besnikë deri në vdekje për Partinë dhe për popullin,
që gruan s'e lënë të dalë në punë. Një komunist i ti11ë, për shembull, nuk mendon aspak mirë. Me punën
e tij të mirë ai arriti të bëhet, për shembull, edhe kolonel, rroga i rritet, por gruaja e tij vazhdon të rrijë pa
punë, pa shkohë, pa asnjë zanat. Koha kalon, ai bëhet
edhe me shumë fëmijë. Kuptohet se ngaqë gruan e ka
pa punë, ekonomikisht ai do të shtrëngohet.
Tani që po merren masa për uljen e pagave të
larta, komunisti në fjalë e pranon këtë masë të drejtë,
po ekonomikisht ai shtrëngohet. Mirëpo që të jetë në
rregull me ndërgjegjen e tij si komunist dhe që ekonomikisht të mos vuajë, gruan duhet ta futë në punë,
por për fat të keq atë ai e ka lënë pa zanat dhe ajo
vetëm një punë të thjeshtë mund të bëjë, kurse këtë
punë shoqërore nuk e pranon as ish-koloneli «komunist i mirë» as gruaja e tij, bashkëshortja e
nelit pse e quajnë poshtëruese. Natyrisht ndërgjegjja
fillon t'u çalojë, dhe, në qoftë se nuk i thyejnë menjëherë këto mbeturina që ngrenë kokë, atëherë njëra
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do të nxjerrë tjetrën dhe në vend që të qortojnë vetveten, do të fillojnë të qortojnë vendimin e drejtë të
Partisë.
Këtë shembull e solla pse si ky ka dhe plot të tjerë.
Si luftohen këto mbeturina, si i ka luftuar dhe si duhet t'i spastrojë këto Partia nga ndërgjegjja e njerëzve? Vetëm me edukimin ideologjik, vetëm duke mësuar marksizëm-leninizmin jo si dogmë, por si teori
në veprim, për të zbuluar psenë dhe për t'u gjetur
ilaçin gjërave.
Mësimi i marksizëm-leninizmit dhe puna revolucionare me frymë partie, me drejtësi partie, me zemër
partie, me mendje të freskët partie, janë shpata e Damokleut mbi kokën e mbeturinave mikroborgjeze ku
mbështetet revizionizmi. Le ta përdorim drejt e pa mëshirë këtë shpatë kundër revizionizmit modern dhe
kundër çdo shfaqjeje armiqësore në dëm të marksizëm-leninizmit, të Partisë, të socializmit.
Pra, të mësojmë dhe të punojmë, shokë, të më.sojmë nga puna dhe me këto mësime të përmirësojmë
dhe të fuqizojmë më tej punën, të zbukurojmë e të
ndërtojmë njeriun e vërtetë, njeriun komunist.
E gjithë puna e Partisë në ushtri, duhet të bazohet në Statutin e Partisë, në direktivat dhe në vendimet e kongreseve të saj dhe të Komitetit Qendror të Partisë. Duhet të mbahet kurdoherë parasysh se ushtria
është një armë e diktaturës së proletariatit që përgatitet
për të mbrojtur atdheun, për të goditur pa mëshirë të
gjithë armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm të popullit,
të Republikës, të Partisë dhe të
Këto ligje të
Partisë çdo ushtarak duhet t'i kuptojë thellë, në perfek-
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sion. Brenda këtyre ligjeve, brenda ligjeve të shtetit
dhe urdhrave të Ministrisë së Mbrojtjes, ai duhet të
ruajë si sytë e ballit sekretet ushtarake, fshehtësinë
e armës dhe të vendimeve.
Disiplina në ushtri merr, pra, një kuptim të lartë,
ashtu siç merr edhe ajo e ruajtjes së sekreteve, të depove, të fortifikatave, të aerodromeve dhe të çdo arme
dhe objekti tjetër ushtarak, sado i vogël qoftë ky.
Disiplina në ushtri duhet të jetë e vetëdijshme
dhe e rreptë në kuptimin marksist-leninist.
I gjithë efektivi duhet të edukohet nga ana e Partisë që t'i përdorë si duhet kritikën dhe autokritikën
dhe Partia me punën e saj të vërë të gjithë kujdesin
që kjo të sjellë përmirësimin e kuadrit, ose të ushtarit dhe jo denigrimin dhe uljen e moralit të tij, të forcojë unitetin e repartit dhe të ushtrisë, të kalitë kuadrot dhe ushtrinë.
Forcimi i unitetit është fitorja më e madhe dhe
duket që në këtë drejtim Partia zhvillon një punë
shumë të mirë në ushtri. Dobësimi i unitetit të ndonjë reparti, është një gjë e keqe që vërteton se atje
organizata e Partisë punon dobët.
Në ushtri njerëzit edukohen me një moral të lartë, për të shkuar, kur ta lypë nevoja e atdheut, në luftë,
ku kërkohet që uniteti, disiplina, besimi dhe dashuria
komuniste për njëri-tjetrin të jenë në kulm.
Partia dhe komandat kanë një eksperiencë të madhe dhe të vlefshme në ndërtimin e formave të edukimit ushtarako-teknik dhe politiko-ideologjik. Por kjo
nuk përjashton që në to të ketë edhe një sërë të metash dhe një barrë formash, të cilave u ka kaluar ko-
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ha, se e kanë bërë efektin e tyre dhe tani kërkojnë
freski. Ky ajër i freskët duhet të kalojë në to. Pra, duhet të ndërmerret një punë e mirë, të përmirësohen
format e edukimit në dinamizmin e zhvillimit të përgjithshëm të kuadrove dhe në lidhje me rrethanat, me
armët e reja dhe me metodat e luftës që .përdor armiku,
pse edhe ai i përpunon ato në dinamizmin e tyre.
Programi i punës në ushtri në shumicën më të
madhe të kohës, .duhet të bëhet jashtë, në hapësirë.
Puna e gjallë duhet të bëhet në terren, në luftë me
vështirësitë e kohës.
Më shumë se kudo, në ushtri duhet luftuar ndjenja e rehatisë, e fjetjes në punë. Oficer i mirë është
ai që, duke qenë kuadër politik i mirë, njeh si duhet
artin ushtarak, të cilin ua mëson ushtarëve në terren
të hapët dhe në çfarëdo kohe, të mirë ose të keqe.
Oficer i mirë është ai që nuk e njeh lodhjen fizike
dhe që edukon edhe ushtarët në këtë drejtim.
Me kuadrot e rinj që mbarojnë shkollat ushtarake,
ose që stërviten për oficerë rezervë, Partia duhet të tregojë kujdesin më të madh që ta kuptojnë mirë detyrën,
që të kuptojnë se ushtria jonë pa zhvilluar aftësitë fizike bashkë me ato mendore, nuk mund të jetë një
ushtri e fortë popullore.
Ushtri popullore pa sakrifica të panumërta nuk
mund të ketë. Oficerët e rinj duhet t'i përvishen punës me zell të madh nëpër reparte, në të gjitha drejtimet, kurse ;Partia dhe komandat në reparte, në shkolia dhe në akademi t'u kalitin oficerëve vetitë e mira, sepse në ushtri duhet të ketë vazhdimësi revolucionare.
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Oficerë të plogësht, të fjetur, që të mos kenë preokupacion të parë ushtrinë, jetën e saj, kalitjen dhe
edukimin e saj, nuk duhet të ekzistojnë në Ushtrinë
tonë Popullore, ashtu sikundër nuk duhet të ketë anëtarë partie të fjetur pa asnjë horizont, të plogësht, pa
aktivitet revolucionar, njerëz që heqin këmbët zvarrë,
duke u fshehur prapa teserës së Partisë.
Sigurisht kuadrot tanë në ushtri, qofshin këta komisarët politikë, qofshin komandantët, kanë një eksperiencë të mirë në hartimin e konspekteve, në përgatitjen e tyre, në dhënien dhe në zhvillimin e lëndës
ose të leksionit. Por do të ishte një fitim i madh për
ta që të përfitonin nga eksperienca e madhe e lektorëve të Partisë, e mësuesve dhe e pedagogëve të sektorit të shkollave civile dhe të universitetit. Shkëmbimi i eksperiencës midis tyre do të ishte një pasuri e
madhe e fituar si për kuadrot ushtarakë, ashtu dhe për
ata të sektorit civil.
I gjithë ky kompleks detyrash, nga të cilat unë
përmenda këtu vetëm një pjesë të vogël të tyre, ka
për qëllim të madh që ushtria jonë të jetë me të vërtetë e denjë për popullin tonë të mrekullueshëm, për
Partinë tonë heroike.
Së shpejti ju do të vishni uniformën e re. Unë nuk
do të flas shumë për këtë, sepse vendimi është i qartë
për të gjithë, por vetëm dëshiroj t'u vë në dukje ushtarëve tanë, se vëllezërit e tyre oficerë, që nga më të
ulëtit e deri tek oficerët madhorë, heqjen e gradave
dhe të trajtimeve që rridhnin prej tyre, e kanë pritur
me një kuptim të thellë partie, me entuziazëm dhe
me frymë të lartë patriotike.
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Kuadrot e kuptuan drejt këtë çështje, shokë ushtarë, pse ata janë bij të denjë të Partisë dhe të
llit, sepse ata janë edukuar drejt nga Partia, se vlera
e madhe e tyre, besnikëria dhe puna e tyre nuk varen
as nga forma as nga uniforma. Ata kanë jetuar gju
më gju me ju, ata do të jenë me ju më të bashkuar,
kurdoherë afër jush, jo formalisht, po me shpirt e me
zemër, si në ditët e mira, ashtu edhe në kohë rreziku. Ju, shokë ushtarë, i keni dashur shumë dhe i keni respektuar oficerët tuaj, tani do t'i doni dhe do t'i
respektoni edhe më shumë, pse ata ju kanë dashur shumë dhe do t'ju duan gjithashtu akoma më shumë.
Përpara, ju shokë ushtarë, pak si me zor mund të
këshillonit një superiorin tuaj. Por tani sa gjëra të
mrekullueshme më kanë raportuar, sa ndodhi të bukura po zhvillohen në ushtrinë tonë, në mes kuadrove dhe ushtarëve, ç'frymë e drejtë marksiste-leniniste, respekti, ndihme reciproke po vendosen.
Ç'kuptim të lartë marrin këto reforma kur sheh
se në ushtrinë tonë aktualisht nuk gjen ushtar ose
oficer në arrest. A nuk është për t'u mburrur, kur
shikon oficerin të tërheqë tok me ushtarët e vet topin,
të pastrojë mitralozin, apo të punojë me bel ose me
kazëm tok me ushtarin?
Këto, shokë, janë rezultatet e mëdha të vijës së
drejtë të Partisë, në të gjithë vendin, po veçanërisht
në ushtri. Kjo bën që gjendja moralo-politike e ushtrisë dhe ngritja e saj ushtarake të jenë të shkëlqyeshme. Unë ju falënderoj shokë të ushtrisë për punën
tuaj të madhe, për besnikërinë tuaj, për partishmërinë
tuaj të lartë.
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Ushtria jonë nuk rron e shkëputur dhe larg popullit, ajo është pjesë e pandarë e popullit, rron tok me
të, me hallet dhe me gëzimet e tij, me sukseset dhe
me disfatat e tij, me fitoret dhe me të metat e tij.
Lidhjet e ushtrisë sonë me popullin janë të gjalla
nëpërmjet ushtarëve, nëpërmjet ndihmës konkrete që
ushtria i jep sektorit ekonomik, nëpërmjet koordinimit
të punës midis komiteteve të Partisë të ushtrisë dhe
të terrenit, nëpërmjet gjithë vijës politike, ekonomike
dhe kulturoro-arsimore të Partisë dhe të Qeverisë, nëpërmjet të gjitha rezultateve të arritura nga populli
ynë në të gjithë sektorët e jetës socialiste të vendit
tonë.
Ne kemi suksese në të gjitha drejtimet, për arsye
se vija e Partisë është e drejtë, marksiste-leniniste.
Ekonomia e vendit tonë ecën kurdoherë përpara sipas
parashikimeve. Industria, bujqësia, arsimi, kultura
zhvillohen dhe forcohen me ritme të shpejta. Rezultatet kudo janë të dukshme. Këto e kanë forcuar Republikën tonë, e kanë përmirësuar vazhdimisht e pa ndërprerje nivelin ekonomik të masave të popullit. Por duhet të kemi parasysh se këto fitore janë arritur me
luftë e me përpjekje të mëdha nga punonjësit e vendit tonë, në kushte të bllokadës imperialisto-revizioniste.
Prandaj ato tregojnë vitalitetin e madh të popullit dhe
të Partisë, zjarrin dhe hovin e tyre revolucionar që thyejnë e shkatërrojnë çdo pengesë që gjejnë përpara. Pikërisht këtë zjarr dhe këtë hov revolucionar, ne jo vetkm duhet t'i mbajmë të ndezur vazhdimisht, por t'i
ushqejmë për t'i bërë akoma më të mëdhenj.
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Këtë qëllim kanë pasur të gjitha masat, të gjitha
dtrektivat historike që mori Partia kohët e fundit dhe
që ngritën peshë popullin në një entuziazëm të papërshkruar, me një përtëritje forcash të reja, kolosale, që
bënë dhe do të bëjnë mrekulli. Ne shohim ç'iniciativa të mëdha po marrin Partia dhe popuni, ç'aksione
të guximshme dhe të frytshme, sa energji të mëdha që
deri dje nuk shirytëzoheshin si duhej, janë vënë në
lëvizje dhe ndërtojnë, shpikin, krijojnë, realizojnë. Ja
perspektiva, ja siguria, ja përparimi ynë! Të gjitha këto janë fryt i vijës së drejtë të Partisë.
Po të flasim ushtarakisht, dhe duhet të flasim pse
e lypin momentet, ushtria është e fortë kur ka prapavija të forta. Ushtria pa prapavija të forta, dhe një
nga faktorët e prapavijave është ekonomia, nuk mund
të jetë e fortë.
Natyrisht, ju dini në përgjithësi, por jo në detaje,
se Partia dhe Qeveria i kanë vënë një rëndësi të veçantë krijimit të rezervave. Këto janë të lidhura ngushtë dhe në varësi të zhvillimit të ekonomisë dhe të
bujqësisë në radhë të parë; janë të lidhura ngushtë
gjithashtu me ndjenjën e ekonomizimeve, të kursimeve, të mosharxhimit pa vend, qoftë edhe të vlerës më
të vogël materiale dhe monetare. Pra, rritja sa më shumë e prodhimit dhe kursimet gjithashtu sa më të shumta
janë për vendin tonë, të rrethuar gjeografikisht nga
miq, kurdoherë në rendin e ditës.
Rezervat po i shtojmë çdo vit, pa i rënduar masat e popullit në nivelin e tyre të jetesës. Këtu qëndron drejtësia e vijës së Partisë sonë dhe kuptimi i
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lartë patriotik nga populli i momenteve që po kalojmë.
Por, tok me këto realizime dhe me këto suksese,
sikurse e dini dhe siç e ka bërë të qartë Komiteti Qendror në dokumentet e tij historike, ne kemi pasur
edhe të meta, të cilat duhej të spastroheshin me urgjencë, rrënjësisht dhe absolutisht.
Ju e dini se Partia iu përvesh luftës kundër burokratizmit dhe çdo shfaqjeje të tij në jetë, duke e nisur këtë luftë, në radhë të parë, nga burimi i tyre
ideologjik. Në një kohë rekord ne spastruam rrënjësisht aparatet nga këto shfaqje të shëmtuara. Ky operacion u bë me sukses, sepse u mobilizua e tërë Partia
dhe të gjitha masat e popullit, duke kuptuar politikisht dhe ideologjikisht drejt burimin e këtyre të metave e gabimeve dhe rrezikshmërinë e tyre.
Por, shokë, lufta kundër mbeturinave mikroborgjeze në ndërgjegjen e njerëzve është e gjatë dhe e
vështirë. Kjo luftë duhet të bëhet përditë, orë e çast
nga Partia, nga vetë njerëzit. Që të kuptohet rrezikshmëria e mbeturinave në ndërgjegjen e njerëzve, ata
duhet të ngrihen ideologjikisht, të mësojnë marksizëm-leninizmin, të mbruhen me parimet e Partisë, pse
vetëm kështu do të mund të diktohet mikrobi, sepse
vetëm këto parime janë i vetmi mjet që i bën njerëzit
të aftë për t'i luftuar këto mbeturina. Prandaj Partia
tërë jetën e saj ka luftuar dhe do të luftojë të kalitë,
të ngrejë e të edukojë anëtarët .e saj politikisht dhe
ideologjikisht. Kjo është një detyrë primordiale, e para mbi të parat për ne komunistët. Ne komunistët, në
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radhë të parë, duhet të jemi shumë të ndërgjegjshëm
për këtë detyrë partie, të thyejmë pengesat, të vëmë
në provë vullnetin tonë për të përvetësuar teorinë
marksiste-leniniste dhe të dimë ta përdorim atë për
kalitjen e karakterit tonë edhe të të tjerëve, ta përdo-.
rim në punën konkrete revolucionare.
Partia jonë, me një vijë të pastër marksiste-leniniste, është angazhuar në një luftë të rreptë dhe pa
kompromis kundër revIzionizmit modern, në dy drejtime: në planin ndërkombëtar dhe në planin e brendshëm. Kjo luftë vazhdon dhe duhet të vazhdojë njëkohësisht në të dy këto drejtime, sepse vetëm kështu
ruhet pastërtia e marksizëm-leninizmit, i shkulet çdo
rrënjë e i pritet çdo burim revizionizmit modern në
vendin tonë, ndërtohet me sukses socializmi dhe komunizmi, vetëm kështu kontribuohet në shkatërrimin e
revizionizmit si ideologji në shkallë ndërkombëtare.
Korrenti i revizionizmit modern në lëvizjen komuniste botërore është i fortë. Atë as duhet ta mbivlerësojmë, por as duhet ta. nënvleftësojmë. Marrja e
fuqisë në dorë nga hrushovianët në Bashkimin Sovjetik, i shkaktoi dhe vazhdon t'i shkaktojë dëme revolucionit botëror. Kjo situatë është duke u kapërcyer
dhe patjetër do të kapërcehet totalisht nga të gjitha
ato forca revolucionare në botë që luftojnë nën flamurin e marksizëm-leninizmit. Revizionizmi modern,
me atë hrushovian dhe titist në krye, ka pësuar dhe
po pëson disfata të mëdha. Ai po demaskohet keqas,
qoftë si pseudoteori marksiste, qoftë në politikë, në
ekonomi, në artin ushtarak, në lëmin kulturor e kudo.
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Revizionizm i modern, megjithëse mori fuqinë edhe
në Bashkimin Sovjetik, në djepin e parë të revolucionit proletar, në atdheun e bolshevikëve, të Leninit dhe
të Stalinit, nuk mundi dhe kurrë nuk do të mund të
vendosë hegjemoninë e vet në lëvizjen komuniste ndërkombëtare dhe të zëvendësojë teorinë e maticsizëm-leninizmit. Përkundrazi ai pësoi e po pëson disfata të
mëdha, u përça dhe po përçahet në korrente të ndryshme borgjeze, reaksionare, kombëtare, gjendet në dacilat thehohen 9clo ditë e më
rën e kontradiktave,
shumë dhe që, pa asnjë dyshim, do të degjenerojnë në
konflikte të hapëta. Këtu do ta çojnë revizionizmin natyra dhe qëllimet e tij.
Revizionizmi modern, ashtu si edhe ai i vjetri,
është mishërimi i teorisë oportuniste në gjirin e klasës
punëtore. Qëllimet e vërteta të revizionistëve maskohen me parulla, të cilat, pavarësisht nga variantet e
diktuara nga rrethanat dhe koniunkturat, mbeten të
njëjta: t'i shërbejnë ,pushtetit borgjez, kapitalist, në
dëm të klasës punëtore dhe të revolucionit. Bazat ideologjike të revizionizmit modern, të zhveshura nga demagogjia, qëndrojnë po ato të ideologjisë së kapitalit,
domethënë revizionizmi modern është një variant i ideologjisë borgjeze idealiste, e cila bazohet në ideologjinë
e mbrojtjes së pronës private, të pajtimit të klasave, të
zhdukjes së hegjemonisë së klasës punëtore, të mohimit të luftës së klaçave dhe të revolucioneve. Revizionizmi është ideologjia e reformistëve, e reformave
evolucioniste shoqërore dhe e kundërrevolucioneve
shoqërore. Revizionizmi është pacifizmi borgjez, armik
i vendosur i popullit që përpiqet të armatoset e të

150

ENVER HOXHA

ngrihet në revolucion kundër zgjedhës së kapitalit dhe
për të vendosur diktaturën e proletariatit, për të ngritur shoqërinë socialiste.
Revizionizmi modern ka marrë fuqinë në shtet
dhe në parti në Bashkimin Sovjetik, në Jugosllavi, në
Poloni, në Çekosllovaki etj. Ai po shkatërron atje socializmin dhe po rivendos kapitalizmin, duke krijuar shtresën. e borgjezisë së re, duke restauruar ideologjinë
antimarksiste, duke adoptuar format kapitaliste të jetesës, të organizimit, të ekonomisë dhe të kulturës.
Shtetet revizioniste janë futur në aleanca dhe në bashkëpunim ideologjik, politik, ushtarak dhe ekonomik me
vendet imperialiste dhe në radhë të parë me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës.
Në planin ndërkombëtar, revizionistët modernë, me
tradhtarët hrushovianë në krye, në bashkëpunim dhe
në aleancë të fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë për qëllim dominimin e botës nga të dyja
këto fuqi imperialiste, pavarësisht nga kontradiktat që kanë dhe do të kenë në mes tyre, të cilat në të
ardhmen do të shkojnë duke u shtuar. Si shtete kapitaliste, ato nuk mund t'u shpëtojnë kontradiktave antagoniste që do të rrezikojnë qenien e tyre. Për t'ia
arritur qëllimit, ato koordinojnë veprimet në luftë kundër ideologjisë marksiste-leniniste, njëri nga pozita të
hapëta agresive, tjetri nga pozita agresive të maskuara.
Lufta e tyre në planin ideologjik zhvillohet paralelisht
me aksione në praktikë. Që të dy luftojnë kundër popujve të botës që janë ngritur në revolucion, shtypin
së bashku luftërat nacionalçlirimtare të popujve, konkurpojnë me njëri-tjetrin me anën e kredive sklla-
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vëruese për të rikrijuar kolonitë e tyre moderne të shfrytëzimit dhe të ekspansionit, shtojnë armatimet moderne
duke kërkuar të çarmatosen të tjerët, dhe sidomos vendet
socialiste, për t'i pasur kështu popujt e botës në mëshirën e tyre.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe revizionistët
modernë forcojnë, krijojnë rishtas ose mballosin traktatet e tyre ushtarako-politike, nëpërmjet të cilave përpiqen të forcojnë dominimin mbi të tjerët, pa harruar
rreziqet që kërcënojnë njërin nga tjetri.
Ne i shohim revizionistët sovjetikë të bëjnë përpjekje që Traktatin e Varshavës ta dominojnë vetë, por
ata njëkohësisht po ecin drejt lidhjeve të traktateve
të shumanshme me shtete imperialiste, për qëllimet që
thamë më lart.
Në këtë kuadër, shkurtimisht të përmbledhur, zhvillohet lufta e marksistë-leninistëve të vërtetë, e partive
marksiste-leniniste, e grupeve marksiste-leniniste revolucionare në botë, e shteteve socialiste, e Shqipërisë në
radhë të parë, dhe e të gjithë popujve përparimtarë të
botës, kundër armiqve tanë të egër, imperializmit botëror, me atë amerikan në krye, dhe revizionistëve modernë, me ata sovjetikë në krye.
Kjo nuk është një luftë as e lehtë dhe as që mund
të marrë fund në një kohë të shkurtër, por kampi
i armikut është dobësuar dhe po dobësohet çdo ditë,
jo vetvetiu, por nga lufta e pamëshirshme që i bëjnë
partitë heroike marksiste-leniniste, vendet socialiste, popujt që janë ngritur në revolucion, që luftojnë dhe që
do të luftojnë akoma më shumë e më mirë në të ar11 — 4
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dhmen, nga lufta e revolucionarëve marksistë-leninistë
kudo në botë dhe veçanërisht në strofkat e vetë revizionistëve modernë.
Shenjat e këtij dobësimi janë evidente, disfatat e
tyre nuk mund të maskohen dhe nuk mund të mos
thellohen. Kampi imperialisto-revizio nist kalon një krizë të rëndë, të pandreqshme.
Detyra jonë është ta vazhdojmë luftën akoma më
me tërbim, më me guxim kundër imperializmit dhe revizionizmit modern dhe t'u shkaktojmë atyre disfata të
vazhdueshme e të pandreqshme, të cilat do të sjellin pa
asnjë dyshim shkatërrimin e tyre të plotë.
Jemi ne, tok me popujt revolucionarë të botës, që
e kemi rrethuar kalanë e armiqve dhe që po e godasim atë për vdekje, dita-ditës dhe nuk janë ata që na
kanë rrethuar ne.
Shihni! Në çdo vend të botës ku agresorët amerikanë dhe kukullat e tyre kanë hyrë në luftë kundër popujve po pësojnë disfata vdekjeprurëse. Më kot revizionistët hrushovianë po i ndihmojnë agresorët amerikanë
të shpëtojnë nga disfatat dhe nga vdekja. Vietnami është bërë varri i amerikanëve. Luftohet në Laos, në Tajlandë, në Malajzi, në Kongo, në Amerikën Latine. Ba-zat amerikane dhe trupat e tyre të shpërndarë në të
gjithë botën, me qëllim që t'i rrethonin popujt, janë vetë të rrethuar nga këta. Më kot hrushovianët, titistët,
revizionistët polakë, çekosllovakë e të tjerë po bëjnë
kongrese, po mbajnë njërën pas tjetrës mbledhje tradh.tarësh për të gënjyer dhe për të ngadalësuar katastrofën
dhe greminën ku po rrokullisen. Ata asgjë nuk mund t'i
shpëtojë nga vdekja politike, ideologjike, ushtarake, eko-

nomike. Revolucioni do t'i përlajë, marksizëm-leninizmi
do t'i futë në varr.
Kohët e fundit zhvilloi punimet Kongresi i 23-të
i PK të BS, i cili tregoi dobësinë e madhe të revizionistëve modernë. Ata nuk guxuan të ngrinin në këtë
kongres asnjë nga problemet themelore të jetës sovjetike dhe të asaj ndërkombëtare; as çështjen e Stalinit
as të Hrushovit as problemet e tyre ekonomike as divergjencat e mëdha që ekzistojnë në gjirin e lëvizjes
komuniste ndërkombëtare. Pikërisht kjo tregon dobësinë e tyre, kjo tregon se radhët e revizionistëve po gërryhen përbrenda, se uniteti i tyre nuk ekziston, se
presioni kundër tyre është i rnadh si nga masat e popullit, ashtu edhe nga ana e forcave përparimtare e revolucionare jashtë. Revizionistët ndodhen tani në mes
dy rrugësh për shkak të këtij presioni të madh që u
bëhet.
Duket se në udhëheqje të PK të BS ka pasur kontradikta të mëdha përpara hapjes së kongresit, kryesorja e të cilave ka qenë për çështjen e Stalinit, nëse do
të vazhdojë të trajtohet kjo çështje në rrugën e poshtër të kongreseve 20 dhe 22. Këto kontradikta reflektojnë kundërshtimet dhe presionet që bëjnë nga jashtë masat e partisë dhe sidomos të ushtrisë, ku ka
dy korrente, njëri nga të cilët është që të rehabilitohet
Stalini, mbasi taktikën dhe strategjinë e tij në luftë
e quan të drejtë, sepse Stalini në luftë vinte në radhë
të parë faktorin «njeri», kurse Hrushovi faktorin «armë». Po a mund të bënin revizionistët orvatje serioze
për të rehabilituar Stalinin? Natyrisht jo! Prandaj ata

154

ENVER HOXHA

dolën përpara kongresit me një zgjidhje jashtëzakonisht
qesharake, që tani e shikojnë edhe ata vetë.
Kontradikta duhet të ketë pasur edhe për çështjen
e Hrushovit, ish-sekretar i parë i partisë së tyre, të
cilin e hoqën, nëse do të trajtohej në kongres kjo çështje apo jo. Këtu kanë ndërhyrë edhe revizionistët e
partive të tjera, të cilët janë shumë të tronditur për
këtë problem. Gomulka dhe udhëheqësit e tjerë në partitë revizioniste nuk donin që as çështja e Stalinit as
ajo e Hrushovit të trajtoheshin në Kongresin e 23-të.
Prandaj udhëheqësit revizionistë sovjetikë dolën përpara kongresit me variantin që çështja e Hrushovit të
mos zihej në gojë, gjë që vërteton edhe një herë tjetër
se ata nuk janë njerëz seriozë, parimorë, po revizionistë rne damkë.
Revizionistët modernë fshehën dhe nuk trajtuan në
kongres çështjen e kontradiktave që ekzistojnë në gjirin e lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Ata nuk folën as kundër Partisë Komuniste të Kinës, as kundër
Partisë së Punës të Shqipërisë, kurse, siç dihet, kontradiktat e Partisë sonë me ta kanë arritur në thikë
e në pikë. Po ky qëndrim i tyre nuk gënjen dot njeri.
E gjithë bota e di se sot lëvizja komuniste ndërkombëtare është e përçarë për shkak të revizionistëve dhe se
marksistë-leninistët janë në luftë të ashpër me ta. Por
këta vendosën të heshtin në kongres nën maskën e
unitetit, gjë që s'e beson njeri dhe që tregon gjithashtu shenjën e dobësisë së tyre.
Këto vërtetojnë se pozitat e revizionistëve qoftë në
Bashkimin Sovjetik, ashtu edhe në lëvizjen komuniste ndërkombëtare janë jashtëzakonisht të dobëta dhe
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se këto pozita do të vijnë vazhdimisht duke u dobësuar. Prandaj le të bëjnë sa të duan kongrese revizionistët, çdo gjë shkon në disfavorin e tyre.
Partia jonë është në ballë të kësaj lufte gjigante,
ajo është sypatrembur dhe e pjekur, pse është e kalitur në luftëra dhe udhëhiciet nga ideologjia marksiste-leniniste. Ajo nderohet dhe respektohet nga lëvizja
komuniste ndërkombëtare.
Shokë, populli ynë heroik ka një parti të fortë,
marksiste-leniniste, një ushtri të pathyeshme popullore, një .ekonomi të fortë socialiste. Prandaj duhet të
shkrijmë në punë dhe në luftë të gjitha energjitë tona
që t'i forcojmë këto çdo ditë e më shumë, me qëllim
që populli ynë të rrojë i pavdekshëm në shekuj,
lirë dhe i lumtur në socializëm dhe në komunizëm.
Rroftë Partia!
Rroftë populli ynë!
Rroftë Ushtria jonë Popullore!
Botuar për herë të parë në
brin: Enver Hoxha ‹ Në ndihmë të Ushtrisë Popullore,
vëll.
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