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Të dashur shokë dhe shoqe, zgjedhës dhe zgjedhëse,
Për mua është një rast shumë i gëzuar e i bukur
të takohem përsëri me ju, të dashur nëna e baballarë,
motra e vëllezër, punëtorë, intelektualë, ushtarakë
të forcave tona të lavdishme të armatosura, të rinj e
të reja dhe të kuvendoj për problemet tona të përbashkëta, në pragun e një ngjarjeje historike për
mbarë popullin e për pushtetin e tij, siç janë zgjedhjet e deputetëve për Kuvendin Popullor.
Gëzimi im është i madh, veçanërisht që takohem
me ju sot, në këtë ditë të shënuar në historinë e lavdishme të popullit shqiptar, kur këtu në Tiranën e
lcuqe, pikërisht në lagjen tuaj, të dashur për çdonjërin
nga ne, 37 vjet më parë u krijua Partia Komuniste
e Shqipërisë, Partia që në krye të popullit e bashkë
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me të, ngriti lart flamurin e lirisë e të përparimit
shoqëror, flamurin e madh të demokracisë e të socializmit. Partisë sonë heroike ne i detyrojmë të gjitha
fitoret, jetën e lumtur që gëzojmë sot dhe të ardhmen
e sigurt.
Situata te ne është revolucionare dhe optimiste.
Ne rrojmë në një shoqëri socialiste të përparuar, të
lirë dhe demokratike.
Kush e ka bërë shoqërinë tonë të ecë kaq përpara, që vendi ynë të ndryshojë faqen, që të ngrihet
gjithë kjo industri, që bujqësia të përparojë, që arsimi
dhe kultura të marrin përpjesëtime të pashembullta
zhvillimi dhe të krijohen me dhjetëra mijë kuadro të
lartë e të mesëm, dhjetëra mijë punëtorë të kualifikuar? Kush e ka bërë jetën tonë kaq të bukur, sa
njerëzit, që nga fatosat e pionierët e deri tek ata që
janë në moshë të shkuar, të ndihen kaq të gëzuar?
Të gjitha këto realizime e kanë burimin te sistemi ynë ekonomiko-shoqëror, te diktatura e proletariatit, te jeta jonë e lirë, demokratike, e pavarur dhe
sovrane, te puna heroike e popullit tonë. Të gjitha
këto të mira na i solli Partia e Punës e Shqipërisë,
udhërrëfyesja e pagabuar, marksiste-leniniste e së ardhmes sonë të ndritur.
Në Shqipërinë socialiste masat punonjëse janë
zot të vendit. Te ne realizohen me të vërtetë dhe në
format më të përshtatshme liria dhe demokracia e
plotë për punonjësit. Lidhur me këtë çështje unë kam
folur në Këshillin e Përgjithshëm të Frontit Demokratik, prandaj këtu nuk do të zgjatem. Por dua të
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theksoj se demokracia e gjerë për masat zhvillohet e
përsoset vazhdimisht në procesin e ndërtimit të socializmit. Ajo është e lidhur me forcimin e ekonomisë
socialiste, të pronës së përbashkët, me zhvillimin e
harmonishëm të të gjitha degëve, me perfeksionimin
e marrëdhënieve në prodhim. Ajo lidhet me forcimin
e drejtimit të ekonomisë e të kulturës, në bazë të
planit unik e të centralizuar, nga shteti i diktaturës së
proletariatit sipas vijës, direktivave dhe orientimeve
të Partisë.
Te ne, siç e dini, planet për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës bëhen nga poshtë-lart, nga masat
e gjera punonjëse. Masat bëjnë propozime të shumta
e me vlerë, bëjnë vërejtje e kritika për mosrealizimet,
e sugjerojnë Komitetit Qendror të Partisë dhe Qeverisë mendimet e tyre krijuese. Kështu në çështjet
jetike dhe kardinale shprehet në teori e në praktikë
demokracia e vërtetë proletare. Këtë ndihmë të madhe masat punonjëse ia japin shtetit, se e duan këtë
me gjithë shpirt, sepse njohin si fuqinë ekonomike të
qendrës së tyre të punës, ashtu edhe fuqinë ekonomike të republikës, nëpërmjet orientimeve të qarta
që u japin Komiteti Qendror i Partisë dhe Qeveria,
jo vetëm kur hartohet plani, por vazhdimisht, gjatë
gjithë periudhës së zbatimit të tij.
Në vendet kapitaliste punëtori nuk njihet, dhe
s'ka si të njihet, me drejtimet e zhvillimit të ekonomisë, në tërësi jo e jo, por as me ato të ndërmarrjes
ku punon, për arsye se ai është i lidhur me fabrikën
sa për të kryer një punë si automat, vetkm një rrogëtar, një shitës i fuqisë së tij të krahut.
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E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Bashkimin
Sovjetik e për vendet e tjera revizioniste. Kështu, për
shembull, në sistemin e vetadministrimit jugosllav,
i cili reklamohet si një sistem ku gjoja çdo gjë është
në duart e punëtorëve, punëtori është i zhveshur nga
çdo pushtet. Në ndërmarrjen që gjoja vetadministron,
punëtori, në fakt, nuk vendos për asgjë. Atje janë
drejtori me shtabin e tij që vendosin për planin, për
investimet, për mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave, për atë se kush duhet të favorizohet e kush nuk
duhet të favorizohet etj. Punëtorët e ndërmarrjes vetadministruese nuk kanë aspak dijeni për planin e
republikës, as të ndërmarrjeve shoqe, sepse për këtë
çështje ata nuk kanë asnjë interes. Ndërmarrjet atje
konkurrojnë njëra-tjetrën, që të nxjerrin fitime për
drejtuesit e tyre. Në këtë luftë që bëhet atje në fushën e prodhimit e të tregtisë, punëtorët nuk përfitojnë gjë, përkundrazi interesat e tyre minohen ngn
konkurrenca dhe ndër ta përhapet fryma lokaliste e
individualiste borgjeze.
Në Bashkimin Sovjetik, në Jugosllavi e në vendet
e tjera revizioniste, të ashtuquajturat reforma në
drejtimin e ekonomisë, decentralizimi i saj e faktorë
të tjerë çuan në rivendosjen e kapitalizmit, në diferencimin dhe në polarizimin e shoqërisë. Kjo gjendje
solli pasurimin e shtresave të larta, të të gjithë piramidës që sundon mbi proletariatin e popullin punonjës të këtyre vendeve, dhe çoi në varfërimin e
masave punonjëse.
Edhe pse në ndonjë prej këtyre vendeve revizioniste, për të mashtruar masat punonjëse, ruhen ako-
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ma disa forma, disa norma e disa tradita «socialiste»,
por të zhveshura krejt nga përmbajtja marksiste-leniniste, pushteti mbahet me forcën e armëve, të terrorit e të përdorimit të dhunës. Ekonomia është në
krizë, çmimet ngrihen përditë, jeta shoqërore degjeneron, vërtetohen përleshje të masave popullore e të
nacionaliteteve të ndryshme, me forcat represive të
qeverive etj. Ja përse atje jetesa e masave popullore është kaq e varfër, si nga ana ekonomike, ashtu
dhe nga ana shpirtërore.

eshme me imperializmin, qoftë ky amerikan, sovjetik,
kinez, japonez ose ndonjë tjetër. Ne jemi në kundërshtim me atë formacion ekonomiko-shoqëror ku baza
dhe superstruktura shërbejnë për të shfrytëzuar e për
të shtypur popujt. Politika jonë është e tillë sepse
është politikë e parimeve proletare. Të ndjekësh zhviIlimin e botës me syrin klasor proletar, do të thotë të mbrosh interesat e punonjësve, të jesh me të
shtypurit, me ata që duan të përmbysin botën e vjetër dhe ta zëvendësojnë këtë me një botë të re, ku
njerëzit të rrojnë në liri të plotë dhe në demokraci të
vërtetë. Ne jemi përkrahësit e revolucionit, të atij revolucioni që sjell ndryshime cilësore progresive në
jetën e popujve dhe të mbarë njerëzimit. Qëndrimin
tonë ne nuk e maskojmë me formula dhe nuk bëjmë
koncesione në dëm të revolucionit, të socializmit dhe
të çlirimit të popujve.
Politikën e Partisë së Punës të Shqipërisë e përkrahin, në radhë të parë, proletariati botëror, popujt
dhe punonjësit e vendeve të ndryshme të të gjitha
kontinenteve, sepse kjo politikë përputhet me luftën
dhe me aspiratat e tyre.
Ndaj politikës së Shqipërisë dhe qëndrimeve të
saj nuk janë të pandjeshme edhe shtetet kapitaliste
e revizioniste, pavarësisht se vendi ynë është me territor dhe me popullsi të vogël. Kjo ndodh se politika e Shqipërisë socialiste është e drejtë, se zëri i saj
dëgjohet e respektohet në botë. Prandaj ata përpicien t'ua fshehin atë popujve të vendeve të tyre ose
t'ua paraqesin të deformuar. Por ata nuk ia kanë
arritur dhe nuk do t'ia arrijnë kurrë qëllimit të tyre.
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Politika jonë e jashtme përputhet me luftën
dhe me aspiratat e proletariatit e të popujve
Ndërtimi me sukses i socializmit në Shqipëri, vija e drejtë marksiste-leniniste e Partisë sonë në të
gjitha fushat kanë forcuar edhe pozitën ndërkombëtare të vendit tonë.
Qëndrimet parimore të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në fushën e politikës së jashtme
janë të njohura nga populli ynë dhe nga të gjithë popujt e botës. Politika e jashtme e shtetit dhe e Partisë
sonë udhëhiqet nga parimet e marksizëm-leninizmit
dhe të internacionalizmit proletar, ajo mbron interesat
e lartë të atdheut tonë socialist, përkrah lëvizjen revolucionare të klasës punëtore dhe luftën e popujve
për liri, pavarësi e sovranitet.
Partia jonë marksiste-leniniste dhe shteti ynë sociaIist janë në kundërshtim dhe në luftë të papajtu-
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Vendi ynë nuk ndjek një politikë të lëkundshme
koniunkturale. Koniunkturat në arenën ndërkombëtare shkaktohen nga instabiliteti dhe nga kalbëzimi i
kapitalizmit, nga krizat ekonomike, politike dhe ushtarake, nga lëvizja e madhe revolucionare e popujve
që luftojnë për t'u çliruar nga zgjedha e imperializmit dhe e socialimperializmit, nga shtypja e shfrytëzimi i kapitalit, nga sundimi i borgjezisë dhe i revizionizmit. Situatat që krijohen i brejnë imperializmin e
kapitalizmin nga brenda, krijojnë pasiguri për të nesërmen, prandaj qarqet sunduese, klikat në fuqi në
botën borgjezo-revizioniste përpiqen t'u adaptohen
atyre, të riforcojnë aleancat ekzistuese dhe të lidhin
aleanca të reja të çdo natyre, të bëjnë një politikë
koniunkturash. Duke i matur edhe qëndrimet e të
tjerëve me kutin e vet, kapitalistët dhe revizionistët
mendojnë se edhe vendi ynë, i pavarur nga ata, do të
ndjekë politikën e tyre dhe do të fu•et në brazdat që
hap kapitalizmi botëror me parmendën e tij të kalbur.
Armiqtë tanë gabohen kur mendojnë se vendi
ynë, duke ndjekur një politikë të pavarur, qenka i
izoluar dhe «ka mbetur në mes të rrugës», se «do
t'i nderë dorën ndokujt që ta nxjerrë nga balta» etj.
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë nuk ka
qenë e nuk do të jetë kurrë e izoluar, ajo nuk ka
mbetur dhe nuk do të mbetet kurrë në mes të rrugës.
Ajo ecën e sigurt përpara, e mbështetur në forcat e
veta, ndërton, krijon, stërvitet e mbrohet pa iu trembur syri dhe, me shembullin e saj heroik, frymëzon
e do të frymëzojë masat e shtypura të botës.
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Qëndrimi i patundur i Shqipërisë në politikën e
saj është i vendosur dhe i drejtë, pse ajo udhëhiqet
nga teoria e Marksit, e Engelsit, e Leninit dhe e
Stalinit. Politika jonë, duke u bazuar në kritere shkencore, i analizon drejt e realisht problemet e zhvillimit
botëror, marrëdhëniet ndërshtetërore dhe ngjarjet
ndërkombëtare, proceset e fenomenet e lëvizjeve revolucionare dhe çlirimtare të popujve të botës dhe mban
qëndrime të drejta.
Kapitalistët dhe revizionistët e kanë quajtur «anakronike» politikën e Shqipërisë dhe me të tilla etiketa
të sajuara, që nuk gjejnë kurrë aprovimin e popujve
të botës, përpiqen ta bëjnë atë pa efekt në opinionin
publik botëror. Pse bëhen këto përpjekje? Këto bëhen
se politika jonë është politika e rendit të ri shoqëror,
e socializmit, që e ëndërrojnë proletariati dhe të gjithë
të shtypurit e botës, të cilët përbëjnë një forcë kolosale të ngritur në këmbë. Kjo forcë është e tmerrshme
për kapitalistët, monopolistët dhe ideologët e tyre, të
strukur në partitë e shumta me emra të ndryshëm, që
nga «demokrate» deri në «komuniste». Akoma më e
tmerrshme do të bëhet ajo në të ardhmen. Ja përse politika jonë u djeg atyre që janë kundër proletariatit
dhe interesave të tij.
Drejtimet e politikës sonë, që mbron interesat e
lartë të atdheut e të revolucionit, nuk mund të ndryshojnë nga të fryjë era, nga koniunkturat dhe nga
rrethanat që krijohen herë pas here. Natyrisht, rrethanat, kontradiktat dhe koniunkturat që krijohen në botë Partia dhe Qeveria jonë i ndjekin me kujdes të
madh për t'i shfrytëzuar në interes të atdheut tonë

418

ENVLS HOXHA

socialist e të popullit shqiptar, të revolucionit dhe të
të gjithë popujve të botës.
Marrëdhëniet e shtetit tonë socialist me shtetet
kapitaliste dhe revizioniste bazohen fort në kritere klasore revolucionare. Ne nuk kemi dhe nuk do të kemi
marrëdhënie diplomatike me imperialistët amerikanë,
me socialimperialistët sovjetikë dhe me shtetet fashiste,
por me shtetet e tjera, me sistem shoqëror të ndryshëm nga yni, do të kemi marrëdhënie mbi bazën e
barazisë, të respektimit të sovranitetit, të mosndërhyrjes në punët e brendshme dhe të dobisë reciproke.
Shtetet, edhe pse mund të jenë të një natyre, kanë
dallime në politikën e tyre dhe këto dallime duhen vërejtur me kujdes që të përcaktohen qëndrime të drejta.
Nuk është me vend që të futen të gjitha shtetet në
një thes ose të klasifikohen në «tri botë» dhe të predikohet aleanca e këtyre «tri botëve» kundër një pjesëtari të «botës së parë», socialimperializmit sovjetik.
Ne, si marksistë-leninistë që jemi, kur flasim për botën
dhe për shtetet e ndryshme të saj, gjykojmë sipas materializmit dialektik dhe historik e jo arbitrarisht, prandaj jemi kundër ndarjes që bën teoria revizioniste e
-tri botëve».
Lenini, duke pasur parasysh rendin ekonomiko-shoqëror të vendeve të ndryshme, thoshte se ekzistojnë dy botë: socializmi dhe kapitalizmi. Por, siç na
mëson ai, sido që të gjitha shtetet kapitaliste i përkasin
një formacioni ekonomiko-shoqëror, ka shtete kapitaliste të vogla, ka edhe shtete kapitaliste të fuqishme. Sipas ligjit të xhunglës, që ekziston në marrëdhëniet
dis shteteve kapitaliste e revizioniste, «peshku i madh»
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e «ha të voglin», prandaj «peshkut të vogël» i duhet të
luftojë për ekzistencë dhe pikërisht në këto përpjekje
shfaqen kontradiktat.
Republika jonë përpiqet t'i shfrytëzojë kontradiktat
në interes të revolucionit dhe përkrah luftën kundër
«peshkut të madh» me qëllim që ta dobësojë atë, të
ndihmojë lëvizjen revolucionare të klasës punëtore dhe
luftën e popujve për liri, pavarësi dhe përparim shoqëror.
Është e qartë për Partinë tonë, për shtetin tonë
-socialist, për marksist&leninistët, për proletariatin e
për të gjithë popujt e botës që imperializmi, socialim-perializmi, kapitalizmi botëror dhe reaksioni i çdo natyre luftojnë të ruajnë sundimin mbi popujt, kurse
popujt luftojnë për të hedhur tej zgjedhën e sundimtarëve të urryer dhe për të marrë fuqinë në dorë. Kjo
është një luftë e vazhdueshme që do të mbarojë me
fitoren e popujve, e cila, natyrisht, nuk do të arrihet
përnjëherë, pa sakrifica e pa gjak.
Luftërat nacionalçlirimtare janë të drejta, ato i
mbështetin dhe i udhëheqin marksistë-leninistët dhe
-revolucionarët progresistë. Këto luftëra janë të domosdoshme për fitoren e pavarësisë kombëtare, për vendosjen e të drejtave dhe të lirive demokratike të vërteta, ato krijojnë kushte të favorshme dhe i hapin
rrugën revolucionit socialist. Duke përkrahur luftërat
çlirimtare të popujve dhe revolucionin, ne në asnjë mënyrë nuk mund të mbështetemi te njëri imperializëm
për të luftuar një tjetër, nuk mund të mbështetim një
fuqi kapitaliste botërore për të luftuar një fuqi tjetër
kapitaliste botërore.
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Tezat marksiste-leniniste të Partisë sonë për zhvillimin e sotëm botëror i ka vërtetuar dhe i vërteton
koha. Nga ana tjetër, po provohet çdo ditë e më shumë
se teoria e «tri botëve» është antimarksiste, reaksionare, në shërbim të imperializmit dhe të strategjisë së
vetë Kinës si superfuqi, e cila synon të rindajë botën
dhe jo të luftojë imperializmin e qëllimet e tij agresive. «Teoricienët» dhe përkrahësit e teorisë së «tri botëve» nuk mund t'u bëjnë thirrje proletariatit dhe popujve të së ashtuquajturës botë e tretë që të ngrenë
krye kundër zgjedhës së borgjezisë reaksionare të vendit dhe shtypësve të huaj, që të ngrihen kundër luftës
imperialiste. Ata nuk mund ta bëjnë kurrë këtë, sepse
do të binin në kundërshtim me «teorinë» e tyre, e
cila predikon bashkimin e proletariatit dhe të masave
të shtypura të popullit me sundimtarët e tyre, me kapitalin që i shfrytëzon. Prandaj këtë «teori» proletariati dhe popujt jo vetëm nuk e besojnë, por e përbuzin
dhe e hedhin poshtë me neveri.
Pikëpamja e Partisë sonë është se mbrojtësit e teorisë së «tri botëve» janë renegatë të marksizëm-leninizmit, janë armiq të rrezikshëm të popujve, sepse synojnë sabotimin e luftërave çlirimtare të popujve dhe
të revolucionit proletar botëror. Ata kanë revizionuar
teorinë e Marksit e të Leninit mbi përmbajtjen e revolucionit, kanë mohuar ideologjinë që e çon atë në
fitore, që i çon popujt drejt çlirimit, drejt një shoqërie
të re socialiste, pa klasa shfrytëzuese.
Të njëjtën rrezikshmëri paraqesin edhe revizionistët jugosllavë, që mbrojnë e zhvillojnë teorinë e «botës së paangazhuar». Ndaj kujt janë të paangazhuar
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këta pseudomarksistë? Ata hiqen si të paangazhuar
ndaj pakteve, në një kohë që janë plotësisht të angazhuar me themeluesit e këtyre pakteve. Ata u shërbejnë atyre fuqive që udhëheqin paktet, sepse në sajë të
tyre rrojnë dhe mbahen në pushtet. Këta zotërinj,
ndërsa janë të paangazhuar ndaj revolucionit e luftërave çlirimtare, janë të angazhuar fund e krye me
kundërrevolucionin dhe me shtypjen imperialiste. Të
tillë «teoricienë» janë zjarrfikës të revolucionit, ata punojnë për të forcuar sundimin e imperializmit dhe
pushtetin e kapitalit, duke përhapur ide false mbi nevojën për gjoja reforma strukturore, për reforma ekonomike, për metoda të reja gjoja komuniste të administrimit etj.
Kurse ne, marksistë-leninistët, jemi të angazhuar
me revolucionin, jemi të angazhuar me popujt që luftojnë për të fituar lirinë, pavarësinë, sovranitetin, prandaj qëndrojmë të vendosur përkrah popujve që hidhen
në luftërat revolucionare e nacionalçlirimtare për t'u
çliruar nga çdo lloj zgjedhe. Ne jemi të angazhuar në
luftën e përbashkët të popujve kundër imperializmit,
socialimperializmit e reaksionit dhe si të tillë jemi në
kundërshtim me «teoricienët». e «mosangazhimit», të
cilët kërkojnë lëmosha nga imperialistët dhe janë për
ruajtjen e statukuosë.
Revizionistët modernë, jugosllavë, sovjetikë, kineeurokomunistë,
socialdemokratët etj. bëjnë shumë
zë,
llogje për gjoja marrëdhënie të barabarta ekonomike
midis shteteve, për një rend të ri ekonomik botëror,
për ndihmë ndaj vendeve të pazhvilluara etj., por në
realitet të gjitha këto janë slogane që lëshohen për të
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ruajtur sundimin e kapitalit, për t'i zgjatur jetën kolonializmit e neokolonializmit. Kjo është një politikë hipokrite dhe ne nuk e fshehim qëndrimin tonë kundër
saj. Po ta fshehim të vërtetën, do të bënim krim. Ne
kurrë nuk bëjmë politikë me dy faqe dhe luftojmë deri
në fund për të vërtetën. Ne i shohim gjërat ashtu siç
janë dhe i quajmë me emrat që kanë. Veprojmë kështu,
se e kemi gjykuar mirë që kauza jonë është e drejtë
dhe e ndershme, prandaj kemi bindjen që ajo do të
fitojë.
Ne e themi hapur, gjithashtu, se llafet e bukura
rreth problemeve të çarmatimit që thuhen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në konferencat e Helsinkit, të Beogradit e gjetkë, janë demagogji. Është
njëlloj sikur «të rrahësh ujë në havan», siç thotë populli ynë. Çarmatimi nuk mund të realizohet asnjëherë me dëshirën e imperializmit, i cili ka krijuar monopolin e armëve strategjike dhe epërsinë e armëve
konvencionale, jo për t'u çarmatosur, por për të shtypur revolucionin e popujt, për të shpërthyer luftërat
agresive. Shumë vjet më parë Stalini ka thënë:
«Shtetet borgjeze armatosen dhe riarmatosen me
tërbim. Përse? Sigurisht, jo për muhabet, por
për luftë. Dhe lufta u nevojitet imperialistëve,
sepse ajo është mjeti i vetëm për rindarjen e botës, për rindarjen e tregjeve të shitjes, e burimeve të lëndëve të para dhe të sferave të përp:
dorimit të
1. J. V. Stalin, Veprat, vëll. 12, f. 242-243.
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Ky mendim i Stalinit është më se aktual edhe sot.
Çarmatimi do të arrihet vetëm kur popujt të ngrihen në revolucion, vetëm kur ata t'ua rrëmbejnë irnperialistëve armët nga duart dhe t'i bëjnë këto të paefektshme. Po u arrit një situatë e tillë, atëherë imperializmi,
forca e të cilit qëndron në këto armë, jep shpirt.
Në botën e sotme kapitali i madh ka thurur rrjetën e merimangës në të gjitha shtetet e botës, të cilat
i ka robëruar nëpërmjet kredive, «ndihmave» etj. Ai
ka krijuar dhe ushqen pikëpamjen se asnjë shtet në
botë nuk mund të rrojë pa marrë kredi. Borgjezia dhe
revizionizmi veprimin e drejtë të atij që nuk merr kredi për ndërtimin e vendit të vet, siç bën Shqipëria, e
quajnë «jo të kohës, jashtë realitetit». Në të njëjtën
kohë, ata konfondojnë me qëllime të këqija kreditë
e imperialistëve e të kapitalistëve me tregtinë që bëhet
me leverdi reciproke dhe në të cilën nuk angazhohet,
nga asnjëra palë liria, pavarësia e sovraniteti. Shqipëria socialiste tregtinë me vende të ndryshme e ka praktikuar e do ta praktikojë, pa marrë asnjë kredi nga
të huajt.
Tjetër gjë është ndihma që i jepet një shteti socialist nga një shtet tjetër socialist. Kjo ndihmë.duhet
të jetë internacionaliste dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të shoqërohet nga qëllime të këqija dhe të synojë
nënshtrimin e njërit ose të tjetrit shtet ndaj diktatit të
më të fortit ose të më të madhit. Një ndihmë që ndjek
qëllime të tilla antimarksiste, nuk është internacionaliste, por neokolonialiste e maskuar me petkun internacionalist.
Ndihmat midis vendeve socialiste janë reciproke.
28 — 127
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Ndihmat që na ka dhënë Bashkimi Sovjetik në kohën
kur rronte Stalini ishin internacionaliste. Mua më ka
pasë thënë Stalini personalisht, se kreditë që po ju japim, nuk do t'i shlyeni menjëherë, sepse ju keni shumë nevojë të rimëkëmbni ekonominë e të merrni veten.
Ai vepronte kështu sepse forcimi i Shqipërisë socialiste u shërbente lëvizjes revolucionare dhe luftës së
popujve. Ndërsa, siç e kanë provuar faktet, «ndihma»
e revizionistëve jugosllavë e më pas ajo e hrushovianëve dhe e kinezëve nuk ka pasur këtë karakter. Përkundrazi, «ndihma» e tyre është udhëhequr nga qëllime
të mbrapshta, ka synuar kthimin e Shqipërisë në një
shtet vasal të Jugosllavisë, të Bashkimit Sovjetik dhe
të Kinës. Këta «aleatë» ishin internacionalistë vetëm
me fjalë dhe në kundërshtim me atë që thoshte Lenini se

kombëtare, t'i realizonte deri në fund. Tani, bile, ajo
nuk dëshiron të zhvillojë me ne as tregti me leverdi
reciproke.
Këto veprime të udhëheqësve kinezë frymëzohen
nga një qëndrim antimarksist dhe shovinist i shtetit të
madh, nga synimi për të dëmtuar çështjen e socializmit në Shqipëri. Sjellja e udhëheqësve kinezë ndaj
vendit tonë dëshmon se edhe qëndrimet politike dhe
ideologjike të tyre ndaj popujve të botës janë qëndrime hipokrite e të pabesa.
Qëndrimet e Partisë dhe të shtetit tonë ndaj Kinës
kanë qenë kurdoherë të drejta, të hapëta, të sinqerta,
miqësore. Kurse qëndrimet e udhëheqjes kineze ndaj
Shqipërisë, në sipërfaqe, dukeshin sikur ishin marksiste-leniniste, por, siç tregojnë faktet, që kur u vendosën
kontaktet midis dy vendeve e deri më sot, ato nuk
kanë qenë të tilla, nuk kanë qenë të sinqerta, dashamirëse dhe internacionaliste.
Udhëheqja kineze nuk i ka mbrojtur dhe nuk i ka
zbatuar parimet marksiste-leniniste për ndërtimin e
socializmit dhe për mbështetjen e çështjes së revolucionit e të çlirimit të popujve. Këtu e kanë burimin
edhe qëndrimet e vazhdueshme jashtëzakonisht të turbullta e të koklavitura brenda në Kinë, si dhe ndryshimi i vazhdueshëm i strategjisë dhe i taktikës kineze
për problemet ndërkombëtare. Në politikën antimarksiste dhe pragmatiste të udhëheqjes kineze e ka burimin edhe qëndrimi i saj armiqësor antishqiptar që
çoi në prishjen e marrëdhënieve të miqësisë midis Kinës dhe Shqipërisë.
Në Letrën tonë vihet në dukje se Partia e Punës

«Kryesorja nuk është që të «shpallësh» internacionalizmin, por të dish të jesh... internacionzaist me vepra» 1.

Ju e dini nga Letra që Partia dhe Qeveria jonë
u dërguan partisë e qeverisë së Kinës, se udhëheqja revizioniste kineze në mënyrë brutale e armiqësore preu
kreditë dhe ndihmat, tërhoqi specialistët ekonomikë e
ushtarakë nga vendi ynë dhe la pa plotësuar detyrimet
për një numër veprash, që ishin kontraktuar me marrëveshje zyrtare. Këto vepra Kina ishte e detyruar,
nga marrëveshjet e kontraktuara dhe nga normat ndër1. V. I. Lenin, Veprat, vëll. 24, f. 72.
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e Shqipërisë, duke respektuar me rigorozitet normat
që rregullojnë marrëdhëniet midis dy partive marksiste-leniniste dhe dy shteteve socialiste, sa herë kanë
lindur mosmarrëveshje në marrëdhëniet me Kinën,
vazhdimisht ka propozuar që të bisedohej dhe problemet që kishin dalë, të zgjidheshin në rrugën e një miqësie të sinqertë, pa i bërë ato publike. Partia jonë e
ka bërë këtë duke kujtuar dhe duke shpresuar se bisedimet e hapëta shoqërore do të sillnin përfitime të
dyanshme, në radhë të parë, përfitime ideologjike dhe
politike.
Por udhëheqja kineze, Mao Ce Duni me shokë dhe
ata që e udhëheqin aktualisht partinë dhe qeverinë e
Kinës nuk kanë ndjekur dhe nuk kanë dashur të ndiqnin një procedurë të tillë marksiste-leniniste. Ata kanë
refuzuar diskutimet për divergjencat që kanë ekzistuar
me kohë midis nesh.
Partia e Punës e Shqipërisë dhe Shqipëria socialiste u lidhën me Kinën jo për pesë plaçka dhe jo për
të marrë ca kredi, por për një unitet revolucionar, për
një kauzë të madhe të përbashkët të njerëzimit: për
ndërtimin e forcimin e socializmit dhe luftën kundër
imperializmit, socialimperializmit dhe gjithë reaksionarëve, kundër revizionizmit modern hrushovian dhe të
të gjitha ngjyrave. Kjo ishte arsyeja e madhe që na
lidhte ne me Kinën dhe jo thjesht dhënia e kredive
nga ana e saj vendit tonë.
Në një shkrim të botuar kohët e fundit, në shtypin
kinez të Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit, pretendohet se Mao Ce Duni ka thënë: «Ju lutem, ejani
dhe më kritikoni ditën dhe natën. Pas kësaj unë do të
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ulem dhe do të mendoj me gjakftohtësi, pa fjetur dy
ose tri net. Pasi të reflektoj dhe të kem bërë pastrimin
e ndërgjegjes, do të bëj sinqerisht autokritikën time*.
Bukur kjo në «teori», po në praktikë? E kundërta.
Ne nuk i kemi kritikuar, veçse Mao Ce Dunit dhe udhëheqjes kineze u kemi shfaqur një varg mendimesh.
Por fakt është se ata vërejtjet tona shoqërore i kanë
marrë si kundërshtime antagoniste dhe vetë Mao Ce
Duni është shprehur se nuk do përgjigjej atyre, për
arsye se «nuk dëshiron të bëjë polemikë» me ne.
Megjithëkëtë, Partia e Punës e Shqipërisë, kur
shikonte se Kina po rrëshqiste gjithnjë e më thellë në
batakun revizionist, vazhdonte t'i bënte udhëheqjes kineze vërejtjet e duhura shoqërore dhe të kërkonte diskutime e konsultime me të. Këto diskutime e konsultime u refuzuan vazhdimisht nga ana e saj. Për ne
është më se e qartë se udhëheqësit kinezë vepronin
kështu se ndodheshin në pozita të dobëta dhe nuk
mund ta përballonin dot logjikën e fortë marksiste-leniniste të Partisë së Punës të Shqipërisë.
Ata nuk ishin për bisedime e konsultime me ne,
sepse donin që t'i pranonim pikëpamjet e diktatin e
tyre pa asnjë diskutim. Udhëheqja kineze, siç e dini,
bëri një sërë shantazhesh nëpërmjet Çu En Lait dhe
shokëve të tij, që të na impononte një aleancë ushtarake me Jugosllavinë dhe me Rumaninë. Sigurisht, kjo
aleancë planifikohej të realizonte qëllimet e Kinës kundër Bashkimit Sovjetik në pellgun ballkanik dhe
të nxiste një luftë botërore imperialiste. Këtë orvatje të
kinezëve ne e hodhëm poshtë. Por ata vazhduan të
komplotonin kundër Shqipërisë socialiste, kundër Par-

ENVER HOXHA

SHQIPERIA ECEN E SIGURT PERPARA

tisë së Punës dhe udhëheqjes së saj. Këtë u përpoqën
ta realizonin duke nxitur dhe duke organizuar veprimtarinë tradhtare e sabotuese të grupit puçist të Beqir
Ballukut, Abdyl Këllezit, Koço Theodhosit e të tjerë,
të cilëve Partia dhe populli ynë u treguan vendin. Kështu ne ua plasëm minat në duar kinezëve. Atëherë
udhëheqësit kinezë nuk kishin ç'të bënin tjetër veçse
të përdornin mjetin e fundit që menduan se do të bënte efekt të madh në Shqipëri dhe në botë: morën vendimin armiqësor arbitrar e të pabesë, prenë kreditë
dhe tërhoqën specialistët nga Shqipëria.
Me këtë akt që ndërmorën kundër nesh, udhëheqësit kinezë menduan të na përkulnin, menduan se ne
do të mbeteshim si «peshku pa ujë» dhe nuk kishim
se si të mos i ndernim dorën dikujt. Ky dikush, sipas
tyre, do të ishte Bashkimi Sovjetik revizionist, ose
imperializmi amerikan dhe kapitalistët e tjerë. Por ata
dështuan dhe do të dështojnë në pikëpamjet e tyre
antimarksiste. Shqipëria do të përparojë dhe do ta
ndërtojë me forcat e veta socializmin dhe kurrën e
kurrës nuk do t'u shtrijë dorën as socialimperializmit
sovjetik, as imperializmit amerikan dhe as çdo shteti
tjetër kapitalist ose revizionist.
Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini gjetën si «arsye» për luftë të hapët kundër Partisë sonë vijën e
Kongresit të 7-të, ku kritikohej dhe hidhej poshtë e
ashtuquajtura teori e «tri botëve». Ata na akuzuan se
në Kongresin e 7-të janë sulmuar publikisht Kina dhe
Mao Ce Duni. Në fakt, Kongresi i 7-të nuk sulmoi as
Kinën, as Mao Ce Dunin, por ai demaskoi teorikisht
dhe politikisht teorinë antimarksiste të «tri botëve», e

kujtdo që të ishte, e Mao Ce Dunit ose e Ten Hsiao
Pinit.
Në një kohë kur kjo «teori» kishte filluar t'i sillte
një dëm të madh lëvizjes revolucionare në botë, kur
udhëheqësit kinezë kërkonin t'ia impononin atë lëvizjes marksiste-leniniste si vijë të përgjithshme të saj,
do të ishte e pafalshme që Partia e Punës e Shqipërisë dhe gjithë partitë e vërteta marksiste-leniniste të
mos e kritikonin e të mos e demaskonin atë. Tanimë
ishte bërë e qartë se në bazë të kësaj «teorie» qëndronin pikëpamjet shoviniste të shtetit të madh, të një
shteti dhe të një partie që ecnin në rrugën antimarksiste, në rrugën socialimperialiste.
Kina, që hiqej si vend socialist, e futi veten në
«botën e tretë» dhe këtë e bëri jo pa qëllim, jo pa
arsye. Arsyeja kryesore është se ajo nuk ishte një vend
me të vërtetë socialist dhe udhëheqja e saj nuk ishte
një udhëheqje me një vijë marksiste-leniniste, ajo nuk
synonte ndërtimin e socializmit të vërtetë në Kinë dhe
nuk luftonte kundër kapitalizmit, kundër imperializmit,
kundër socialimperializmit e reaksionit.
Kina e futi veten në «botën e tretë», me qëllim që
ta dominonte këtë dhe të bëhej një fuqi e madhe kapitaliste, një superfuqi. Por, që të bëhej e tillë, asaj
duhej të konsolidonte influencën e vet në kontinente,
në radhë të parë, influencën ideologjike dhe politike,
e nëpërmjet saj të realizohej qëllimi i Kinës për të
krijuar zona influence dhe për të gjetur tregje për vete. Ky qëllim reaksionar maskohej me sloganin se
Kina është një vend socialist, se ajo lufton për çlirimin e popujve, dhe, që këta të çlirohen, duhet të bash-
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kohen me Kinën, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe me gjithë kapitalistët e botës, për të luftuar armikun kryesor të njerëzimit, Bashkimin Sovjetik. Pra në
vetvete, në teori dhe në praktikë, teoria e «tri botëve»
është një teori kapitalisto-imperialiste.
Pse për Kinën armiku kryesor i njerëzimit është
Bashkimi Sovjetik, kur dihet nga e gjithë bota se socialimperializmi sovjetik tok me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës janë armiqtë kryesorë? Bashkimi Sovjetik
socialimperialist është armiku kryesor për Kinën jo
vetëm se ekonomikisht dhe ushtarakisht ka një potencial të madh, por edhe sepse që të dy këto shtete janë
në rivalitet për të gënjyer e për të sunduar mbi popujt,
duke u hequr si vende socialiste. Përveç kësaj, Kina
ka edhe qëllime ekspansioni drejt Siberisë e pjesëve
të tjera të Bashkimit Sovjetik, drejt Mongolisë, drejt
Azisë Qendrore.
Natyrisht, këto qëllirne nuk mund të realizohen pa
luftë. Prandaj Kina, për t'u forcuar, zgjodhi si partnerë
të saj Shtetet e Bashkuara t.ë Amerikës dhe kapitalizmin botëror, që janë në konkurrencë me socialimperializmin sovjetik. Kështu të dy, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Kina, mund të bëjnë «çiftin e fuqishëm»
për të thyer Bashkimin Sovjetik dhe për të dominuar
botën. Më pas, kur ta shohë të mundshme, Kina do të
drejtohet edhe kundër imperializmit amerikan për të
mbetur e vetmja superfuqi imperialiste.
Kina, që aspiron të bëhet një superfuql e re, vazhdon ta zhvillojë politikën e saj hegjemone në të gjithë botën. Në këtë kuadër duhet parë edhe traktati që
ajo nënshkroi me Japoninë, domethënë bashkimi i saj

me një fuqi hegjemoniste, kundër një fuqie tjetër hegjemoniste, Bashkimit Sovjetik. Ashtu si aleanca me
imperializmin amerikan dhe me borgjezinë kapitaliste,
edhe ky traktat, në këto kushte, nuk u sjell asnjë të
mirë popullit kinez e popujve të tjerë. Përkundrazi,
ai nxit luftën, ai ka karakter racist. Vetëm pak ditë
pas nënshkrimit të traktatit kino-japonez, Ten Hsiao
Pini u sugjeroi militaristëve të tërbuar japonezë që të
forcojnë «fuqinë mbrojtëse» dhe të vazhdojnë të qëndrojnë nën «ombrellën bërthamore» të imperializmit
amerikan, sepse një gjë e tillë na qenka me «përfitim
reciprok», për të dy vendet, për Japoninë dhe për
Kinën!
Po kështu vizita e Hua Kuo Fenit në Rumani dhe
në Jugosllavi është vazhdim i planit të udhëheqjes kineze, të Çu En Lait me shokë, për të krijuar, ose për
të nxitur blloqe shtetesh kundër socialimperializmit sovjetik dhe sidomos për të shkaktuar provokacione në
Evropë, ku ajo dëshiron të zhvillohet lufta e tretë botërore, në të cilën të përleshen e të shkatërrohen Bashkimi Sovjetik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
vendet evropiane, ndërsa Kina të shpëtojë nga ky konflagracion. Një veprim i tillë, që nxit luftërat imperialiste botërore, të cilin Lenini në kohën e tij e ka quajtur kriminal, është jo vetëm antimarksist, por edhe i
parealizueshëm. rshtë i parealizueshëm se kapitalizmi
botëror dhe imperialistët nuk mbetën t'i mësojë Kina
se kur, qysh dhe ku duhet ta bëjnë luftën. Ata kanë
vetë planet e tyre djallëzore.
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Vetëm njerëz pa mend në kokë mund të bien
brenda në intrigat e udhëheqjes kineze dhe, për pasojë,
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të shkaktojnë katastrofë. Kësaj katastrofe ne, marksistë-leninistët, duhet t'i kundërvëmë jo vetëm vigjilencën, por edhe veprimet tona aktive, për të mos
lejuar shpërthimin e saj, sepse ajo bie në kurriz të popujve. Popujt janë ata që i paguajnë me gjakun e tyre
synimet ekspansioniste të një grushti kapitalistësh, qofshin këta amerikanë, sovjetikë, gjermanë, japonezë ose
kinezë. Planet e luftës nuk mund të shkatërrohen
në rast se popujt nuk ua bëjnë të pamundur jetën imperialistëve dhe kapitalit, në qoftë se ata nuk ngrihen
në revolucion dhe nuk luftojnë kundër fashizmit dhe
gjithë nxitësve të luftës.
Vizita e Hua Kuo Fenit në Beograd vërteton se
Kina nuk ka qenë dhe nuk është një vend socialist, se
ajo nuk është udhëhequr dhe nuk udhëhiqet nga ideologjia marksiste-leniniste. Udhëheqja kineze ideologjikisht puqet plotësisht me revizionizmin jugosllav. Ajo
po përpiqet ta bojatisë titizmin me kërmez kinez, ashtu
siç patën bërë e vazhdojnë të bëjnë edhe revizionistët
I hru-shoVianë, eurokomunistët e të tjerë. Titoja, nga
Ana e tij, me «zemërgjerësi» e ktheu fletën e librit dhe
tha se tash po hapet një faqe e re në marrëdhëniet në
mes Kinës dhe Jugosllavisë. Sigurisht, miqësia midis
tyre do të zhvillohet në interes të kapitalizmit në këto
dy vende dhe në interes të kapitalizmit botëror.
Shqipëria, me qëndrimin e saj marksist-leninist
nciaj politikës kineze, u thotë popujve të Jugosllavisë
dhe popujve të tjerë të Ballkanit të jenë vigjilentë
ndaj intrigave të udhëheqjes kineze, ashtu sikurse të
jenë vigjilentë edhe ndaj intrigave dhe komploteve të
imperialistëve amerikanë, të socialimperialistëve sovje-

SHQIPERIA ECEN E SIGURT PERPARA

433

tikë, sepse realizimi i këtyre komploteve, do t'u shkaktojë popujve fatkeqësi të mëdha.
Kryetari i revizionistëve kinezë dhe mik i gjeneralëve e i mareshalëve, Hua Kuo Feni, gjatë vizitës së
tij në Jugosllavi na erdhi afër kufijve tanë për të kurdisur intriga kundër Shqipërisë socialiste dhe vendeve
të tjera të Ballkanit.
Përveç të tjerave, ai luajti edhe rolin e provokatorft ndaj kombit shqiptar. Ai na e gjeti të zgjidhur <<shumë bukur dhe në rrugën marksiste-leniniste» çështjen
e pakicave kombëtare shqiptare në Jugosllavi, të kurdisur nga junkeri Bismark, nga Bikonsfildët dhe lord Grejët, traktatet e fshehta të të cilëve kundër Shqipërisë
i demaskoi dhe i çori Lenini. Hua Kuo Feni <<harrol»
se shqiptarët që banojnë në Jugosllavi, si nga madhësia e tokave të tyre, ashtu edhe nga numri i popullsisë janë sa dy republika bashkë të Jugosllavisë dhe më
shumë. Ata janë një popull i vetëm, por i kanë hallakatur në dy republika dhe në një krahinë autonome,
pse ashtu i leverdiste «zgjidhjes së drejtë marksiste-leniniste», siç e çmoi Hua Kuo Feni. Duam t'i themi
zotit Hua Kuo Fen se miqtë, që e pritën, nuk ia treguan varfërinë dhe mungesat e të drejtave konstitucionale, që nuk ua japin shqiptarëve, veçanërisht në Maqedoni, ku ai e gjeti me vend ta ngrinte këtë problem.
Ne i themi atij, gjë që duhet ta ketë kuptuar tashmë, se shqiptari nuk duron as zgjedhë dhe as diktate.
se ai nuk frikësohet as nga shantazhet. Popu]lin shqiptar mos e zemëroni, ai është i durueshëm, por, kur zemërohet shqiptari, merr zjarr e flakë cdhe stralli.
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Hua Kuo Feni në fjalimin që mbajti në banketin
kryesor përpara Titos dhe zyrtarëve të lartë jugosllavë,
nuk e përmendi marksizëm-leninizmin, dhe nuk kishte
pse ta përmendte, se nuk beson në të. Por ai nuk përmendi as teorinë e «tri botëve», as qenien e Kinës në
«botën e tretë», kurse mburri vazhdimisht «Iëvizjen
e të paangazhuarve•. Këtë gjë nuk e bëri për kompliment ndaj Titos, i eili hiqet si udhëheqës i«botës së
paangazhuar», por sepse Kina dhe Hua Kuo Feni synojnë të zënë vendin e parë në «Iëvlzjen e të paangazhuarve», pas vdekjes së Titos. Por edhe këto llogari
udhëheqjes revizioniste të Kinës do t'i dalin të gabuara.
Sidoqoftë, qëllimet e Kinës do të demaskohen, por
ato janë shumë të rrezikshme, po aq të rrezikshme sa
edhe ato të Bashkimit Sovjetik, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve të tjera kapitaliste.
Partia e Punës e Shqipërisë vepron drejt kur demaskon
teoritë dhe veprimtarinë antimarksiste të udhëheqjes
kineze, që ka në bazë të ashtuquajturën maocedunide.
e cila nuk mund të jetë dhe as që ka qenë kurrë marksiste-leniniste. Këtë gjë ne po e pohojmë dhe e pohojmë me fakte, me fakte teorike dhe konkrete.
Ne duam dhe luftojmë që popujt e botës dhe proIetariati botëror të mos gënjehen nga slogane të tilla
si «bota e tretë», «bota e paangazhuar», por për luftën
e tyre ngadhënjimtare kundër kapitalizmit botëror,
kundër shtypjes dhe skllavërimit nga kolonialistët e
neokolonialistët të mbështeten te Marksi, Engelsi, Lenini d'Ae Stalini.
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Shokë,
Në marrëdhëniet tona me botën e jashtme Partia
dhe Qeveria jonë kanë ndjekur dhe ndjekin një politikë të hapët dhe korrekte. Kur partnerët tanë janë
marksistë-leninistë të vërtetë, atëherë marrëdhëniet me
ta zhvillohen në rrugën e miqësisë, të bashkëpunimit
vëllazëror dhe të ndihmës reciproke. Me shtetet kapitaliste e revizioniste ne zhvillojmë marrëdhënie tregtare e kulturore me leverdi reciproke, me kusht që të
respektohen barazia, sovraniteti dhe mosndërhyrja në
punët e brendshme. Marrëdhëniet tregtare me këto
vende nuk mund të influencojnë në asnjë mënyrë në
politikën dhe në ideologjinë tonë marksiste-leniniste.
Një vend kapitalist mund të mos dojë të bëjë tregti
me vendin tonë socialist. Ky fakt nuk na detyron ne
që të ndërrojmë as ngjyrën, as politikën, as ideologjinë.
Në qoftë se nuk dëshiron njëri, ka të tjera vende kapitaliste me të cilat ne mund të bëjmë tregti.
Qëndrimet tona politike dhe ideologjike ndaj shteteve kapitaliste e revizioniste i kemi përcaktuar qartë,
ne luftojmë kundër ideologjisë, politikës, metodave dhe
veprimeve të tyre, ashtu siç luftojnë edhe ata kundër
marksizëm-leninizmit, kundër revolucionit, kundër socializmit. Ne përkrahim lëvizjet çlirimtare, solidarizohemi dhe bashkëpunojmë me partitë marksiste-leniniste
për të ndihmuar revolucionin proletar dhe luftën nacionalçlirimtare, por nuk ndërhyjmë as me diversion,
as me sulm të armatosur.
Përveç marrëdhënieve tregtare, ne kemi edhe ma-
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rrëdhënie kulturore me shumë vende të botës dhe duam t'i zhvillojmë më tej këto. Kultura përparimtare
botërore duhet të përvetësohet, por ne nuk jemi për
t'i hapur portat çdo «kulture». Në Shqipërinë socialiste
interesat e socializmit dhe të revolucionit kërkojnë përhapjen e asaj kulture përparimtare që i shërben edukimit komunist e të gjithanshëm të punonjësve dhe që
ndihmon afrimin dhe miqësinë me popujt. Ne nuk bredhim nëpër -njëqind lule» e «një qind shkolla», as nuk
kalojmë nga njëri ekstrem në tjetrin lidhur me vlerësimin e arritjeve të artit e të kulturës përparimtare
botërore. Ndaj kulturës përparimtare botërore Partia
na mëson të mos jemi ksenofobë.
Natyrisht, eksperienca dhe kultura e madhe progresiste botërore, të zgjedhura me kujdes, janë thesare
të vyera që duhen shfrytëzuar nga të gjithë. Ka rëndësi të theksohet se ne e kemi për detyrë jo vetëm të
marrim nga kultura e huaj, por të përhapim edhe kulturën tonë. Ne e çmojmë kulturën përparimtare të të
tjerëve, por duhet të punojmë që edhe ata të njihen e të
vlerësojnë thesaret e kulturës sonë të lashtë e të sotme
socialiste.
Armiqtë na akuzojnë sikur gjoja kemi mbyllur
portat e komunikimit kulturor e shkencor me botën!
Kjo nuk është e vërtetë. Për kulturën përparimtare
dhe për shkencën e vërtetë botërore ne i kemi portat
kurdoherë të hapura, se jemi të interesuar për progresin. Por, siç kemi deklaruar ngaherë, nuk do t'i plotësojmë kurrë dëshirat e atyre që kërkojnë të hapim portat për kulturën e degjeneruar dhe dekadente, siç u
përpoq të bënte armiku i Partisë, Fadil Paçrami, i cili

mohonte dhe luftonte traditat e shëndosha të letërsisë
e të artit tonë kombëtar dhe inkurajonte e përkrahte
përhapjen e ndikimeve e të shfaqjeve të huaja moderniste. Partia e Punës e Shqipërisë dhe shteti ynë i diktaturës së proletariatit rrinë zgjuar në këtë drejtim, ata
dinë si të mbrohen, si ta ndajnë shapin nga sheqeri, prandaj nuk u prishet puna se ç'thonë keqdashësit për ta.
Duke qenë për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare
e kulturore me shtetet e tjera, duke shprehur dëshirën
për marrëdhënie miqësore e me dobi reciproke me to,
kjo nuk do të thotë se ne duhet të heqim dorë nga
parimet dhe nga qëndrimet tona. Pretendimi i revizionistëve jugosllavë, i revizionistëve të tjerë dhe i kapitalistëve se, për hir të të tilla marrëdhënieve, ne nuk
duhet t'I demaskojmë, për sa kohë që ata nuk na sulmokan ne, është absurd. Nuk është aspak e vërtetë që
ata nuk na sulmojnë. Sulmi i tyre kundër nesh, kundër socializmit, kundër Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit dhe diktaturës së proletariatit është i qartë e
vazhdueshëm. Në qoftë se ata i njohin vetes të drejtën
të mbrojnë idetë e tyre dhe të bëjnë politikën e tyre,
përse qahen kur edhe ne ushtrojmë të drejtat tona për
të mbrojtur idetë dhe për të bërë politikën tonë?
Në marrëdhëniet tona me shtetet kapitaliste e revizioniste merren parasysh gjithashtu edhe qëndrimet
konkrete të këtyre shteteve me vendin tonë. Duke u
nisur nga këto qëndrime, ne dallojmë ato që janë dashamirëse ndaj nesh, që janë për afrim miqësor dhe
për shkëmbime tregtare e kulturore normale me vendin tonë. Me të tilla shtete, si vendet nordike dhe Austria, Belgjika, Franca, Holanda, Zvicra etj., marrëdhë-
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niet tregtare të shtetit tonë ka mundësi të zhvillohen
me leverdi reciproke dhe marrëdhëniet kulturore të
zhvillohen më mirë. Ne jemi të interesuar që popujt e
këtyre vendeve të njihen me politikën e Partisë dhe
të shtetit tonë, si edhe me arritjet në ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Po kështu na intereson që edhe ne
të njohim popujt e tyre, vlerat e mira që ata kanë krijuar, që të rritet simpatia reciproke në mes popujve tanë.
Midis shteteve kapitaliste ka edhe të tilla që në të
kaluarën kanë pasë vepruar kundër lirisë dhe pavarësisë së vendit tonë. Ndaj këtyre shteteve Shqipëria
qëndron vigjilente, se edhe situata në disa prej tyre
nuk është e qetë, atje janë gjallëruar elementët fashistë, që i kanë shkaktuar dëme të mëdha popullit
shqiptar në të kaluarën. Ne mendojmë, dhe kjo është
një gjë e ligjshme, se ato shtete që kanë detyrime ndaj
Shqipërisë, duhet t'i shlyejnë sa më parë, në qoftë se
duan të normalizojnë marrëdhëniet me ne.
Me Italinë ne do të vazhdojmë të bëjmë tregti me
leverdi reciproke, do të zhvillojmë edhe marrëdhëniet
kulturore, por faktet historike na detyrojnë që t'i vëzhgojmë me vigjilencë të madhe të gjitha ngjarjet që
ndodhin atje dhe që rrezikojnë edhe vendin tonë.
Me udhëheqjen revizioniste jugosllave ne kemi
kontradikta të papajtueshme ideologjike e politike, prandaj qëndrojmë kurdoherë vigjilentë ndaj politikës së
saj. Megjithëkëtë, mbi bazën e respektimit të sovranitetit, të mosndërhyrjes, të fqinjësisë së mirë e të leverdisë reciproke, ne jemi për vazhdimin normal të marrëdhënieve tregtare dhe kulturore me Jugosllavinë. Me
popujt e Jugosllavisë ne duam të rrojmë në miqësi dhe
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në të drejtat tona. Pikëpamjet tona ne ua themi haptazi atyre, qëllimet tona kanë qenë dhe do të jenë
kurdoherë të mira. Deklaratat tona nuk lëvizin.
Me Greqinë kemi marrëdhënie miqësore. Me popullin grek kurdoherë kemi dashur dhe duam të rrojmë
në fqinjësi të mirë. Qeveria aktuale greke i është përgjigjur dëshirës sonë që në kufijtë e të dy vendeve të
ekzistojë qetësia. Ky qëndrim realist i tyre është i mirë. Po zhvillohen në mënyrë të kënaqshme marrëdhëniet në fushën e tregtisë e të kulturës. Ne jemi gati të
ecim në këtë rrugë, që është në të mirën e të dy popujve tanë dhe dëshirojmë të jemi kurdoherë miq të
sinqertë me njëri-tjetrin. Populli shqiptar konstaton se
edhe populli grek është për këtë
Edhe me Turqinë kemi marrëdhënie miqësore, marrëdhënie të mira tregtare e kulturore, të cilat dëshirojmë që të ecin akoma më përpara. Me kënaqësi keml
konstatuar se populli dhe autoritetet turke kanë pritur
me entuziazëm e me përzemërsi shfaqjet e ansambleve
tona artistike në vendin e tyre, të cilat forcojnë miqësinë në mes popujve.
Një miqësi tradicionale lidh vendin dhe popullin
tonë me vendet dhe popujt arabë. Marrëdhëniet tona
me ta zhvillohen në rrugë normale. Ne përkrahim luftën e tyre të drejtë e të vendosur për çlirimin e tokave
të pushtuara nga Izraeli, përkrahim luftën e drejtë e
heroike të popullit arab palestinez për të fituar të drejtat e tij kombëtare.
Shteti i Izraelit është një shtet i fabrikuar nga sionizmi dhe imperializmi ndërkombëtar, në kurriz të popujve arabë dhe veçanërisht të atij palestinez.
29 - 127
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Të tentosh të grumbullosh diasporën e shekujve
dhe të likuidosh një komb e një kombësi mijëravjeçare,
duke krijuar një diasporë të re dhe një tirani «moderne», të praktikosh gjenocidin, të zhdukësh të drejtat
dhe liritë e një kombi nën pretekstin e një kombësie
të dyshimtë, kjo dënohet nga kombet dhe nga popujt
përparimtarë të botës dhe shpejt ose vonë mëria do të
kthehet në një luftë të përgjakshme nacionalçlirimtare,
siç po ngjet me popullin heroik palestinez.
Nuk mund të fshihen persekutimet dhe mizoritë
që u bëhen kombeve ose pjesës së një kombi, siç është
rasti i arabëve dhe i palestinezëve, duke i mbuluar këto
veprime të dënueshme, e që bien erë shtypje, me përralla false si «irredentizëm», «shovinizëm», «nacionalizëm». Populli shqiptar, që në shekuj ka luftuar tiraninë, do të mbrojë kurdoherë liritë dhe të drejtat e
popujve dhe veçanërisht të popullit vëlla palestinez.
Populli shqiptar nuk shkel të drejtat e kurrkujt, por
të tijat dhe të atij që ka të drejtë i mbron me këmbëngulje, me guxim dhe me trimëri.
Popujt arabë ndodhen vazhdimisht përballë agresionit sionisto-imperialist dhe komploteve të egra e
shumë të rrezikshme të të dyja superfuqive e fuqive të
tjera imperialiste. Tash po bëhen përpjekje të gjithanshme për t'i përçarë ata më thellë, për t'i hedhur
kundër njëri-tjetrit, sepse vetëm kështu mund të realizohen më mirë qëllimet hegjemoniste të imperialistëve
në krejt rajonin e Lindjes së Mesme dhe të sigurohen
kufijtë e atij që sionizmi ndërkombëtar e quan «Shteti
i madh izraelit», që nafta e vendeve të Lindjes së Mes-
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me të vazhdojë të grabitet nga monopolet e mëdha
amerikane, sovjetike etj.
Por popujt arabë, që kanë tradita të lashta kulturore e që në shekuj kanë luftuar me trimëri për lirinë
e pavarësinë e tyre, do të dinë t'i përballojnë situatat
e reja dhe me siguri do të shpartallojnë çdo komplot
antiarab, do të forcojnë unitetin e vet e, mbi këtë bazë
luftarake, do ta shpien përpara luftën e tyre deri në
fitoren e plotë mbi armiqtë sionistë e imperialistë.
Partia dhe populli ynë, ashtu si në të kaluarën,
janë solidarë dhe përkrahin luftën e drejtë dhe përpjekjet e guximshme të popujve të Afrikës, të Azisë
e të Amerikës Latine kundër imperializmit, socialimperializmit, kolonializmit e neokolonializmit, kundër
dallimit racial, shfrytëzimit e shtypjes, për çlirimin
kombëtar e shoqëror, për forcimin e pavarësisë e të
sovranitetit të tyre. Ne përkrahim luftën çlirimtare të
popujve të Zimbabvesë, të Namibisë e të Azanisë kundër regjimeve raciste e ndërhyrjeve imperialiste.
Populli shqiptar dënon intrigat e komplotet që thuren nga socialimperialistët kinezë kundër popullit vietnamez. Ne mendojmë se konflikti midis Vietnamit e
Kamboxhias, midis dy popujve vëllezër, duhet të zgjidhet në rrugën e bisedimeve dhe pa ndërhyrje nga
jashtë, në interes të pavarësisë e të sovranitetit të dy
vendeve.
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Përparimi i ekonomisë c i kulturës sonë rrit
mirëqenien e punonjësve dhe forcon
mbrojtjen e atdheut
Të dashur shokë dhe shoqe,
Zhvillimi i forcave prodhuese, përsosja e marrëdhënieve socialiste në prodhim dhe metodat e drejtimit e të administrimit të pasurisë së popullit kanë bërë
që ekonomia jonë të përparojë vazhdimisht, të ngrihen
mirëqenia e masave punonjëse dhe niveli i tyre arsimor e kulturor.
Dy degët kryesore dhe vendimtare të ekonomisë
sonë socialiste, industria dhe bujqësia, janë zhvilluar
në atë nivel sa janë në gjendje të plotësojnë nevojat
e masave punonjëse në mënyrë të kënaqshme.
Industria jonë është moderne. Që të vihej ajo në
lëvizje, shtetit socialist i është dashur të ndërtojë, krahas uzinave të ndryshme, një varg hidrocentralesh dhe
termocentralesh, të cilat janë futur dhe po futen në
shfrytëzim të plotë.
Ndërtimi i hidrocentraleve ka arritur në atë shka11ë, sa jo vetëm ka krijuar bazën e nevojshme energjetike, por i ka aftësuar shumë edhe punëtorët, teknikët
dhe inxhinierët, të cilët janë plotësisht në gjendje të
ndërtojnë hidrocentrale të fuqishme, që planifikohen
për t'u bërë me forcat tona. Këtë punë shteti ynë do
ta vazhdojë edhe në të ardhmen, me qëllim që energjia
elektrike të shtohet dhe kështu të shfrytëzohen të gjitha mundësitë hidroenergjetike të vendit.
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Industria jonë e rëndë është fuqizuar dhe po ecën
përpara. Ky fakt ka rëndësi shumë të madhe, pse dihet
që zhvillimi i saj u jep gjithë degëve të ekonomisë
mundësi për përparimin e shpejtë të tyre. Ky sukses
është arritur duke u mbështetur në forcat tona të
brendshme, materiale dhe njerëzore. Industria e rëndë,
siç dihet, në radhë të parë konsiston në nxjerrjen dhe
në përpunimin e mineraleve. Mineralet e ndryshme,
që nga nafta deri te kromi e te janë një
pasuri e madhe e vendit tonë. Këtë pasuri, që i siguron ekonomisë lëndët e para tepër të çmueshme e të
pazëvendësueshme, ne e shfrytëzojmë në mënyrë racionale. Aktualisht në vendin tonë janë zbuluar minerale për disa dekada. Ne do të zbulojmë burime të tjera
mineralesh, me të cilat nëntoka jonë është e pasur, si
për sa u përket rezervave e cilësisë, ashtu edhe për sa
i përket shumëllojshmërisë së tyre dhe do të hapirri
perspektiva akoma më të mëdha që ato, në të ardhmen,
të përpunohen të tëra në vend. Kështu do të ngrihet
e do të forcohet më tej industria dhe do të shtohet eksporti, që do të sjellin fuqizimin e atdheut tonë socialist
dhe të mbrojtjes së tij të sigurt nga çdo rrezik.
Populli i di minierat e shumta që janë hapur në
të gjitha anët e vendit. Ai, tok me specialistët e ndryshëm, merr pjesë vetë dhe ndihmon në kërkimin e në
zbulimin e mineraleve. Shqipëria është një nga vendet
e pakta naftëmbajtëse në Evropë, është një vend që
ka një pasuri të madhe kromi, bakri e shumë minerale
të tjera. Për nxjerrjen e këtyre pasurive punojnë me
dhjetëra mijë punëtorë e specialistë, të cilët kanë fituar
dhe vazhdojnë të fitojnë aftësi të veçanta në zbulimin
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dhe në përpunimin e mineraleve. Është një sukses i
madh që e gëzon popullin, kur ky sheh se bijtë e tij,
me duart dhe me mendjet e tyre të shkathëta, nxjerrin
nga nëntoka pasuritë e mëdha të vendit dhe i kthejnë
këto në vlera të çmueshme për mirëqenien e tij. Përparimi dhe lulëzimi i ekonomisë socialiste kërkojnë,
veç të tjerave, njohuri teknike dhe shkencore, disiplinë
të lartë, ndërgjegje të pastër, durim dhe pjekuri, prandaj Partia ka shtruar detyrën që njerëzit të mësojnë
vazhdimisht, të përvetësojnë mirë diturinë dhe shkencën dhe t'i zbatojnë ato në mënyrë racionale dhe në
interesin e përgjithshëm.
Krahas nxjerrjes së mineraleve, ne kemi ndërtuar
edhe kombinate e fabrika të ndryshme, që i përpunojnë
këto minerale. Kemi ngritur, në radhë të parë, industrinë e hekur-nikelit, që pjesërisht ka përfunduar dhe
ka hyrë në prodhim, pjesërisht akoma jo, për arsye
të vështirësive që na krijoi veprimi i pabesë e armiqësor i udhëheqjes kineze ndaj vendit tonë. Por Partia
ka marrë të gjitha masat që kombinati metalurgjik
»Çeliku i Partisë» të ndërtohet plotësisht.
Me forcat tona kemi ndërtuar po ashtu fabrika të
tjera për përpunimin dhe pasurimin e mineraleve. Të
gjitha këto degë të industrisë do t'i shumëfishojmë në
bazë të lëndëve të para që njohim, të rezervave aktuale
dhe të atyre që do të krijohen në të ardhmen. Perspektivat janë të atilla që të kemi bakrin dhe hekurin tonë,
që na duhen për industrinë e ardhshme, të kemi çimento më shumë, të kemi traktorë më shumë, të kemi
sheqer më shumë etj.
Tok me këto fabrika dhe kombinate, ne kemi ngri-

tur gjithashtu një industri të përparuar e të fuqishme
mekanike, e cila është në gjendje të mirëmbajë fabrikat
që kemi ndërtuar, t'i modernizojë ato më tej dhe të
prodhojë fabrika e linja të plota të reja. Ne planifikojmë të ndërtojmë plotësisht fabrika të reja me forcat
tona.
Partia dhe pushteti kanë krijuar dhe kanë edukuar
një klasë punëtore të ndërgjegjshme, të ngritur politikisht dhe ideologjikisht, e cila, nën drejtimin e Partisë, udhëheq shoqërinë në rrugën e socializmit. Për
ta kryer më mirë misionin e saj historik, është e domosdoshme që klasa punëtore t'i përvetësojë si duhet
teorinë marksiste-leniniste dhe mësimet e Partisë, këshillat dhe udhëzimet e saj dhe t'i zbatojë ato në jetë.
Ajo duhet të kuptojë se forcimi dhe pastërtia e ndërgjegjes, veprimet e guximshme në platformën politike,
ekonomike e të mbrojtjes kanë një rëndësi të veçantë
për unitetin e kombit tonë përpara valës së madhe armiqësore dhe korruptuese të imperialistëve dhe të revi zionistëve në botë.
Bujqësia është sektori tjetër, shumë i rëndësishëm
dhe bazë, i ekonomisë sonë. Ajo përparon e lulëzon,
sepse për zhvillimin e saj në rrugën socialiste Partia
ka zbatuar vijën leniniste të kolektivizimit. Sikurse e
dini, ne arritëm të bëjmë bukën në vend, të realizojmë
rendimente të larta në grurë, në misër dhe në kultura
të tjera bujqësore. Rendimentet në prodhimin bujqësor
do të shkojnë duke u rritur për arsye të bashkimit të
tokave, të organizimit të punës kolektive, të ngritjes
politiko-ideologjike të kooperativistëve, të mekanizimit
të madh të punimeve, të përdorimit të plehrave kimike,
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të shërbimeve, të zhvillimit të blegtorisë etj. Këta faktorë kanë krijuar dhe do të krijojnë më shumë mundësi në të ardhmen për zhvillimin e pandalshëm të
bujqësisë sonë socialiste.
Në fshatin tonë kooperativist në radhë të parë
është formuar botëkuptimi i shëndoshë mbi rëndësinë
e madhe të pronës së përbashkët dhe mbi nevojën e
mbrojtjes dhe të zhvillimit të saj. Forcimi i një botëkuptimi të tillë ka rëndësi të madhe politike dhe ekonomike. Të gjitha vendimet e Partisë dhe të shtetit tonë, në lidhje me bujqësinë, kanë në themel të tyre
mësimet e Leninit e të Stalinit mbi organizimin dhe
mbi forcimin e kooperativave dhe nxitjen e interesimit
të kooperativistëve për këtë organizim. Çdo gjë në
kooperativat bujqësore është organizuar në atë mënyr,
që prona e përbashkët socialiste të zotërojë në fshat
dhe të ndikojë në psikologjinë, në mendimin e në veprimin e kooperativistëve. Statuti i kooperativave bujqësore lejon edhe një sipërfaqe të vogël oborri kooperativist në përdorim personal, si dhe një numër të
kufizuar kafshësh. Ekzistenca e këtij oborri dhe e këtyre kafshëve, aktualisht, nuk e pengon ecjen e bujqësisë drejt përparimit.
Rrugën e kolektivizimit revizionistët modernë e
kanë braktisur, se ajo i pengonte në rivendosjen e kapitalizmit në fshat. Revizionistët janë futur në rrugën
e krijimit të pronës së madhe të borgjezisë së pasur
fshatare. Në Poloni nuk janë krijuar kurrë kooperativa
të vërteta bujqësore, kurse në fshatin jugosllav ato
janë prishur me kohë, duke ia lëshuar vendin pronës
së madhe kapitaliste.
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Ne, të moshuarit, i kemi parë dhe i mbajmë mend
bujqësinë e Shqipërisë dhe bujkun shqiptar në mjerim,
tokat moçalishte e të mbetura djerr, kemi parë kur
merrej një rendiment që nuk i kalonte 5-6 deri 8
kuintalë drithë për hektar dhe kur nuk mbillej asnjë
bimë industriale. Tash, kudo që të hedhësh sytë, kudo
që të vësh këmbën, nuk shikon veçse tokë të punuar,
të mbjellë, të lulëzuar, të pyllëzuar, nuk shikon veçse
bagëti të shëndoshë etj.
Të rinjtë, që e shohin këtë natyrë të fshatit kaq të
bukur dhe bujqësinë kaq të përparuar, duhet të mos
harrojnë se baballarët, nënat, vëllezërit dhe motrat e
tyre kanë derdhur djersën rrëke për t'i kthyer këto
fusha, këto kodra e male në toka pjellore dhe kanë
derdhur gjak për t'i mbrojtur. Prandaj nuk mjaftojnë
vetëm kënaqësia e ligjshme dhe respekti i madh për
të moshuarit e për veprën e tyre, por duhen krijuar
e nxitur edhe ndjenjat luftarake dhe dashuria për punë. të palodhur në fshat. Vajtja e qytetarit për të punuar në fshat, është një detyrë patriotike në shërbim
të atdheut e jo një sakrificë. Tek i riu dhe e reja
shqiptare duhet të formohet ndjenja e krenarisë dhe
e gëzimit për punën në fshat. Të rinjtë duhet të kenë
vullnet dhe dëshirë për t'i ngulur këmbët në fshatin
tonë të kolektivizuar dhe për të derdhur atje djersë
e dituri që të vazhdojnë punën e brezave të mëparshëm më me forcë dhe të arrijnë rezultate akoma më
të mëdha, që të modernizohet prodhimi e të sigurohen
rendimente më të larta.
Partia dhe pushteti popullor nuk i mohojnë interesat personalë të njerëzve, përkundrazi, këta interesa,
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kur nuk vijnë në kundërshtim me ligjet dhe me rregullat e bashkëjetesës socialiste, mbrohen në kuadrin
e interesit të përgjithshëm. Interesi i përgjithshëm është ai që duhet të mbizotërojë, të qëndrojë mbi interesin personal, sepse në këtë mënyrë gjithsecili do të
përmirësojë gjendjen ekonomike, kulturore dhe do të
spastrojë ndërgjegjen e tij nga çdo mbeturinë e huaj.
Një punë e tillë edukative, e gjerë, që njerëzit të mos
ia kundërvënë interesin personal interesit të përgjithshëm, është e domosdoshme të zhvillohet vazhdimisht
në procesin e ndërtimit të ekonomisë socialiste.

sipas mësimeve të Partisë dhe derdh të gjitha energjitë
e veta në fabrika, në ara, në shkolla, në radhët e Ushtrisë Popullore, në të gjithë sektorët e jetës së vendit.
Djemtë dhe vajzat e Shqipërisë. ata që rritin dhe plotësojnë armatën e madhe të klasës sonë punëtore, të
fshatarësisë kooperativiste dhe të inteligjencies popullore janë e ardhmja e atdheut, prandaj Partia dhe
gjithë shoqëria kujdesen në mënyrë të veçantë që ata
të rriten ideologjikisht të shëndoshë dhe politikisht të
pastër.
Në një shkallë shumë të lartë e ka ngritur Partia
nivelin arsimor e kulturor të popullit tonë. Rshtë një
fitore e madhe, që dëshmon për kujdesin e veçantë të
pushtetit popullor, fakti që tani shumë fshatra kanë
shkollë të mesme dhe mjaft qytete kanë institute të
larta e filiale të universitetit. Në këto shkolla, që i
kanë ngritur vetë, mësojnë dhe japin mësim djemtë
dhe vajzat e popullit, bijtë dhe bijat e tij.
Përparime të papara janë arritur në fushën e artit, në letërsi, muzikë, kinematografi, pikturë, teatër etj.
Një pasqyrë e qartë e dashurisë që ka populli për artin e tij, si dhe e pasionit me të cilin ai e kultivon
atë, ishte Festivali Folklorik i Gjirokastrës. Nëpërmjet
këngës dhe valles së tij të bukur populli shprehu gëzimin për jetën e re, dashurinë për Partinë, besimin
në të ardhmen.
Zhvillimi i ekonomisë e i kulturës ka sjellë ngritjen
e vazhdueshme të mirëqenies së popullit. Në shoqërinë
tonë socialiste njerëzit rrojnë të gëzuar në familjet e
tyre dhe në gjirin e shoqërisë.
Ne me kënaqësi vëmë re që populli ynë po shto-
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Shokë dhe shoqe,
Për formimin e njeriut të ri me ndërgjegje dhe
me botëkuptim të pastër proletar, me ndjenjën e dashurisë proletare për shokun, është dashur një luftë e
madhe politike, një edukatë e shëndoshë ideologjike
dhe morale. Por puna dhe lufta që kemi bërë gjer tani,
kurrë nuk mund të quhen të mjaftueshme. Një fabrikë
mund të ngrihet nga njerëzit për një kohë të caktuar
dhe të futet në prodhim, por për çështjen e ndërgjegjes dhe të ngritjes së njeriut të ri në atë shkallë që
kërkon Partia, duhet një punë e vazhdueshme politike,
ideologjike, për arsye se mbeturinat në ndërgjegjen e
njerëzve ruhen për një kohë të gjatë, ato janë të lidhura me ndjenjën e pronës private dhe me ekzistencën e ndikimit korruptues të rrethimit kapitalisto-revizionist.
Ne jemi krenarë për rininë tonë heroike, që ecën
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het. Shqipëria është vendi që ka rritjen më të madhe
të popullsisë në Evropë, ajo është vendi i lindjeve të
shumta dhe i vdekjeve tëpakta. Pushteti popullor ka
marrë të gjitha masat që përqindja e rritjes së popullsisë të shtohet. Vendi ynë është i begatë dhe me burimet e pashtershme të ekonomisë së tij është në gjendje të mbajë akoma miliona njerëz.
Në vendet rreth e rrotull nesh, në të gjithë botën
ka me miliona të papunë, miliona të tjerë s'kanë ç'të
hanë, ka me qindra mijë njerëz, që dalin nga kasollet
ose nga shtëpitë në mëngjes dhe nuk janë të sigurt
nëse do të kthehen në mbrëmje.
Mbi punonjësit në botën kapitalisto-revizionist,, ,
bientaksërdqmjinbogezëdhsudimtarët, të cilët bëjnë një jetë përrallore, atje ngrihen çmimet, zhvleftësohet paraja, shtohen mjerimi dhe
uria, degjenerohet shoqëria. Këto pasoja u ka sjel]ë
punonjësve regjimi i urryer i kapitalit në kalbëzim dhe
i revizionizmit.
Krejt ndryshe është pasqyra e gjendjes në vendlit
tonë. Në Shqipëri nuk ekzistojnë më taksat. Te ne njerëzve u janë krijuar kushte që të mësojnë, të pushojnë,
të mjekohen e të kurohen falas. Shteti ka marrë përsipër kryerjen e shumë shërbimeve pa pagesë, me qeqë të ardhurat e shtetasve të çlirohen nga çdo
cungim.
Dyqanet tona janë plot me mallra të manifakturës,
të industrisë, me mallra ushqimore etj. Çmimet asnjëberë nuk janë ngritur në vendin tonë, kurse në vendet
kapitaliste e revizioniste ndodh e kundërta. Qiratë e
banesave te ne janë fare simbclike. Pushteti popullor
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në çdo veprimtari që kryen synon të mirën e popullit,
rritjen e mirëqenies dhe të nivelit të jetesës së tij. Kjo
gjendje shumë e mirë ne na inkurajon e na i shton
akoma më tepër forcat që të ecim përpara në rrugën
e përparimit e të socializmit, ku na udhëheq Partia.
Këtë situatë kaq të mirë të vendit tonë e shohin
edhe miqtë, edhe armiqtë. Miqtë gëzohen për arritjet
tona dhe ne i falënderojmë për dashamirësinë e tyre.
Kurse armiqtë, që gjykojnë sipas koncepteve të tyre
kapitaliste e revizioniste, nuk mund ta kuptojnë situatën tonë. Ata nuk e duan përparimin e vendit tonë,
as regjimin që e ka sjellë këtë përparim, për arsye se
zhvillimi dhe sistemi ynë janë pasqyrë e qartë e perspektivës për popujt që duan liri, pavarësi e sovranitet
të vërtetë. Në të njëjtën kohë, meqenëse realiteti ynë
mohon sistemin kapitalist, ata na luftojnë me propagandë, përpiqen të na luftojnë me diversion e me çdo
mënyrë. Në këto rrethana ne duhet të jemi kurdoherë
vigjilentë, ta forcojmë dhe ta zhvillojmë ekonominë
tonë në mënyrë që ajo të bëhet një pasqyrë akoma më
e ndritshme e rendit të vërtetë socialist.
Në kushtet aktuale konkrete të vendit tonë, forcimi i vazhdueshëm i mbrojtjes së atdheut, duke u
mbështetur në forcat tona, merr një rëndësi të veeantë. Për të përmbushur detyrën e tij sublime, populli ynë është organizuar në forcat e armatosura dhe
stërvitet ushtarakisht. Ne kemi zbatuar me besnikëri
mësimet e Leninit për shkrirjen e ushtrisë me popullin,
me qëllim që çdo ushtar të jetë qytetar e çdo qytetar
të jetë edhe ushtar. Në përpunimin e Artit Ushtarak
Popullor Partia është bazuar në shkencën ushtarake
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marksiste-leniniste, në eksperiencën e luftërave të popullit tonë e veçanërisht të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, si dhe në eksperiencën e luftërave të popujve të tjerë.
Mbrojtja e atdheut është e lidhur ngushtë me
zhvillimin e ekonomisë dhe ky zhvillim është i lidhur
ngushtë me ngritjen politiko-ideologjike të njerëzve,
me kalitjen e ndërgjegjes së tyre, me organizimin e
lartë dhe disiplinën e rreptë në punë, ashtu siç e kërkojnë normat e Partisë dhe ligjet e shtetit tonë. Pi'r
ta forcuar gjithnjë e më shumë mbrojtjen e vendit,
kërkohet që nivelin e përgatitjes ushtarake të të gjitha
strukturave ta mbajmë gjithmonë në shkallë të lartë
dhe ta përsosim çdo ditë e më tepër.
Populli ynë, i përgatitur ushtarakisht, është plotësisht i aftë të mbrojë atdheun në rast se e sulmojnë
agresorët. Ai është i bindur se do të dalë me siguri
fitimtar mbi armiqtë, për arsye se udhëhiqet nga Partia e tij marksiste-leniniste, për arsye se, kur është
fjala për të mbrojtur tokën, nderin, dinjitetin, lirinë
dhe pavarësinë e tij, shqiptari nuk e kursen gjakun.
Ky qëndrim shembullor dhe heroik i popullit tonë zë
një vend të rëndësishëm në historinë e luftërave të
popujve për liri.
Studiuesit dhe historianët e ndryshëm kanë shkruar se Skënderbeu, duke i njohur virtytet e trimërisë
e të sakrificës të bashkëluftëtarëve të vet, u pati thënë
atyre se asnjë armik dhe asnjë sulm i kundërshtarit
nuk do të ishte në gjendje t'i dëmtonte, në rast se ata
do të ishin të lidhur e të bashkuar. Dhe me të vërtetë
Rështu ka ndodhur. Shqiptarët, të bashkuar, sido që
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ishin një popull i vogël, përballuan forcat e mëdha të
Perandorisë Osmane, duke dhënë kështu një kontribut
me vlerë në mbrojtjen e qytetërimit evropian.
Partia, duke vlerësuar forcën e madhe të unitetit,
që në muajt e parë të krijimit të saj, hodhi themelet
e bashkimit luftarak të popullit shqiptar, i cili, në luftë
kundër pushtuesve nazifashistë, solli çlirimin e plotë
të Shqipërisë dhe fitoren e revolucionit popullor. Sot
uniteti i popullit tonë heroik, i realizuar nën udhëheqjen e Partisë, është çelikosur më tepër se kurrë, ai
përbën një nga faktorët bazë për të mbrojtur socializmin dhe atdheun socialist.
Sukseset e arritura, veçanërisht në forcimin e ekonomisë sonë, nuk duhet të na krijojnë ato ndjenja të
vetekënaqësisë, që i bëjnë njerëzit të mendojnë, se më
mirë nga kaq s'kemi ku të shkojmë. Jo, ky qëndrim
nuk është i rekomandueshëm. Zhvillimi nuk duhet të
na pengojë që të shikojmë se kemi edhe të meta e
mungesa në punën tonë. Kemi edhe detyra që duhej t'i
realizonim, po nuk i kemi realizuar. Mosrealizimet kanë disa arsye, të cilat duhet t'i shohim me seriozitet.
Dobësitë që do të v'ërej:frtë nga ky shikim, t'i ndreqim
dhe të metat të mos i përsëritim. Vetëkënaqësia dhe
të kënaqurit me pak janë kurdoherë pengesë në rrugën
e zhvillimit. E mira, thotë populli, nuk ka fund, prandaj rrugën drejt përmirësimeve në të gjitha drejtimet
në asnjë mënyrë nuk duhet ta kufizojmë. Që t'ia arrijmë së mirës, përparimit të vazhdueshëm, duhet që të
gjithë punonjësit, të organizuar në Parti dhe në Frontin Demokratik, t'i përvishen punës më shumë se kurdoherë që të realizohen planet e shtetit për zhvillimin
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e ekonomisë, të kulturës, të arsimit dhe të mbrojtjes.
Të gjitha këto detyra imperative na i imponon
lufta për ndërtimin e socializmit, dëshira e zjarrtë për
ruajtjen e lirisë, pavarësisë dhe sovranitetit të popullit
tonë, nevoja për të mbrojtur demokracinë më të përparuar, që shtetasit tanë të jenë njerëzit më të lirë që
mund të ekzistojnë në botë. Kurrë të mos harrojmë se
lufta j(tnë ka rëndësi të madhe jo vetëm për forcimin
e brendshëm, po ka gjithashtu shumë rëndësi edhe
për faktin se shërben si shembull i një vendi të vetëm
që ndërton socializmin në epokën e kalbëzimit të imperializmit dhe të marshimit përpara të revolucioneve
proletare e të luftërave nacionalçlirimtare të popujve.
Por në punën tonë, në gëzimet tona, të mos harrojmë armikun e brendshëm dhe të jashtëm. Të dy këta
armiq janë kurdoherë në unitet me njëri-tjetrin. Bashkimi i tyre e ka bazën në dëshirën për të goditur Shqipërinë socialiste dhe Partinë e Punës të Shqipërisë.
Armiqtë kurdoherë kanë bashkëvepruar, por kanë dështuar dhe kurdoherë do të dështojnë para unitetit të
popullit me Partinë.
Dështimi i tyre është rezultat i forcës së unitetit,
i gjendjes sonë ekonomike, morale dhe politike të
fuqishme, është rezultat i vijës së drejtë të Partisë dhe
i zhvillimit me konsekuencë të luftës së klasave. Derisa
ekzistojnë mbeturinat e klasave shfrytëzuese dhe rrethimi imperialist e revizionist, në çfarëdo forme që ai
paraqitet, lufta e klasave nuk pushon për asnjë moment. Prandaj nuk i lejohet kurrkujt që të harrojë jo
vetëm teorikisht, por as praktikisht rrezikun që na
kanoset nga armiqtë. Secili të jetë vigjilent kudo, në
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jetë e në punë, pse armiqtë e jashtëm e të brendshëm
bëjnë propagandë dhe përpiqen që ajo të zërë vend
e të konkretizohet në veprimtari armiqësore kundër
pushtetit popullor e socializmit.
Vigjilencë revolucionare nuk do të thotë sektarizëm. Partia dhe shteti ynë i diktaturës së proletariatit,
në gjykimin e njerëzve, e bëjnë qartë dallimin midis
atyre që janë të lidhur me popullin dhe që në punë
e sipër bëjnë gabime pa qëllime armiqësore, dhe atyre
që janë të deklasuar, ose që s'janë të tillë, por kanë
degjeneruar dhe me veprimet e tyre dëmtojnë atdheun
socialist. Ndaj të parëve përdoren metodat e bindjes
dhe të edukimit, kurse ndaj këtyre të fundit diktatura
e proletariatit godet me drejtësinë dhe me rreptësinë
e saj.
Ne shqiptarët jemi njerëz të fortë dhe ndihemi
të lumtur e të gëzuar kur punojmë dhe luftojmë. Secili prej nesh e kupton si duhet mendimin revolucionar, krijimin revolucionar, punën revolucionare dhe
luftën revolucionare. Shqiptari është banor i maleve,
i bjeshkëve dhe i fushave të gjera pjellore, ai e do
shumë ajrin e pastër e të freskët, por i urren batakun
dhe kënetën, i urren mashtruesit e gënjeshtarët. Është
e njohur botërisht se kur jep besën dhe lidh miqësinë
me mikun e vërtetë, shqiptari lë kokën dhe këtë e ka
bërë për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën, që I
ka pasur dhe i ka në natyrën e tij. Këtë natyrë të
mrekullueshme të njerëzve tanë ne e shohim çdo ditë
në punën dhe në jetën e tyre, e shohim në heroizmin,
në kurajën dhe në patriotizmin e tyre, e shohim edhe
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në kohën e zgjedhjeve për deputetë të instancave të

e ndryshme të pushtetit shtetëror. Propaganda e çiltër
e Partisë, e organizatave të masave synon forcimin e
unitetit dhe të aleancës midis klasës punëtore dhe fshatarësisë kooperativiste. Aleanca e këtyre dy klasave
mike, nën udhëheqjen e Partisë, ka krijuar këto të
mira materiale dhe shpirtërore, këtë lumturi, që i gezon gjithë populli pa përjashtim. Askush s'ka privilegje në vendin tonë.
Për arsye se në Republikën Popullore Socialiste
të Shqipërisë nuk ka më klasa antagoniste me interesa të papajtueshëm midis tyre, për arsye se te ne
janë zhdukur e ndalohen prona private e shfrytëzimi
i njeriut prej njeriut, prandaj edhe në fushatën e zgjedhjeve nuk ka një luftë të xhunglës si në vendet kapitaliste e revizioniste. Votimet te ne nuk manipulohen
nga njerëz ose nga parti, që mendojnë për pasurimin
e grupeve borgjeze kapitaliste, por ato frymëzohen nga
Partia e proletariatit, që ka për qëllim të ngrejë mirëqenien ekonomike, nivelin kulturor e arsimor të popullit, që ka për qëllim forcimin e aftësisë mbrojtëse,
ruajtjen e lirisë dhe të pavarësisë.
Në këtë situatë të shkëlqyer revolucionare që sundon në mbarë vendin tonë, në atmosferën e këtij vrulli
të madh masiv që ka shpërthyer kudo për plotësimin
e detyrave të Kongresit të 7-të historik të Partisë, të
plenumeve të fundit të Komitetit Qendror, si dhe për
arritjen e objektivave të planit të gjashtë pesëvjeçar,
secili prej nesh e ndien veten krenar për rrugën e lavdishme që kemi bërë dhe për atë që do të bëjmë akoma drejt lulëzimit të mëtejshëm të atdheut.
Pjesëmarrja në zgjedhje dhe votimi njëzëri për
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ndryshme të pushtetit shtetëror.
Në ditën e zgjedhjeve, në fytyrat e njerëzve tanë
shprehen gëzimi dhe lumturia për jetën e bukur socialiste, në sytë e tyre, që shkëlqejnë si të shqipes, shihet vendosmëria e pafund për mbrojtjen e fitoreve të
arritura. Si lumë vërshojnë zgjedhësit përpara kutive
të votimit, për të shprehur dashurinë dhe përkrahjen
e tyre të pakufishme për pushtetin popullor dhe Partinë. Këtë dashuri e përkrahje e provojnë edhe rezultatet e shkëlqyera në votimet për kandidatët e Frontit
Demokratik.
Në vendet kapitaliste, duke u habitur nga rezultatet e zgjedhjeve tona, bëjnë pyetjen: Ka në Shqipëri
njerëz që nuk e duan regjimin në fuqi? Ata, duke
gjykuar për ne sipas pikëpamjeve të tyre borgjeze,
nuk mund të konceptojnë që shumica dërrmuese e popullit tonë është e lidhur me shtetin e vet të diktaturës
së proletariatit, që është më demokratiku dhe më përparimtari që mund të ketë në botë. Socializmi i ka
sjellë popullit shqiptar aq të mira sa nuk do t'ia sillte
asnjë rend tjetër. Në këto rrethana, edhe një pjesë e
atyre pak zgjedhësve, që mund të jenë kundër rendit
tonë socialist, duke u tërhequr përpara forcës së madhe të popullit, që është absolutisht me pushtetin e
tij, e sheh se është e kotë të votojë kundër Frontit
Demokratik. Te ne nuk ka asnjë fije pengese për
shprehjen e lirë të vullnetit në votime, përkundrazi,
liria është e plotë dhe e siguruar me ligj.
Partia dhe organizatat e Frontit Demokratik organizojnë një fushatë të madhe për zgjedhjet në organet
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kandidatët e Frontit Demokratik do të jenë një shprehje tjetër e aprovimit të zjarrtë të vijës së përgjithshme
të Partisë nga masat punonjëse, e madhështisë së
unitetit të popullit rreth Partisë, e besimit të patundur për ta çuar gjithnjë përpara revolucionin tonë
fitimtar. Ato do të kontribuojnë për forcimin e mëtejshëm të pozitave ndërkombëtare dhe të prestigjit
të Shqipërisë socialiste në botë.

ratën tuaj ndaj persenit tim, më lejoni të thërres nga
zemra:

458

459

Rroftë populli shqiptar!
Rroftë Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë!
Rroftë Partia e Punës e Shqipërisë dhe Komiteti i saj Qendror!
Lavdi marksizëm-leninizmit!

Shokë dhe shoqe,
Ju falënderoj nga zemra që patët mirësinë të
aprovoni kandidaturën time për deputet për Kuvendin
Popullor të zonës suaj elektorale. Ju jam shumë mirënjohës për vlerësimin dhe për nderin e madh që më
bëni mua, anëtarit të Partisë sonë të dashur, birit
dhe vëllait tuaj, që, bashkë me ju, punoj si një luftëtar i çështjes së madhe të ndërtimit të shoqërisë
socialiste dhe të mbrojtjes së atdheut tonë të shtrenjtë.
Besimi i madh që shprehët ju ndaj Partisë së
Punës të Shqipërisë, me rastin e aprovimit të kandidaturës sime, më ka prekur shumë. Ju siguroj se
do të luftoj si gjithnjë për t'u shërbyer pa u lodhur
atdheut, Partisë dhe popullit, se bashkë me ju do të
vë të gjitha forcat e mia për të përmbushur me nder
detyrën e lartë e me përgjegjësi të deputetit të
Kuvendit Popullor, se do të përpiqem t'ju përfaqësoj
denjësisht në organin më të lartë të pushtetit shtetëror
dhe të meritoj besimin tuaj të madh.
Duke ju falënderuar edhe një herë për konside-
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KUNDER FORMALIZMIT NE LËVIZJEN
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Shënime
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Hekurani [Isal] më vuri në dijeni se në datën 14
do të bëjë një mbledhje me sekretarët e komiteteve të
Partisë të rretheve që merren me problemet organizative, ku do të shtrojë disa probleme. Ai më tha, gjithashtu, se u ka dërguar shokëve të rretheve një material
të gjatë prej rreth 50 faqesh. I bëra disa vërejtje dhe
i rekomandova që të evitohet dërgimi i materialeve
kaq të gjata gjë që i rëndon shokët. Duhet pasur
parasysh, i theksova, që sekretarët e komiteteve të
Partisë të rretheve janë shokë të përgatitur e me
eksperiencë, prandaj problemet që u shtrohen dhe
detyrat që u ngarkohen duhet që t'u jepen të qarta
dhe të shkurtra.
Çështja që do të trajtohet në këtë mbledhje ka të
bëjë me shpërndarjen e anëtarëve të Partisë. Këtë
problem ne nuk e ngremë për herë të parë, por e kemi
shtruar vazhdimisht. Kemi theksuar, bile se dhe atje
ku nuk kemi organizatë partie, kjo duhet të krijohet.
Ne kemi kudo elementë të shëndoshë, që i kanë të
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gjitha kushtet për t'i pranuar në Parti e që mund ta forcojnë organizatën që kjo të jetë në gjendje ta udhëheqë më mirë ndërmarrjen ose edhe çdo qendër pune
që mbulon. Për këtë çështje ndihmon edhe lëvizja e
disa komunistëve nga një ndërmarrje në një ndërmarrje tjetër, por kurdoherë duke u ruajtur profilin dhe
pa u krijuar shqetësime në jetën e tyre shoqërore e
familjare.
Një problem tjetër është edhe shpërndarja e komunistëve në prodhim. Siç thashë, Partia e ka shtruar
vazhdimisht këtë problem, por tani duhet kuptuar se
ka ndryshuar situata. Të kemi parasysh, i thashë Hekuranit, që komunistët të mos shkojnë në prodhim sa
për t'u quajtur se vajtën. Të bëhet kujdes që të mos
kalohet në ekstremin tjetër e të nënvleftësohen vendet
që nuk kanë të bëjnë me prodhimin, domethënë detyrat
në administratë. Ta transferosh një financier nga një
kooperativë ose nga një ndërmarrje me rëndësi dhe ta
dërgosh në prodhim, në një punë jashtë profilit të tij,
është një gabim i madh, pse financat në odo sektor e
në çdo ndërmarrje, kanë rëndësi të madhe. Prandaj
të heqësh një komunist që është kompetent në profesion, për arsye se figuron në kartelë në shtyllën «intelektual. ose «nëpunës» dhe ta dërgosh në prodhim,
do të thotë ta dëmtosh atë sektor të rëndësishëm, sepse
drejtimin e tij po e lë pa një njeri të zotin. Kjo është
një lëvizje mekanike dhe e dëmshme.
Në rast se duhet të lëvizet një kuadër, dhe ne duhet ta aplikojmë këtë praktikë, qarkullimin e tij ta
bëjmë, por në një vend ku, në përgjithësi, t'i ruhet
profili, kur ai është i zoti, se ne kemi nevojë për këtë.
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Është e gabuar, për shembull, që një mjek komunist,
psikiatër ose kirurg, meqenëse është i sferës joprodhuese ta çosh të punojë në një kooperativë, në prodhim. Një gjë e tillë nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë.
Prandaj në këto drejtime duhet të ecet me kujdes dhe sipas situatave, Në qoftë se në administratë
ekziston një numër i caktuar e i nevojshëm komunistësh, por që janë edhe kompetentë, ne mund ta
konsiderojmë normale një situatë të tillë. Por, në
qoftë se shohim që ka teprim në këtë drejtim, atëherë të marrim masa dhe të çojmë në prodhim gjithë
ata që kanë hyrë kontrabandë në administratë sa për
të zënë «qoshe të ngrohta». Një masë e tillë është e
drejtë.
Në vendet kyç e mira do të jetë që të vendosen
komunistë, si dhe elementë të ndershëm e patriotë. Këtë
orientim ne e kemi dhënë vazhdimisht dhe duhet ta
zbatojmë. Por, siç e theksova dhe më lart, jo të heqim
komunistin sa për ta hequr e të vëmë në vend të tij
një shok tjetër, që nuk është komunist, por që nuk
është në gjendje ta kryejë detyrën, vetëm për faktin
se duhet të ruajmë përqindjen e komunistëve në prodhim. Një veprim i tillë është i gabuar.
Njerëzit që punojnë në administratë ta kuptojnë
drejt rolin e tyre. Të marrim, për shembull, rojat e
depove, të kooperativave apo të ndërmarrjeve të industrisë etj., etj. Ideja e përgjithshme është që këta
mund të mos jenë komunistë, por unë mendoj se nuk
është e drejtë të shtrohet problemi gjithmonë kështu.
Ka depo ku roja mund të mos jetë anëtar partie, po
ka edhe depo të tjera ku është e domosdoshme që rojat
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të jenë komunistë dhe bile shumë të mirë, të vendosur, me tru në kokë, të shkathët e të gjallë. Ata nuk
duhet të jenë si disa pleq të moshuar që dinë vetëm të
mbajnë pushkën, të pinë cigare tërë ditën dhe natën,
kur të tjerët venë e i vjedhin depon, ia shtrojnë me
gjumë dhe as që bëhen merak se ç'bëhet brenda në
depo. Sigurisht që të tillë roja neve nuk ka ç'na duhen,
edhe sikur të jenë komunistë.
Në qoftë se në një depo nuk vendosim komunistë,
si ata që thashë më parë, mund të zgjedhim edhe njerëz të paorganizuar në Parti, por që janë të ndershëm,
të zotë, të rinj, të zgjuar e që dinë të përdorin mirë edhe
pushkën. Një njeri i tillë, me siguri që depon do
ta ruajë jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda.
Domethënë ai, fjala vjen, do t'i kontrollojë vazhdimisht
mallrat; do të ketë kujdes të kthejë grurin që të ajroset, të shohë thasët se mos i kalben nga lagështira,
të kontrollojë sheqerin që të mos marrë lagështi e të
prishet etj. Kjo punë do edhe kokë, por do edhe forcë
fizike. Pra, që të ruash depon nga jashtë e nga brenda,
do jo vetëm zgjuarsi, vigjilencë e trimëri, por dhe
ndërgjegje të lartë, prandaj duhet kuptuar mirë rëndësia që ka çdo vend pune dhe domosdoshmëria për të
caktuar aty shokë të organizuar apo të paorganizuar
në Parti.
Në qoftë se nuk i kuptojmë këto çështje kështu,
atëherë direktivat e orientimet do të zbatohen në mënyrë mekanike. Kur thuhet, si zakonisht, se 80 për
qind e komunistëve punojnë drejtpërdrejt në prodhim,
do të jemi të kënaqur, kurse po të raportohet se vetëm
73 për qind janë në prodhim, mund të ketë njerëz që
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të thonë se nuk është bërë si duhet detyra, prandaj
«oburrani, hiqni disa komunistë nga administrata e
çojini në prodhim», pavarësisht se ata mund të jenë aq
të nevojshëm në detyrën që kishin, duke vënë në vend
të tyre njerëz të paaftë. Të heqësh nga administrata
komunistë me kapacitet dhe me eksperiencë, për të
vetmen arsye se gjoja këta duhet të venë në prodhim,
nuk do t'i shërbente punës.
Punonjësit e administratës, në përgjithësi, ne duhet t'i mësojmë që të mos jenë njerëz të zyrave, vetëm
të letrave se pastaj ata do të bëhen burokratë. Të
jesh një administrator i mirë, financier ose llogaritar
i zoti etj., etj. kjo parashikon edhe kontrollin e llogarive në praktikë, në prodhim, pra, do të të duhet të
shkosh edhe në bazë, të verifikosh nëse janë zbatuar
drejt apo jo nga punonjësit përkatës detyrat e dhëna.
Domethënë në punën administrative, po ta kryesh siç
duhet atë, përfshihet edhe punë fizike e lodhje, gjë që
e lufton elementin burokratik, e freskon, e gjallëron,
e ndihmon dhe e forcon kuadrin dhe nuk e lë të myket në zyra. Një punë e tillë është e domosdoshme që
t'u kërkohet punonjësve të administratës.

Botohet për herë të parë sipas origjinaiit që gjendet në
Arkivin Qendror të Partisd

PER PRANIMET NE PARTI KERKOHET STUDIM
I THELLE DHE PUNË PARAPRAKE

Nga biseda në takimin ditor të sekretarëve
të KQ të PPSH
15 nëntor 1978

Probleme të tilla të rëndësishme, siç është ai i
shpërndarjes së forcave të Partisë, mund të shikohen
herë pas here. Kryesorja në këtë punë është që të mos
krijohen shqetësime në organizatat e Partisë, si rezultat i përpjekjeve për të zbatuar orientime kategorike,
formale e pa vend, të dhëna nga ky apo ai kuadër
drejtues, siç ishin, për shembull, përqindjet që kërkonte
më parë sektori i Statutit.
Çështja tani shtrohet që të çohen komunistë nga
organizata të forta për dy apo për tre vjet në organizatat e dobëta për të forcuar gjendjen atje. Ky problem mund të duket i thjeshtë për t'u zgjidhur, por
nuk është kështu. Hap plot telashe kjo punë, pse
njerëzit pyesin: cilët komunistë do të dërgohen tani.
Po familjet e atyre që dërgohen larg? Prandaj çdo lëvizje e komunistëve duhet menduar e studivar mirë,
lëvizjet që nuk janë të domosdoshme duhen evituar.
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Për këtë ka rëndësi që komitetet dhe organizatat-bazë
të Partisë, të punojnë me mend e me kujdes për pranimet në Parti, duke pasur parasysh orientimet e përgjithshme të Partisë.
Në këto punë nuk duhet nisur thjesht nga fakti
se në ç'raport i kemi komunistët me punonjësit dhe,
kur ky raport nuk është siç e kërkojnë disa pa u theIluar, atëherë, oburra të shtohet numri i komunistëve.
Kështu, për shembull, në qoftë se në një repart kemi
dy komunistë dhe gjykojmë që ky numër komunistësh
për atë kolektiv është i mjaftueshëm, atëherë pse
u dashka të pranojmë dhe pesë të tjerë? Natyrisht,
tërë jetën nuk do të rrimë në atë gjendje, me kalimin
e kohës, te kolektivi i repartit me siguri do të lindë
nevoja për shtimin e radhëve të Partisë. Dhe pranime do të bëhen edhe atje, por kjo të bëhet jo për të
rritur përqindjen, po për të forcuar prmën dhe për
t'i dhënë Partisë gjak të ri. Një gjë e tillë tani për
tani, në repartin që morëm si shembull, s'ka përse të
bëhet, kur shikojmë se atje ka komunistë shumë të
zotë, ka punëtorë të palodhur e njerëz të sakrificës; ka
mobilizim të madh për realizimin e detyrave dhe vënien në jetë të porosive të Partisë.
Për forcimin e organizatave-bazë, Partia, në radhë të parë, duhet t'i kushtojë vëmendje punës së
pranimeve. Ajo duhet ta studiojë mirë gjendjen, pra
kur duhet të bëjë pranime, ku ndihet nevoja më shumë që të pranohen të rinj në radhët e Partisë etj.
Një organizatë-bazë partie që punon mirë (apo një komitet partie) e di se kur dhe ku duhet të bëjë pranime dhe, duke e ditur këtë, ajo punon më përpara për

PP.R PRANIMET •E PARTI KERKOHET STUDIM I THELLE

46/

të përgatitur njerëz që ta meritojnë anëtarësinë në
Parti. Domethënë organizata që ka 5-6 ose 10 komunistë duhet të mbajë afër, të shikojë, të kontrollojë,
të ndihmojë politikisht e ideologjikisht në mënyrë të
veçantë ata punonjës që në një moment, e gjen të domosdoshme t'i pranojë në Parti, se e shikon që duhet
forcuar organizata me njerëz të rinj, se është zgjeruar puna e Partisë dhe puna e pushtetit. Kësaj i thonë të punosh për përgatitjen e kuadrit. Të gjithë kuadrot e Partisë duhet të jenë në pararojë, prandaj nga
radhët e masave punonjëse më parë ne përgatitim
anëtarë partie, pastaj sekretarë të organizatave-bazë,
anëtarë të komiteteve të Partisë e kështu me radhë.
Mirëpo një punë e tillë paraprake nuk bëhet kudo
mirë nga organizatat-bazë të Partisë.
Nuk e di si ecën puna me rekomandimet nga
rinia, se, për sa u përket të rinjve, që do të pranohen në Parti, rekomandimi më i mirë është ai që u
jepet nga organizata e rinisë. Bëhet apo riuk bëhct
kjo gjë? Pyes, sepse nuk na është raportuar ndonjëherë në mënyrë të veçantë për këtë problem. Edhe në
qoftë se bëhet, të na thuhet si e jep rekomandimin
organizata e rinisë, e jep ashtu kot apo në bashkëpunim me organizatën-bazë të Partisë? Për shembull,
organizata e rinisë në një repart ushtarak punon për
këtë qëllim nën drejtimin e Partisë me kuadrot ushtarakë, që janë akoma në organizatën e rinisë, por që
dallohen për kapacitetin, vendosmërinë, energjinë, besnikërinë dhe ngritjen e tyre politike dhe ideologjike.
Këta ajo ia rekomandon Partisë që të mbajë parasysh
se në organizatën e rinisë të një reparti ndodhen dy,
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tre apo katër kuadro që dallohen për përgatitje të
mirë pohtike, ushtarake, për gatishmërinë në kryerjen e detyrave etj., etj. Prandaj, kur ajo ta shikojë
të arsyeshme që të pranojë anëtarë partie nga radhët
e organizatës së rinisë, të mos harrojë ata që dallohen.
Ata që pranohen në radhët e Partisë nuk vijnë të
gjithë nga organizata e rinisë, sepse një numër të rinjsh
apo të rejash kur mbushin moshën nuk bëjnë më pjesë në organizatën e rinisë, por janë anëtarë të organizatës së bashkimeve profesionale. Në këtë rast, organizata-bazë e Partisë për atë që do të pranojë në
radhët e saj duhet të marrë edhe mendimin e organizatës profesionale, të organizatës së gruas, por në të
njëjtën kohë edhe vetë ajo duhet ta ndjekë nga afër
punën e qëndrimin e tij në qendrën e punës e kudo.
Ka shumë të rinj e të reja që dëshirojnë të hyjnë
në Parti. Ka edhe që nxiten nga prindërit dhe njerëzit
e tyre të afërt. Dikush, për shembull, i thotë djalit të
vet, ose një shok i thotë shokut që të bëjë lutjen për
të hyrë në Parti. Natyrisht, ky është mendimi i tyre,
por këtë gjë njërit apo tjetrit duhet thotë organizata-bazë. Pse? Sepse kjo e di dhe është në gjendje
ta çmojë nëse një person i plotëson kushtet për t'u
pranuar në Parti apo jo.
Partia ka nevojë për gjak të ri. Kur organizata-bazë u thotë të rinjve të bëjnë lutje për të hyrë në
Parti, ajo natyrisht nuk merr asnjë zotim, që do të
pranohet apo nuk do të pranohet ai që bën lutjen;
kjo gjë do të bëhet në bazë të të gjitha normave
dhe rregullave të Partisë. Asnjërit nuk i është ndaluar të bëjë lutje, pavarësisht se organizata-bazë e
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Partisë ua ka vënë syrin disave. Çështja e pranimeve
diskutohet në organizatë, ku të gjithë ata që kanë
bërë lutje analizohen një nga një. Mirëpo organizatës
i duhet të pranojë vetëm pesë komunistë ndër ata
pesëdhjetë që i kanë kushtet për t'u pranuar në Parti. Atëherë shikohet se nga këta cilët janë pesë më
të mirët. Organizata ka një listë të tërë me emra të
rejash e të rinjsh të dalluar, por në të nuk figurojnë
emrat e disave nga ata që kanë bërë lutje për pranim
dhe që e meritojnë të hyjnë në Parti. Ky fakt është
e domosdoshme t'i tërheqë vëmendjen organizatës-bazë.
Ajo duhet të ndalet e të shikojë shumë probleme që
kanë lidhje me këtë çështje.
Sa më mirë ta bëjë organizata-bazë punën për pranimet, aq më e bazuar do të jetë edhe puna që do të
bëjë komiteti i Partisë për këtë qëllim. Ky nuk duhet
të bëjë një punë formale për pranimet, siç kam dëgjuar të veprohet në disa raste, por të studiojë me kujdes të madh e me kohë materialet e cilitdo kandidati
që do të pranohet. Të mos grumbullohen shumë veta
njëherësh për t'u pranuar, sepse atëherë nuk do të
bëhet një punë e mirë. Ditën e pranimit më shumë se
20 veta shihet të rrinë para derës së komitetit, duke
pritur të hyjnë se do të pranohen në Parti. Dhe shpesh
pyetjet që u bëhen atyre që do të pranohen janë për
nene të Statutit. Po ai që nuk e di këtë apo atë nen,
nuk duhet të pranehet në Parti?! Si mund të mendohet një gjë e tillë, kur kandidati ka cilësi të tjera shumë të mira? Kësaj i vjen erë shabllonizëm.
Në qoftë se ndiqet një rrugë me të vërtetë revolucionare në pranimet nga organilatat, atëherë në
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komitet do të shkojë me të vërtetë ajka e të rinjve dhe
e të rejave. Dhe kuptohet, në këto raste çështja është
më e thjeshtë edhe për komitetin dhe puna e Partisë
bëhet më mirë.
Si pranimet, edhe shpërndarja e forcave në Parti,
nuk janë çështje thjesht mekanike, një rregullim raportesh e përqindjesh, por probleme që kërkojnë studim të thellë e punë paraprake. Kjo të mbahet kurdoherë parasysh se ka ndodhur që ndonjë komiteti
partie i është thënë në mënyrë të prerë: Nuk e keni
mirë raportin komunistë dhe jokomunistë, prandaj
shtojeni numrin e komunistëve. Në qoftë se nuk keni
mundësi vetë, atëherë kërkoni, për shembull, nga Komiteti i Partisë i Rrethit të Elbasanit të udhëzojë organizatën e Kombinatit Metalurgjik për të pranuar 10
apo 20 punëtorë në Parti, me qëllim që të dërgohen
pastaj në Rubik. Mirëpo nuk është e rekomandueshme
që, pa qenë nevoja, të ngresh punëtorët, që pranohen
anëtarë partie, nga Elbasani ku janë vendosur me familjet e tyre dhe t'i çosh në Rubik. Kur është nevoja
edhe mund të çohen, por vetëm atëherë kur në një
qendër pune është krijuar me të vërtetë një situatë
kritike. Megjithatë, po t'i vihet veshi me kohë kësaj
pune, nuk ka pse të ndihet nevoja për të dërguar komunistë, si shembulli që morëm, nga Elbasani në Rubik, sepse edhe në këtë të fundit i kanë mundësitë të
pranojnë 5 apo 6 komunistë punëtorë. Nuk ka pse të
pranohen në Parti punëtorët e Fierzës, që pastaj, oburra t'i çojmë nga Fierza në I,ushnjë! Nesër do të vijë
koha që prej andej ata të shkojnë në Koman ose në
ndonjë vepër tjetër të madhe. Po pse të bëhet një

pEA PRANIMET NE PARTI KERKOHET STUDIM I THELLE

471

lëvizje e tillë? E theksoj edhe një herë, që një lëvizje
e tillë e komunistëve nuk ka përse të bëhet, kur nuk
e kërkojnë nevojat.
Pra, fjala është që të kuptohet mirë nga Partia se
problemi i pranimeve në Parti është një procedurë e
tërë shkencore. Për këtë duhet të ecet jo kuturu, po
me studime të thella, duke menduar për sot dhe për
nesër. Pranimet dhe lëvizja e komunistëve nuk duhen
bërë në mënyrë mekanike, pse thotë njëri apo tjetri,
se pastaj menjëherë lindin çështje që duhen rregulluar,
lindin probleme, krijohen dhe shqetësime te njerëzit.
Prandaj këto gjëra udhëheqja e Partisë në bazë duhet
t'i kuptojë në thellësinë dhe në gjerësinë e tyre ideologjike revolucionare dhe t'i punojë mendja që të mund
të zbërthejë mirë e deri në fund një orientim të dhënë.
Në qoftë se shokët e Partisë në bazë nuk e vrasin
mendjen për këto probleme, në qoftë se ata nuk e studiojnë me hollësi dhe me objektivitet gjendjen, po
vetëm marrin masa mekanike për të qenë në rregull me
përqindjen që u kërkohet, atëherë një punë e tillë do
të jetë me pasoja. Nga këta shokë duhet të kuptohet
mirë se çështja nuk shtrohet që të jesh formalisht
mirë me përqindjet ose me raportet, por që të krijohen raporte e përqindje të tilla që t'i shërbejnë Partisë. Nuk është e vështirë të rregullosh përqindjet përnjëherë, kur të diktohet ta bësh këtë. «Të jemi ne në
rregull me sektorin e Statutit», thoshin disa dhe vepronin kot më kot. Por nga një ecuri e tillë Partia dëmtohet, në vend që të bëhen hapa përpara.
Formalizmi në zgjidhjen e problemeve të Partisë
është i dëmshëm. Për pranimin e anëtarëve të rinj në
31 - 127
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radhët e Partisë ka një varg çështjesh që duhen pasur
parasysh kudo, sidomos në fshatra, ku organizatat-bazë
ka shumë raste që gati përbëhen nga familje të një
apo të dy fiseve, gjë që ndikon në krijimin e tarafeve
e të sëmundjeve të tjera të rrezikshme.
Në qytete gjendja paraqitet pak më ndryshe. Në
një familje mund të jenë shtatë komunistë, por ata
nuk janë që të gjithë në një organizatë, siç ndodh në
fshatra. Por edhe kjo çështje duhet parë me kujdes.
Për mendimin tim nuk është e thënë që të tërë anëtarët e një familjeje të futen në Parti, megjithatë
njërin ose tjetrin anëtar të kësaj familjeje është organizata-bazë e Partisë që e pranon në radhët e saj,
kur ai e meriton.
Por edhe në fshat, në qoftë se ndiqen drejt kriteret në punën e pranimeve, në rast se punohet mirë
për përgatitjen e njerëzve për në Parti, në rast se
rekomandimet etj., etj. bëhen mbi baza të shëndosha,
at ëherë Partia forcohet.
Që komitetet e Partisë të punojnë mirë, duhet të
kenë, për shembull, edhe evidencën e rekomandimeve
që janë bërë nga anëtarë partie të caktuar për njërin
ose tjetrin person dhe që kanë dalë të gabuara. Nga
analiza e rekomandimeve që janë dhënë për njerëz të
cilët nuk e kanë merituar pranimin në Parti diskutohet për shkaqet e dhënies së tyre nga komunistët, të
cilët mund t'i kenë bërë ato të shtyrë nga fisi, nga
akraballëku, nga sentimentalizmi, pra, nga pikëpamje
dhe qëndrime jo të shëndosha. Kuptohet, të ndihmosh
një kushëririn tënd, një njeri që e ke të afërt, pra, ta
përgatitësh atë, ta bësh të devotshëm, t'i bësh pyetje,

ta orientosh e ta nxitësh të studiojë etj., kjo është një
gjë e mirë dhe ke të drejtë të japësh rekomandim për
të. Në këtë rast rekomandimin e jep me përgjegjësi.
Një gjë e tillë, sigurisht, nuk ndalohet. Por komitetet
duhet të shikojnë gjendjen se si u del ky hesap, ç'rezulton nga këto rekomandime, sepse mund të dalë që
në 100 rekomandime 10 mund të mos kenë qenë të
mira. Atëherë si e konsiderojnë ata këtë? Në të kaluarën mund të ketë pasur raste që në 100 rekomandime
20 të kenë qenë fare pa vend, kurse tashti është përmirësuar gjendja. Por ka gisht organizata-bazë apo
nuk ka, e ka ndjekur apo nuk e ka ndjekur ajo këtë
problem? Nga analiza që mund t'i bëhet punës në një
rreth, mund të rezultojë se, pavarësisht që rezultati
doli i mirë, organizata të mos e ketë ndjekur fare
çështjen e rekomandimeve.
Pra, gjatë studimit të këtyre problemeve në tërësi
dalin shifrat, nga të cilat nxirren konkluzionet. Dhe që
këto të jenë të drejta dhe punonjësi i aparatit të Partisë të punojë në rrugë partie, organizata duhet t'i ndjekë çështjet në mënyrë të vazhdueshme.
Veç kësaj, qoftë për pranimet, qoftë për kuadrot,
një rol të madh luajnë njerëzit që punojnë në sektorët
e Statutit e të kuadrit pranë komiteteve të Partisë.
Qëndrimet sektare që mbahen në disa raste nga punonjës të këtyre sektorëve krijojnë shqetësime te kuadrot, deri te kuadrot e lartë që kanë bërë luftën, që
kanë qenë partizanë dhe që sot punojnë mirë atje ku
janë caktuar.
Edhe kur është e nevojshme dhe ekzistojnë mundësitë për të marrë disa komunistë këtej e për t'i dër-
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guar gjetkë, duhet vepruar me partishmëri, se vërtet
vendos organizata-bazë, por në ndonjë rast lëvizjen e
dikton drejtori për ta hequr qafe, sidomos komunistin
që e kritikon. Kështu më shkruante njëri në një letër:
«Shoku Enver, më kanë hequr nga puna ku isha për
arsye se i kam bërë përgjegjësit një kritikë. Të lutem
të vijë njeri dhe ta shikojë se si qëndron puna». Fakt
është se këto shfaqje, edhe pse jo shpesh, ndodhin,
prandaj Partia duhet t'i ketë sytë hapur kurdoherë.
Natyrisht, ne nuk mund të themi se çdo gjë do të ecë
në mënyrë ideale në gjithë Partinë, në gjithë këta
komunistë. Po kur Partia konstaton veprime të tilla
nga disa kuadro drejtues, ajo duhet të mbajë menjëherë qëndrim ndaj tyre.
Ajo që dua të vë në dukje tash, gjë që e kam
thënë edhe herë të tjera, është që të kuptohet se çështjet organizative të Partisë janë çështje shkencore që
kërkojnë studim të thellë e të vazhdueshëm. Në qoftë
se bëjmë studime për një varg problemesh dhe për
çështjen e Partisë, që është udhëheqësja e gjithë këtij
vendi, udhëheqësja e të gjitha këtyre krijimeve, realizimeve e konkretizimeve në fusha nga më të ndryshmet e jetës, nuk bëjmë një punë të thellë shkencore,
atëherë nga të katër anët do të na dalin vështirësi. Pse?
Sepse të metat që vihen re në këtë ose atë ndërmarrje,
për shembull, do të krijojnë një situatë të rëndë. Në
qoftë se organizata-bazë e Partisë do të jetë e fortë,
vështirësitë do të kapërcehen më me lehtësi. Të meta
do të ketë në punë, për këtë nuk ka asnjë dyshim, por
një organizatë e shëndoshë përnjëherë e merr situatën
në dorë dhe i vë gjërat në vend.
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Partinë ne e kemi shumë të fortë, ky është reali-

teti. Disa gjëra që vihen re këtu e atje nuk mund të
themi se janë sëmundje. Jo! Megjithatë, Partia duhet
t'i ketë parasysh edhe këto.

Botuar për herë të parë,
me ndonjë shkurtim, në
lihrin: Enver Hoxha, «Për
Pertinë., (Përmbledhje veprash), vëll. 3, f. 421

Botohet sipas librit:
Enver Hoxha «Për Partinëm
(Përmbledhje veprash),
rëll. 3, f. 421

PLENUMET PUNOINE MIRE KUR ZBATOHEN DETYRAT

PLENUMET PUNOJNE NE MENYRE
REVOLUCIONARE KUR ZBATOHEN DETYRAT
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në takimin ditor të sekretarëve
të KQ të PPSH

24 nëntor 1978

Për problemet që trajtoi në këtë bisedë 11.oku
Enver Hoxha, mori shkas nga informimi që bëri shoku
Prokop Murra, i cili kishte qenë i deleguar në mbledhjen e plenumit të Komitetit të Partisë të Rrethit të
Korçës, që u zhvillua ato ditë.
Anëtarët e plenumit duhet t'i vënë rëndësi të madhe mbledhjes së plenumit, se ka prej tyre që venë
në këto mbledhje sa për të shkuar radhën. Atje shtrohen probleme, bëhen diskutime, kurse disa prej tyre
vetëm dëgjojnë ose bëjnë, siç u tha këtu, ndonjë diskutim standard, bëjnë autokritikë, se janë përpjekur
për t'i kapërcyer të metat dhe premtojnë me llafe se
puna tash e tutje do të ecë mirë. Ata mendojnë se me
kaq ka mbaruar puna për ta, dhe prandaj pas mbledhjes së plenumit nuk luftojnë për vënien në jetë të
detyrave e të vendimeve që merren atje. Po sa janë
ata në korent të problemeve? Po të gjykojmë drejt,
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përderisa nuk shqetësohen, saqë të japin alarmin për
mosrealizimin e detyrave e të vendimeve, do të thotë
se nuk janë sa duhet në korent.
Anëtarët e plenumit janë të shpërndarë në sektorë të ndryshëm të rrethit, megjithatë ata duhet të
jenë mirë në dijeni jo vetëm për problemet atje ku
punon secili, por edhe për të tjerat, të dinë realizimet
e mosrealizimet, të mirat dhe të këqijat, t'i njohin
nga afër njerëzit, të dinë ç'duhet bërë, ç'duhet kritikuar e ç'duhet lavdëruar në mbledhje etj. Dhe mundësitë për këtë janë të shumta, që nga bisedat e lira
me punonjës të ndryshëm e deri në vizita për t'u njohur nga afër me punët.
Në këtë mënyrë anëtari i plenumit do të jetë në
gjendje të diskutojë konkretisht për problemet që merr
në analizë plenumi në këtë apo në atë rast.
Një punë e tillë përgatitore nga ana e anëtarëve
të plenumit, në përgjithësi, nuk vlerësohet sa duhet.
Natyrisht, anëtari i plenumit mund të diskutojë ose
të mos diskutojë në mbledhje, por rëndësi ka që ai
të vejë i përgatitur atje për problemin që do të analizohet. Njëri mund të përgatitë edhe tri-katër faqe
me shkrim, për të vënë në dukje disa anë pozitive
të punës që bëhet për realizimin e detyrave, se edhe
kjo ka rëndësi. Mund të flasë edhe një tjetër pa qenë
i përgatitur me shkrim, për anën tjetër të problemit,
duke bërë kritika konstruktive e duke dhënë mendime
se si duhet punuar më mirë në të ardhmen. Kështu,
do të bëhet një diskutim luftarak dhe të gjithë shokët
drejtues të rrethit do të kenë preokupacion të madh
për mbarëvajtjen e punës.
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Nuk duhet të bëhen mbledhje plenumi për të thënë që u bë mbledhje plenumi. Në qoftë se nuk punohet
për realizimin e detyrave të caktuara, mbledhja është
bërë formalisht. Plenumet punojnë në mënyrë revolucionare atëherë kur zbatohen detyrat në fabrika, në
ara e kudo. Mbledhjet e plenumit, atje ku nuk ka
luftë për zbatimin e detyrave të planit, nuk janë të
efektshme. Vetëm në qoftë se anëtarët e plenumit i
qepen punës për zbatimin e vendimeve që merren në
mbledhje, dhe për këtë qëllim venë të punojnë atje
ku i cakton plenumi, atëherë mund të themi se një
mbledhje e tillë ka vlerë. E theksoj edhe një herë, nuk
duhet të mblidhet plenumi formalisht, si një qëllim
në vetvete, për shembull, të bëhet një mbledhje plenumi se është në plan për t'u bërë. Po ç'rëndësi do
të kishte kjo mbledhje, kur kooperativat i lënë të gjitha prodhimet në fushë?! Përse do të mblidhej plenumi, për të dëgjuar një raport? Ç'vlerë ka një mbledhje e tillë dhe kujt i shërben?
Cili është qëllimi i mbledhjes së plenumit të komitetit të Partisë? Që të caktojë detyra dhe anëtarët
e forumit e gjithë komunistët të punojnë ditë e natë,
në krye të masave, për t'i realizuar ato. Në Korçë,
për shembull, janë bërë gjithë ato shpenzime për ujitjen. Nëpër të tëra kodrat e fushat, që nga Prespa dhe
deri në Vithkuq, janë ndërtuar plot basene, por ujin
nuk e përdorin mirë. Pse nuk «u lahet koka» njerëzve
që përgjigjen për këtë neglizhencë? Përdorimi i mirë
i ujit ndikon drejtpërdrejt në rritjen e rendimentit të
kulturave bujqësore, prandaj nuk duhej të mos u vihej
në dukje kjo dobësi shokëve të Korçës. Ata duhej të

jepnin llogari pse nuk ua vënë veshin atyre 1 000 hektarëve që janë mbjellë me patate dhe pse nuk marrin
masat e nevojshme që planin, medoemos, ta realizojnë
dhe bile ta tejkalojnë. Nuk di hollësira si zgjidhen
këto probleme nga rrethi, por ai rreth që ka më shumë ujë, mendoj që edhe në patate, edhe në panxhar,
edhe në misër, në grurë e në çdo bimë tjetër duhet të
marrë më shumë prodhim se një rreth tjetër, që ka
mungesë uji. Megjithatë, në mbledhjen e plenumit, ai
që mban raportin ngrihet e thotë se në fushë nuk
vihet rëndësi patates! Po atëherë kujt i vihet rëndësi,
në qoftë se nuk i vihet rëndësi këtyre çështjeve? Mos
ka shumë kuadro që marrin lejen në verë? Nuk them
që kuadrot të mos venë në plazh e të mos shëtitin,
por edhe të pushojnë të gjithë çdo vit në verë, nuk
është e drejtë, se, në radhë të parë, duhet puna, duhet
të kryhen deri në një detyrat nga ana e tyre, duke
marrë për këtë qëllim, në kohën e duhur, të gjitha
masat e nevojshme. Ne kemi thënë që pushimet të
bëhen gjatë gjithë vitit dhe në përgjithësi, ata që drejtojnë në bazë janë shokë të rinj, prandaj shumë mirë
mund të pushojnë edhe në dimër, me përjashtim të
ndonjërit që ka nevojë e i rekomandohet plazhi nga
ana e mjekut. Këto gjëra t'i mendojnë kuadrot drejtues
në rreth, të cilët duhet të kenë merak për drejtimin
e punës.
Kur shkohet në plenumet e komiteteve të Partisë
të rretheve, në qoftë se vihet re qysh në fillim që nuk
bëhen analiza të thella dhe debate për problemet që
merren në shqyrtim, atëherë i deleguari mund të bëjë
vërejtjen se ato që thuhen nuk ndihmojnë për
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min e punës, nuk tregojnë ndjenjë të thellë të përgjegjësisë për problemet që shtrohen. Që kjo mbledhje
t'i vlejë Partisë, t'i vlejë punës së saj, duhet t'i vërë
mirë pikat mbi i, siç i thonë një fjale, duhet të diskutojë me përgjegjësi, mbarë e prapë, për të nxjerrë
në shesh shkaqet e vërteta pse nuk janë realizuar detyrat e planit etj., etj. Po të veprohet kështu mendoj
se mbledhja e plenumit do të bëhet luftarake, •anëtarët e plenumit do ta analizojnë thellë gjendjen dhe
do të mobilizohen për realizimin e detyrave.
Në rrethe ka njerëz që dinë mirë ç'duhet bërë
për të marrë rendimente të larta në të gjitha bimët
bujqësore. Bile ata i dinë më mirë nga ne këto gjëra,
por e keqja është se disa prej tyre nuk kanë organi-zim të shëndoshë të punës, që t'u kërkojnë llogari
deri në një të tjerëve për zbatimin e detyrave. Më
-duket se këtu duhet ngulur më tepër këmbë kur shkohet në bazë. Nuk ka arsye, fjala vjen, të këshillojmë
Ilo Priftin, që tashti është në pension, për problemet
-e bujqësisë. Ne i njohim shumë më pak se ai problemet e bujqësisë, prandaj s'kemi ç't'i themi. Por, për
sa u përket problemeve të tjera që ndikojnë në realizimin e detyrave, për ato do t'ju japim këshilla, do
t'ju themi që nuk e keni organizuar mirë punën, nuk
keni disiplinë në brigada etj. Dhe në qoftë se nuk
merrni masa për disiplinën, nuk vini kontroll për farën
etj., etj., atëherë nuk keni gjë në vijë, megjithëse të
tëra ato ç'duhen bërë për pataten, për shembull, ju i
dini. Pra, siç e theksova, shokët e rretheve duhen mësuar, këshilluar e ndihmuar në ato drejtime që kanë
nevojë.
-
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Eksperiencën e mirë të punës së Partisë në rrethe ne duhet ta kemi parasysh kurdoherë, se ajo na
shërben shumë dhe të luftohet rutina, prirja për t'i
mbuluar ose për t'i kapërcyer lehtë të metat e dobësitë me shprehje të tilla, si «e kam thënë», «ia kam
përmendur» etj. Shfaqje të tilla janë shumë të këqija,
prandaj kundër tyre duhet të luftojmë, që ta kapërcejmë këtë stil e metodë të dobët pune.
Ne duhet të bëjmë ç'është e mundur për revolucionarizimin e metodës së punës të organeve të Partisë dhe të pushtetit. Kjo ka rëndësi të madhe dhe
pikërisht kësaj duhet medoemos t'ia arrijmë, se çështjet
teknike, çështjet politike dhe deri në një përqindje të
madhe edhe çështjet ideologjike, shumë i kuptojnë, por
jo të gjithë i zbatojnë në mënyrë revolucionare. Kjo
kërkon, së pari, organizim të mirë të punës, së dyti,
kontroll të vazhdueshëm të zbatimit të detyrave dhe,
së treti, sigurimin e mjeteve të prodhimit, të veglave,
të farës së mirë, të lëndës së parë etj., etj. Për këto
ne do t'i këshillojmë vazhdimisht shokët e bazës që jo
vetëm t'i kenë parasysh, por t'i përvishen mirë punës
për t'i vënë në jetë.
Mund të ngjasë edhe kështu: U zhvillua plenumi,
vajti ky apo ai shok nga Tirana dhe u bëri një kritikë
shokëve të rrethit, por, pas gjithë këtyre, gjendja prapë vazhdon të jetë po ajo, atëherë duhen studivar më
thellë shkaqet: vjen kjo sepse njerëzit nuk e prishin
rehatin apo për arsye të tjera? Prandaj ka rëndësi që
të ndiqet zbatimi i porosive të dhëna.
Në qoftë se shkohet në plenumet e rretheve me
këtë frymë dhe me këta objektiva, që u thanë këtu,

482

483

ENVER HOXH,A.

PLENUMET PUNOJNE MIRE KUR ZBATOHEN DETYRAT

atëherë vajtja dhe marrja pjesë në to ka rëndësi dhe
i shërben punës së Partisë. Natyrisht, njëri apo tjetri, që shkon atje nga qendra, mund dhe të mos e
dijë në detaje gjendjen e punëve në rrethin që vete,
por di disa gjëra kyç dhe pikërisht për ato shkon.
Ç'do t'i thonë ata, ai do t'i dëgjojë me vëmendje, por
pastaj do t'u thotë fjalën e tij, duke vënë theksin në
ato të meta e dobësi që ndikojnë në mosrealizimin e
planit.
Nuk është nevoja t'u flasim shumë kuadrove për
rëndësinë e realizimit të planit, se ata janë shokë të
ngritur politikisht e ideologjikisht, edhe teknikisht nuk
janë keq, përkundrazi, janë të përgatitur, prandaj themi se të gjitha mundësitë i kanë që të organizojnë një
luftë të vendosur për të realizuar planin në çdo zë e
në çdo tregues. Këtë gjë e vërteton tash së fundi shembulli i Fierit dhe i Lushnjës. Shokët e këtyre rretheve
ne i kritikuam seriozisht, kur konstatuam se prodhimet
i kishin lënë në fushë dhe nuk e kishin organizuar
mirë punën. Po të mos kishim bërë kështu, kjo gjendje do të vazhdonte akoma edhe sot në të dy këto
rrethe. Kurse tani, pasi u shkundën nga rutina, na
kanë thënë se për dy apo tri ditë do t'i përfundojnë
vjeljet. Prandaj, më duket, shokët e rretheve kanë
nevojë të nxiten e të ndihmohen.
Plani bëhet nga baza. Këtë e kemi thënë shumë
herë, bile me zë të lartë, që organet qendrore të mos
ndërhyjnë vend e pa vend. Kur shokëve të rrethit u
imponohet, fjala vjen, mbjellja e duhanit nga ministria
dhe janë të bindur se nuk i kanë kushtet për të marrë
rendimente të mira në këtë bimë, kjo duhet parë. Rre-

thi, kur i ka bërë të gjitha përpjekjet dhe është shkundur nga puna rutinë, të përqendrojë forcat për të marrë rendimente më të mëdha në disa bimë të tjera
bujqësore. Në këtë mënyrë do t'i dyfishohen të ardhurat edhe kooperativës, edhe shtetit. Sigurisht, kur
ministria shikon dhe bindet që në duhan, për shembull,
Korça apo cilido rreth tjetër, merr pak rendiment,
duhet t'ia heqë nga plani. Në vend që të mbjellë duhan, në ato toka, Korça më mirë le të mbjellë misër
që ka leverdi sikur të marrë edhe 25 kuintalë për
hektar. Veçse këto gjëra duhen bërë me mend, se vërtet mund t'i shkurtohet sipërfaqja e mbjellë me duhan,
por ama vlerën e këtij prodhimi Korça duhet ta kompensojë, bile edhe më shumë, me misër ose me ndonjë
prodhim tjetër. Për këtë duhet t'u kërkohet llogari deri
në një shokëve të rrethit.
Për këto çështje duhet treguar kujdes, se nuk luhet me bimët vjetore nëpër ara, nëpër fusha. Natyrisht, edhe kushtet atmosferike luajnë rol në realizimin e prodhimeve bujqësore, por kryesorja janë
shërbimet dhe organizimi i punës për to. Këtu ne duhet të mbajmë parasysh ecjen, dhe kjo ecje është
pozitive. Kështu, për shembull, për panxharin kemi
ecur përpara, por ky përparim duhet parë me kujdes
se mund të marrim panxhar më shumë dhe sheqer
më pak, ose panxhar diçka më pak, por sheqer më
shumë dhe alkool më pak. Për të gjitha këto çështje
duhet të bëhen mirë llogaritë. Panxhari i madh, për
shembull, që nuk ka sheqer shumë, na jep melas, që
ne, natyrisht, nuk e hedhim poshtë, por e përdorim
si ushqim për bagëtinë, kurse panxhari i vogël është
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më shumë i sheqerosur, prandaj duhet të shikohet me
kalem në dorë se cili nga këta na leverdis më shumë.
Në qoftë se do të interesohemi për panxharin, do të
shohim se bota këto probleme i ka zgjidhur, prandaj
edhe sheqer marrin më shumë, edhe bërsi u mbeten
më shumë, edhe sasia e panxharit rritet. Të tilla probleme duhen studivar me seriozitet dhe t'u shkohet
deri në fund.
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