»Til vort elskede Albanien
Til vort vidunderlige folk«
- hilsen fra Enver Hoxha til det albanske folk i anledning af
40-året for det socialistiske Albanien
- Åh, mit elskede hjemland. 72 år er gået siden uafhængigheden blev proklameret. I 40 år har du levet og
er gået frem ad socialismens vej, for altid befriet for
undertrykkelse og.udbytning, for fremmede besætteres
og indre fjenders intriger og ondskab. Gennem århundrederne har du, mit Albanien, gennemgået endeløse lidelser og nød. Dit liv har været fyldt med blodige krige,
der har været ført overalt på dit territorium, i bjergene
og på sletterne, i borgene og i de simple hytter. Du udgød dit blod, for at du kunne leve frit og uafhængigt
som den bjergørn, du er, med din frihedselskende ånd
og uforfærdede karakter, med dit klarsyn og din klogskab, med dit modige storsind, med dine ønsker og ædle forhåbninger. Du har aldrig været bange for at kærn.pe imod fjenden og slaveriet. Du er aldrig blevet knægtet af besættelser, på trods af de fælder, nedbrændinger og mord, som fjenden har grebet til. Du er aldrig

bukket under overfor fremmede eller har accepteret
forræderi. Du har altid været stolt og har kæmpet
imod. I dit bælte har du båret sølvskæftede pistoler,
ved din skulder rifler, i dine hænder det dragne sværd,
og du h~r kæmpet vildt. Du er blevet angrebet fra mange sider, har ofte været slået, men du, mit Albanien og
mit folk, blev aldrig overvundet.
Det er vanskeligt i verden at finde et andet lille land,
som vort Albanien, hvor folket, som det albanske folk,
har kæmpet så meget, har vovet så meget, har udvist så
stort mod og klogskab, har knust alle fjender, og har
kunnet stå stolt i historiens øjne, har opnået frihed og
uafhængighed, og har taget magten ved hjælp af egne
våben, uden at søge hjælp hos nogen andre. De mest
rasende fjender har angrebet det brave folk med det
formål at fjerne Albanien fra jordens overflade og fra
verdenskortet, at sønderdele det og dele det ud til dets

naboer, hvis herskere var agenter for stormagter. Men
forgæves. Albanien og albanerne kæmpede og sejrede.
De var, er og vil altid være udødelige.
Åh.unitAlbanien, mit folk. Historien taler om disse
~ strålende bedrifter. Historien taler i dag endnu højere
end tidligere, men den har også talt i fortiden, selvom
fjenderne har gjort deres yderste for at forhindre, at
nogen skulle høre din stemme. Men denne stemme kunne ikke bringes til at tie, for ekkoet fra de albanske krige bredte sig fra bjergene, spredte sig ud i rummet og
fortalte verden, hvordan et ubøjeligt folk med Skanderbeg i spidsen kunne blive osmannernes frygt. Mens Europa rystede ansigt til ansigt med de tyrkiske sultaners
horder, blev der i de albanske bjerge kæmpet og ydet
modstand af et folk, der blev ledt af en helt der beskyttede sit fædreland og Europa imod besættelse. Mit brave folk, du udgød strømme af blod, men der var ingen
der takkede dig. Alligevel mistede du ikke modet, for
livet selv havde lært dig, at man må tage skæbnen i sine
egne hænder og forsvare og befri sit fædreland.
Mange fjender har forbrudt sig på vort lands jord.
Fra romernes Cæsar og Marcus Aurelius, over osmannernes krigere til de serbiske horder fra Stephan Dushans tid til Karageorgevicherne, fra Venizellos' og
Zografos' grækere til italienerne i første verdenskrig og
Musollini i anden verdenskrig, kejser Frantz Josef af
Østrig-Ungarn, Hitlers Tyskland og mange andre. Men
du, det albanske folk gik op mod alle disse indtrængende magter, og efter hver besættelse stod du mere enigt
og mere beslutsomt på at nægte at bøje dit hovede overfor nogensomhelst.
. Regeringsarkiverne i Europa er blevet fyldt med vidnesbyrd om din kamp, om dine dyder og din ældgamle
stræben efter frihed. Men disse arkiver er ikke åbne.
Endnu i dag forbliver de lukkede. Arkiverne i Istanbul,
Beograd og Athen, Italien, Østrig og Frankrig er lukkede. Men, mit heltemodige folk, du har skrevet sin glorværdige historie bedre og mere klart selv, generation efter generation, med dit blod og sved, end man kan læse
om den i de udenlandske rigsarkiver. Og du, vort folk,
har sunget om den gennem tiderne. Dine sange beskriver troværdigt din storslåede historie, dine skikke, vaner og dragter, de er hymner til din ædelmodighed, lo:
yalitet og ærlighed, til dit liv i hele dets harmoniske udvikling.
Du sang disse sange til dig selv, til dit blod, til din udødelighed. Disse sange inspirerede kommende generationer, udrustede dem med kærlighed for fædrelandet
og friheden, fortalte om deres forfædres mod og beslutsomhed. Fortalte dem, at deres frihed, ære, sprog,
skikke og kultur kun kunne forsvares med blod og
sved.
Dine sange afspejlede den hjælp, som du, det albanske folk, har ydet .andre folk i historiens løb. Det er
sange tilegnet Skanderbeg og hans brave albanske
kæmpere, der bidrog til befrielsen af kongedømmet i
Napoli, og som hjalp hunyaderne. Det er sange, der er
tilegnet dine sønner, der tog ud og kæmpede i så fjerne

egne som Frankrig, hvor de kæmpede mod marskal De
Querc. Det er sange til 'dette lands brave kæmpere, der
bidrog til den græske frigørelsesrevolution. Hvor har
albanerne ikke kæmpet for frihed, ikke udvist livskraft, ikke udvist klogskab! .
, Fra dine rækker, mit folk,er store mænd opstået.
.Mænd, som har kæmpet. med riflen og pennen. Som
har inspireret generationer og indgydet dem patriotisme
og ønsket om frihed. Disse mænd har drømt, arbejdet
og stræbt efter at fædrelandet kunne leve i frihed. For
at albanerne kunne lære, opsuge kundskaber og opbygge det frie Albanien uden at være bundet af lænker eller
fremmede. De har stræbt efter et liv, hvor det albanske
sprog kunne blomstre, vort sprog, der »så smukt, så
rent«, så melodiøst som man kan høre det i bjergboernes og slettebefolkningens, i de modige kvinders, pigers
og drenges sange. Vort sprog blev elsket og værdsat utrolig meget af fremtrædende patrioter i hele vor hist 0ries forløb, specielt i vor nationale renæssance. Med deres oplyste sind ønskede de at man skulle kunne skrive
og lære dette sprog i de albanske skoler, og at disse skoler skulle befri folket fra uvidenhed, fra sproglig indflydelse fra de lande der undertrykte os, samt skulle afskaffe den middelalderlige uvidenhed og religioner der
forgiftede det albanske folks sind. Det albanske sprogs
pionerer ofrede sig selv for fædrelandet, deres blod
blevet lysende eksempel, deres arbejde slog rødder,
voksede og udviklede sig i kamp og trængte frem gennem lidelserne og elendigheden. Fra de albanske skoler,
som disse fremragende patrioter åbnede, udgik der
folk, der samlede vor histories sange og vort folks skikke, der styrkede albanerens beslutsomhed om at befri
sig selv, som gav os kundskabens lys og styrke. Og til
slut overvandt du, mit elskede folk, alle disse vanskeligheder.
Historien har lært os, at de folk, som ikke kæmper,
bliver udslettet. Derfor kæmpede du, mit folk, for din
frihed, for dit sprog, for dine skikke, for din hellige
jord, og du blev ikke udslettet, men sejrede. Århundreder gik med endeløse krige, hvor du led død og ødelæggelse. Men du opgav ikke og blev ikke overvundet, og
endelig den 29. november, 1944 vandt du din frihed, og
samtidig tog du magten, blev herre over din egen skæbne. Du trådte frem i lyset for altid, fordi du i spidsen
for kampen havde det heltemodige kommunistiske parti, som du, folket, bragte til verden, forsvarede og
skænkede blodet fra dine bedste sønner, så det kunne
vokse sig så stærkt som tiden og fædrelandets fremtid
krævede. Det var en velfortjent sejr.
Det er sjældent, at noget andet folk har fortjent sin
frihed i den grad, som du, mit folk, fortjente det. For
du har været stærk, modig og optimistisk, og du har altid holdt af livet. Du har frembragt ædle sønner og døtre, der var varmhjertede, der havde skarpe øjne og var
så stærke som bjergenes klipper. Og de har angrebet
fjenden som torden og lyn. Sådan var de sønner og døtre, der ledte dig i kamp med sang og krigens råb på deres læber. Om deres historie, slag og ofre har du, mit

brave og storsindede folk, sunget.
Det har ikke kun været en eller to eller nogle få tusind enkeltpersoner, men et helt folk, der på et hvert
tidspunkt, i alle perioder, i alle historiens vanskelige
øjeblikke er blevet inspireret af din storslåede fortid,
mit fædrelandet. Albaneren har aldrig tabt hovedet i de
storme han har været ude i. Det albanske folk er aldrig
blevet tvunget i knæ, men det har arbejdet sig fremad
gennem stormene og tvunget fjenderne i knæ, hvor
mægtige, vilde og velbevæbnede de end har været.
Du, mit kære folk, var ikke et folk af barbarer. Andre opførte sig som barbarer imod dig. Du, mit folk,
var ikke uden kultur. Andre forsøgte at pådutte dig deres slavebindende kultur. Men du var et stærkt folk ikke kun i muskelstyrke men også i tankekraft og storsind, og derfor kunne angriberne hverken opsluge dig
eller udslette dig. Fjenden har ikke ladt noget usagt,
men livet, kampen, historien har vist, at de har taget
fejl. Du har udfra enhver betragtning været dine fjender overlegen.
Hele dit liv har været revolution. Selv når du sultede,
var nøgen eller klædt i pjalter, når dine kroppe blødte
af sår, besad du kampånd og forblev urokkelig. Aldrig
har dit liv været meningsløst, men tværtimod har hvert
år, hver dag i det været fyldt af kamp og stræben efter
frihed, retfærdighed, og økonomisk og social udvikling. Denne livsform har altid holdt os levende, og Ar-

bejdets Parti har altid haft dette på dagsordenen. Partiet har gjort vort folks revolutionære tradition til en
uadskillelig del af vort liv, og fremtrædende dage, begivenheder og personligheder i folkets liv bliver fejret,
og der bliver sunget og skrevet om det. En fantastisk situation er blevet skabt overalt, folkets politiske oplysthed og fremragende fædrelandskærlighed er udødelig.
På grundlag af denne sunde atmosfære går Albanien
fremad og opbygger med held socialismen. Folket er
samvittighedsfuldt i sine handlinger og sit arbejde, og
kæmper for socialismens og kommunismens store sag,
og unge og gamle elsker vort heroiske parti af hele deres
hjerte.
Alle de goder, som vi har skabt og nyder godt af under socialismen, har rødder tilbage til den nationale befrielseskrig, som folket udkæmpede, ledt af det kommunistiske parti, som altid er blevet oplyst af
marxismen-leninismen, dets ufejlbarlige ledetråd. Partiet har fra sin stiftelse været ledt af denneideologi og
har været i stand til at opdrage og hærde det ny menneske i det socialistiske Albanien med århundredernes
patriotisme. Det har været i stand til at forene og mobilisere hele folket i en hellig krig for friheden, til at lede
dem på en sådan måde, at folket udover at vinde sin frihed også tog magten i sine egne hænder, oprettede folkemagten og begyndte arbejdet med at omskabe vort
elskede Albanien til en blomstrende have, til et frit

folks frie land.
Vi kæmpede og sejrede i den nationale befrielseskrig,
hvor det forenede albanske folk rejste sig til kamp. Alle
vore landsbyer blev hjemsteder for partisanerne. Hele
folket var i stand til at forene sig fast omkring partiet,
de barbariske fremmede invasionsstyrker blev fordrevet fra vores jord en gang for alle, feudalherrernes,
beyernes og kapitalisternes magt blev omstyrtet og forræderne straffet, som de fortjente. Mange af folkets
bedste sønner faldt ærerigt på slagmarken, men de blev
fakkelbærere og i dag hviler de på heltekirkegårdene,
hvor folk ofte besøger dem for at udvise dem den sidste
ære, for det blod som de udgød lagde grunden til det
nye Albanien:
Alle udlændinge, der besøger vort land, bøjer sig i respekt foran vore heltes grave og siger i fuld overbevisning og beundring, at dette folk har kæmpet, har udgydt sit blod på hver en tomme af dets jord.
Efter befrielsen fortsatte du, mit folk, heltemodigt
kampen. Partiet ledte dig igennem nye og endnu større
Fra festlighederne i anledning af 40 året for det
slag, socialismens slag, som du vandt gennem arbejde
socialistiske Albanien, november 1984.
og sved, gennem viden og beslutsomhed. Du arbejder,
om den er blevet tilbudt under dække af proletarisk insejrer og går frem hver dag uden at nedlægge våbnene
og uden at gå i knæ overfor de gamle fjender eller over- ternationalisme. I den tro, at en sådan hjælp ikke havde en slavebindende imperialistisk karakter accepterede
for de nye, der skjuler sig i forskellige forklædninger.
Partiet, folket og socialismen har fyldt Albanien med det albanske folk og Albaniens Arbejdets Parti den for
store fabrikker, kombinater og vandkraftværker . De at blive i stand til at genopbygge landet. Men da vi så,
har fået sletterne til at blomstre, de har udsmykket høj- at titoisterne, de sovjetiske revisionister, revisionisterne
dedragene og bjergene med terrasser, plantet skove helt fra de andre østeuropæiske lande og Mao Zedongs
op til alperne: De har udviklet husdyrholdet og land- Kina havde fjendtligtsindede og slavebindende hensigbrug, som Naim (Frasheri) sang så lidenskabeligt om. ter med den hjælp, de ydede os, og alle havde til hensigt
De har fyldt landet med skoler, med kulturelle og vi- at forvandle Albanien til et vedhæng, der var afhængig
af dem, så det mistede sin frihed og uafhængighed - da
denskabelige institutioner, de har udryddet analfabetisrev vi masken af dem og fortalte dem åbent og klart, at
men, fortidens mørke og tilbageståenhed og indført
kundskab,udvikling og videnskabeligt fremskridt over- det socialistiske Albanien, Albaniens Arbejdets Parti
alt. Det socialistiske Albanien er i dag det eneste land i og det albanske folk ikke var til salg for nogle få klude
verden, der opbygger socialismen ved fuldstændigt at eller for nogle få rubler, dinarer eller yuan. Præcis på
stole på egne kræfter, der ikke tager imod kreditter fra samme måde har vi ikke solgt os selv ud til de engelske
nogen, og som ikke står i gæld til nogen. Det er et land og amerikanske imperialister for deres kludebundter eller pund-sterling og dollars.
uden skatter, uden inflation og uden arbejdsløshed.
I 40 år i træk har du, mit tapre Albanien, holdt det
Det er et land hvor skolegang og medicinsk hjælp er
gratis. Alle hjørner af Albanien er blevet ændret fra vajende marxistisk-leninistiske flag højt, ligesom du
grunden, vort martrede folks liv har forandret sig fuld- igennem historiens århundreder har holdt det vajende
friheds-flag højt, det røde flag med den tohovede ørn,
stændigt og er blevet sikkert, oplyst og fremgangsrigt.
som
du tilføjede vores femkantede stjerne, frihedens
Frem for alt har partiet i løbet af hele denne proces
forenet hele folket endnu mere og bevidstgjort det om stjerne, socialismens og kommunismens stjerne.
Ikke et eneste øjeblik i disse 40 år med socialisme har
dets store og afgørende rolle i historien.
Det er dette smukke Albanien, som du, mitparti, har du, mit folk, med Arbejdets Parti i spidsen, tilladt de
bygget, gennem så mange storme, så mange kampe og nye perfide og magtfulde fjender at overvinde dig. Endintriger; Det lykkelige liv, som vi nyder i dag, det nye nu engang trak du sværdet frem, men nu var det mere
menneske, som er blevet skabt på det seneste, er frugter , skarpt, hvæsset i de mange slag og skærpet på historiens ambolt. Med dette sværd slog du, mit parti, nådesaf dit storslåede arbejde. Det er opnået gennem folkets
styrke, gennem din beslutsomhed og modenhed og gen- løst ned på imperialisterne og de reaktionære, de monem din marxistisk-leninistiske tankegang, der ikke har derne revisionister af alle afskygninger. Og du bekæmtilladt os at række hånden ud til nogen fremmede. Ikke pede de hemmelige revisionister, der for deres egne hegemonistiske hensigters skyld syntes at være og fra tid
blot har den udenlandske hjælp været meget begræntil anden fremstillede sig som marxister-leninister .og
set, men som erfaringen har vist har det i sit kerneindhold-haft en slavebindende imperialistisk karakter selv venner af os. Du tvang dem til at komme ud af deres

skjul. Med disse standpunkter og dit storslåede eksempel udførte du, mit parti, din internationalistiske pligt.
Samtidig lod du andre vide, at kampen imod de revisionistiske strømninger ikke må køles ned, at der ikke må
indgåes nogen kompromisser eJler aftaler med dem, for
de var overløbere og forrædere. Partiets ord, dets koldblodighed, mod og beslutsomhed viste styrke og blev en
ledetråd for folkene og de revolutionære i verden.
Du, mit socialistiske fædreland, førte under Arbejdets Partis ledelse denne heltemodige kamp med en forbløffende livskraft, og der blev lyttet til din kraftfulde
stemme. For du rejste dig resolut imod titoismen, der
blev afsløret for øjnene af hele verden som et ideologisk, politisk agentur for den amerikanske imperialisme
og verdens reaktion. Du har i en lang periode altid bekæmpet og hævet din stemme imod den amerikanske
imperialisme og alverdens reaktionære bourgeoisi, der
stræber efter at holde folkene og verdensproletariatet
under kontrol. Og på samme vis har du hævet din stemme imod de sovjetiske socialimperialister, der kæmper
for at oprette verdensherredømme, for at undertrykke
folkene ved at true dem med våben og atombomber.
Senere hen blev din kraftige stemme hørt over hele denne oprørte verden, da du talte imod Mao Zedong og hele den kinesiske ledeises praksis og teori. De forrådte
marxismen-leninismen og startede på en revisionistisk
kurs for at gøre Kina til en imperialistisk supermagt.
De imperialistiske og revisionistiske fjender blev rasende over det korrekte standpunkt, den beslutsomhed
og det mod, som det lille folk og dets tapre parti udviste. Derfor lod de intet usagt overfor os. De taler og
skriver vredt og ildesindet om os.»Hvad er det for et
folk? Hvad er det for et parti, der larmer så meget op?
Hvad er det her for nogle stædige bæster, der ikke viger
tilbage fra at modsætte sig magtfulde stater? De må
knuses, de må udslettes, de må tvinges i knæ, sultes til
underkastelse gennem blokade.« Men de tager alvorligt
fejl, ligesom de altid har gjort det. For de har ikke sat
sigind i og har ikke ønsket at sætte sig ind i det albanske folks historie, albanernes modige karakter. De har
ikke ønsket at anerkende, hvilken stor betydning, vi
lægger i frihed, uafhængighed og fædrelandets suverænitet, som albanerne altid har lagt så stor vægt på.
Som de kapitalister, imperialister og reaktionære, de
er, har de troet og tror stadig, at intet kan modstå deres
økonomiske og militære styrke og deres ideologi. Men
som I ser har folkene, store som små, styrken til at
modstå fjender. De folk, som kæmper, vil altid sejre.
Fjenderne er ganske ude af stand til at knuse de.
marxistisk-leninistiske partier, som står urokkeligt fast
på principperne. Marxismen-leninismen, som vejleder
proletariatet, de ægte kommunistiske partier, og folkene, som kræver deres frigørelse og rettigheder, er uovervindelige.
Kampen mod den sovjetiske revisionisme og al moderne revisionisme er en af partiets mest strålende epos.
Denne heroiske kamp er en ære og stolthed for dig, arbejderklassen i Albanien, for dig, det albanske folk, for

Børnene i det socialistiske Albanien lever et trygt liv,
uden usikkerhed for fremtiden. De er arvtagerne til det
socialistiske samfund.
dig, vort socialistiske Albanien. AJle stater i verden,
uanset hvilket styre de har, aJle folkene, aJle de politiske strømninger, det være sig venligt- eller fjendtligtsindede, må under aJle omstændigheder indrømme, at du
er fuldstændig frit, fuldstændigt uafhængigt, og står
fast som granit.
Du, vort socialistiske Albanien, modstod de frådende bølger af fjenders anslag og gav ikke efter. Dine retfærdige, modige revolutionære marxistisk-leninistiske
standpunkter har fået utallige venner og beundrere fra
aJle lande til at samles omkring dig. Selvom du var lille,
betragtede og fulgte verdensproletariatet dig med forhåbning og tillid, fordi det ser i din kurs og beslutsomhed sit store ideal, marxismen-leninismen, kampen for
revolutionen, kampen for at styrte de reaktionære
kræfter, der undertrykker og udbytter det, fuldendt og
uovervindeligt. Du har sagt og siger sandheden til proletariatet og folkene. Og denne sandhed harekstraordinær betydning. Sandheden giver een energi, og giver ikke een lov til at desillussioneres og brække halsen. Den
spreder lys på vejen, baner nye veje, fremkalder mægtige kræfter af folkets dyb, der gør det i stand til at overvinde aJle fjender, alle vanskeligheder og alle intriger.
Med sine standpunkter og meninger har det socialistiske Albanien og Albaniens Arbejdets Parti tilført
proletariatet og folkene mod og selvtillid, og det siger
til proletariatet og folkene: Stå som vi står, kæmp som
vi kæmper, for så vil I sejre, som vi har sejret og stadig
sejrer. Vores sejr er sikker. Vores sejr er en fælles sejr.
Derfor må vi slutte vores rækker i krigen mod vore
fjender. Åbn ild mod revisionisterne, arbejderklassens
og folkenes forrædere, åbn ild mod storkapitalens imperialistiske planer, for kun på den måde kan ens fædrelands frihed, uafhængighed og suverænitet vindes, Og
revolutionen udvikle og sejre. Al den snak om at tage
magten gennem reformer er nonsens. Bourgeoisiet og

kapitalismen kan aldrig affinde sig med at arbejderklassen der er den mest fremskredne klasse i verden,
som fremtiden tilhører, tager magten. Tværtimod så
tilbereder folkenes og proleratariatets fjender hver evig
eneste dag sukkersøde giftpiller og smeder nye slavebindende lænker. Kun ved at bekæmpe det gamle system,
kapitalens magt, kan folkene og proletariatet derfor triumfere skridt for skridt og tage magten i deres egne
hænder. Arbejdets Parti fulgte denne kurs, og derfor
blev det albanske folk befriet. Og sådan er det socialistiske Albanien blevet opbygget og gør fremskridt.
I al din handling, du heltemodige parti, har du haft et
storslået mål, og er altid gået vagtsomt, men frygtløs til
værks. Din holdning har aldrig været krybende, du har
:aldrig været opportunistisk,
men du har heller ikke været sekterisk. Du er altid gået oprejst fremad ad den
marxistisk-leninistiske
vej. Hvad der først og sidst har
ligget dig på sinde, har været folkenes vel. Du har oprigtigt elsket de virkelige marxist-leninister,
har forsvaret dem til det sidste og vil altid forsvare dem på denne
måde. Du har altid tilkendegivet dine meninger åbent,
taktfuldt når det har været nødvendigt, men du har
hævet stemmen, når dette var påkrævet. De, der har
gjort fejltagelser, har du tålmodigt søgt at bringe på
rette spor. Du har rådgivet dem klogt, og samtidig har
du lyttet opmærksomt
til deres værdifulde råd og har
draget nytte af dem. Du har støttet deres korrekte
handlinger, men når de har taget fejl, har du kritiseret
dem. Det er den linie, du altid har fulgt, men når bægeret har været fyldt, og du er blevet overbevist om, at
der ikke gaves anden udvej en kampens vej, har du ikke
været bange, men har erklæret fjenderne krig og har
aldrig indstillet kampen.
vr har aldrig givet efter for eller givet nogle indrømmelser til fjender af os. Historien har lært os dette. Vi
har lært det ikke blot af vore egne prøvelser og strabadser, men også af de prøvelser, som alle folkene i verden
har været igennem, af deres utallige kampe gennem århundrederne.
Marxismen-leninismen
har åbnet vore øjne ved hjælp
af de slutninger, der er blevet draget af de analyser, den
.har foretaget af samfundsudviklingen
gennem klassekampen. Den lærer os, at klassekampen er samfundets
drivkraft, som holder en i live, giver en styrke, giver en
sejr. Hvis man udslukker denne kamp, vil borgerskabet
og kapitalismen kvæle og slavebinde en, og vort folk
'har aldrig syntes om slaveri. Tværtimod har vort folk
altid kæmpet mod al slags slaveri. Derfor har vort parti
aldrig indstillet klassekampen,
hverken internt eller på
den internationale scene. Og det vil aldrig indstille den
et eneste øjeblik. I 40 år i træk har vort folk og vort
parti resolut modsat sig og bekæmpetalt
gammelt og
konservativt,
opportunistisk
og liberalt og alle, der
åbent eller skjult har. forsøgt at drive os bort fra vor
korrekte kurs. Vi har bekæmpet enhver ·kraft eller ideo. logi, der har stræbt efter at forvirre vort folks bevidsthed og at hindre os i at marchere fremad mod bedre
dage, mod nutiden og en mere sikker fremtid. Vi har al-

tid holdt klassekampen
flammende,
og det er netop
denne store og revolutionerende drivkraft, der har gjort
vort lille fædreland urokkeligt, »både af kanoner og
bomber«, sådan som folkesangen siger. Det vil sige, at
det står fast overfor både revisionismen, kapitalismen
og reaktionen.
Vi har mange venner og beundrere i verden. Vores
venner er alle folkene i verden, som nærer en stor hengivenhed og respekt for Albanien, taler med beundring
om vort land og vores socialistiske virkelighed, og som
ønsker at vide, hvor vi finder denne styrke, for de forstår stadig ikke, hvordan denne virkelighed er opnået.
Derfor er det vores pligt at gøre Arbejdets Partis, det
albanske folks og det socialistiske Albaniens sejre
kendte i al deres mangfoldighed
overfor folket, og at
forklare dem ikke blot ud fra nutiden men også ud fra
det albanske folks storslåede fortidshistorie. Disse sejre
er som en ubrudt stålkæde hvor de enkelte led er de revolutionære begivenheder uadskillelige fra hinanden,
idet de i forskellige faser repræsenterer vor nations permanente idealer om frihed, uafhængighed,
demokrati
og enhed, vores velfærd, kultur og stadige fremskridt.
Vi må forklare vores brødre og beundrere, at det albanske folks livskæde er blevet fantastisk hærdet i dag. Det
er takket være marxismen-leninismen,
som vi forsøger
at forstå ned i alle dens aspekter og trofast praktiserer i
dens principper under vort lands og den internationale
situations betingelser.
Vi har ikke tilladt principperne for vores udenrigspolitik at blive bestemt af konjunkturer men på den anden
side har vi altid taget den internationale
politiske og
økonomiske situation i betragtning.
Men i vore forbindelser med andre stater og i vore
standpunkter
iøvrigt har vi altid ladet os lede af de
marxistisk-leninistiske
principper, for de leverer nøglen
til en korrekt forståelse og vurdering af verdensbegivenhederne, de betingelser der opstår, imperialismens
intriger og hensigter overfor de forhåbninger,
som de
revolutionære kræfter, proletariatet og folkene i hvert
enkelt land og i hele verden nærer.
På grund af alt dette fejrer det socialistiske Albanien
mærkedagene den 28. og 29. november i deres fulde udstrækning, når de nærmer sig. Der er overalt glæde
over arbejdet, over resultaterne og det gode nye liv. Hele folket synger og glæder sig over de storslåede sejre, vi
har opnået på alle felter, over det nye socialistiske liv,
over den sikkerhed og de storslåede og klare perspektiver; der ligger for fremtiden.
Jeg føler en grænseløs tilfredsstillelse.. når jeg ser i
fjernsynet, hører i radioen eller i aviserne læser om det
store opbygningsarbejde,
der foregår over hele landet,
om de sejre og landvindinger, der den ene efter den anden er opnået på alle områder. Det varmer mit hjerte,
når jeg ser vore utrættelige og dygtige specialister, der
opbygger dæmninger og produktionsmaskineri
og tager moderne virksomheder og kombinater i anvendelse .
Det varmer mit hjerte, når jeg ser at kooperativbønder.
ne på sletterne, i højderne og i bjergene omhyggeligt

dyrker deres afgrøder og opnår udbytter, der ligger på
et internationalt niveau. Eller når jeg ser den store hær
af vor nye socialistiske intelligensia, eleverne og studenterne, der sidder bøjet over bøgerne eller i laboratorierne, der arbejder på skitser og nye modeller. Eller når
jeg ved siden af mænd ser albanske piger og kvinder,
som partiet trak ind i det samfundsmæssige
liv, som arbejder og synger, producerer og leder, og opfostrer
sunde lykkelige børn, fædrelandets fremtid. Hele Albanien er i bevægelse, i udvikling, i konstant fremgang. I
. dag bygges og skabes der på hver tomme af vor jord,
hver tomme er en skole og en uovervindelig barrikade
mod vore fjender, og en scene, hvor vort folk, de der
skaber alt, synger til partiet, til livet, til friheden og socialismen.
Det er folket selv, der med partiet i spidsen har skabt
denne situation. Det er derfor, at det, når det arbejder
og glæder sig og specielt fejrer mærkedage, med en forbløffende kraft giver udtryk for de fine og rene følelser,
der inspirerer det til at udføre endnu større bedrifter.
For os partisoldater kan der ikke findes nogen større
tilfredsstillelse end når vi ser dig, vort folk, som herre
over din egen skæbne, som et lykkeligt og tilfreds og
frit folk i et suvenænt og frit Albanien, i et Albanien,
der er blevet forvandlet til en uindtagelig fæstning, og
som uophørligt udvikler sig ad socialismens vej. Den
tilfredshed og stolthed, som vi føler, er en frugt af de
store sejre, som vi har opnået, af vore konstante anstrengelser, af at vi hele tiden sørger for, at partiet står i
spidsensom en prøvet lederstab.

Vi har gennemlevet de sidste 40 år som revolutionære,
der ved hvordan man skal leve, bygge og forsvare. I disse år, partiets epoke, er vort dyrebare Albanien blevet
forvandlet helt fra grunden af. Det har kendttil
en
vækst, en fornyelse, en-alsidig udvikling, som det' ellers
tidligere i århundreder ikke havde oplevet; Alt ved Albanien er nyt og sundt, dets fremtræden og indhold,
dets blomstrende liv, der indvinder nye områder. Det
nye menneske er opdraget i den kommunistiske ideologis idealer og er lykkelig og stolt over, hvad der er opnået og er bevidst og overbevist om, at vores kurs, vore
bestræbelser og vor ære vil fortsætte.
I de kommende årtier vil partiet og folket, som altid i
en fast enhed, gøre endnu mere for dette dyrebare land,
for dette ørnenes land. Lad os derfor værne om det, vi
har opnået, som vi værner om det, der er os allermest
kært. Lad os fortsat og beslutsomt udvikle det, så de
kommende albanske generationer bliver endnu stærkere, og altid vil være så røde som kommunisternes
og
partisanernes hjerters og idealers uovervindeligeflammer og vil leve i et Albanien, der Udvikler sig og bliver
endnu mere velstående i århundredernes forløb. Jeg er
overbevist om, at folket og vort parti vil løfte vort
sejrsflag højere og højere, vil fremhæve det socialistiske Albaniens ære, prestige og navn endnu mere overfor hele verden.

Til vort elskede socialistiske Albanien, til vort vidunderlige heltemodige folk.
Hilsen i anledning af november-festlighederne.

