LETER E KQ TE PARTISE SE PUNES TË SHQIPERISE DHE
E QEVERISE SE RPS TE SHQIPERISE DREJTUAR
KQ TE PARTISE KOMUNISTE TË KINES
DHE QEVERISE KINEZE
29 korrik 1978
Më 7 korrik 1978 Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Popullore të Kinës i dorëzoi Ambasadës së Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë në Pekin një notë zyrtare,
me anën e së cilës njoftohet se qeveria kineze ka vendosur
«të ndërpresë ndihmën ekonomike dhe ushtarake për Shqipërinë, të ndërpresë pagesat e ndihmës për Shqipërinë dhe të
tërheqë specialistët ekonomikë dhe ushtarakë» që punonin në
Shqipëri deri në atë datë.
Me këtë veprim të pabesë dhe armiqësor ndaj Shqipërisë
socialiste, ju çorët pa skrupull marrëveshjet e përfunduara
zyrtarisht midis të dy vendeve, shkelët në mënyrë brutale dhe
arbitrare rregullat e normat elementare ndërkombëtare dhe
mosmarrëveshjet ideologjike i shtritë edhe në marrëdhëniet
shtetërore me Shqipërinë.
Duke hedhur këtë hap armiqësor ndaj Shqipërisë socialiste, ju kërkoni të goditni e të dëmtoni ekonominë dhe aftësinë
mbrojtëse të vendit tonë, të sabotoni çështjen e revolucionit
e të socializmit në Shqipëri. Njëkohësisht, ju minoni rëndë
miqësinë vëllazërore midis popujve, shqiptar e kinez. Duke i
dashur të keqen një vendi socialist, siç është Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, ju kënaqni armiqtë e socializmit
e të revolucionit. Përgjegjësia për këtë akt reaksionar e antishqiptar, si dhe për pasojat e tij, bie plotësisht mbi palën
kineze.
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Qe-
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veria Shqiptare prerjen brutale të ndihmave e të kredive për
Shqipërinë socialiste, nga ana juaj, e denoncojnë përpara gjithë
opinionit publik botëror si një veprim reaksionar e nga pozitat
e fuqisë së madhe, si veprim që përsërit, si në përmbajtje,
ashtu edhe në formë, metodat e egra e shoviniste të Titos, të
Hrushovit e të Brezhnjevit, të cilat, dikur, edhe Kina i ka
pasë dënuar.
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
Qeveria Shqiptare hedhin poshtë përpjekjet që bëhen në notën kineze për ta bërë fajtore Shqipërinë, për të akuzuar, pa
asnjë bazë, udhëheqjen shqiptare se gjoja ajo është mosmirënjohëse për ndihmën e Kinës dhe se gjoja është përpjekur të sabotojë bashkëpunimin ekonomik e ushtarak midis të dy vendeve. Për çdo njeri normal është e pabesueshme dhe jashtë
çdo logjike që Shqipëria, një vend i vogël, që lufton kundër
rrethimit imperialisto-revizionist e bllokadës së tij, që i është
përveshur një pune të gjerë e të gjithanshme për zhvillimin
e shpejtë ekonomik e kulturor të vendit, që punon pa u lodhur
për forcimin e mbrojtjes së atdheut të vet socialist, të nxitë
e të kërkojë vetë prishjen e bashkëpunimit ekonomik me Kinën,
të refuzojë kreditë e ndihmat e saj civile e ushtarake.
Populli shqiptar, Partia dhe Qeveria e tij, të frymëzuar nga
mësimet e marksizëm-leninizmit e nga parimet e internacionalizmit proletar, kanë luftuar sinqerisht e me konsekuencë për
forcimin e miqësisë, të bashkëpunimit vëllazëror e të ndihmës
reciproke midis Shqipërisë dhe Kinës. Ata e kanë çmuar kurdoherë lart ndihmën që Kina i ka dhënë Shqipërisë, duke e
konsideruar atë si një ndihmë internacionaliste të popullit kinez,
si një ndihmë që i shërbente çështjes së përgjithshme të revolucionit e të socializmit në botë, si një ndihmë që vinte nga
një vend që quhej socialist. Populli shqiptar, Partia dhe Qeveria e tij, ashtu si më parë, edhe tani, u përmbahen vlerësimeve që u kanë bërë kësaj ndihme dhe rolit të saj, midis
faktorëve të tjerë të jashtëm, për zhvillimin e vendit tonë.
Shqipëria socialiste miqësinë e saj me popujt e vendeve të
tjera kurrë nuk e ka parë si një mjet për të nxjerrë përfitime ekonomike. Në të njëjtën kohë, ajo nuk i ka lejuar askujt
që ndihmën e bashkëpunimin ekonomik ta llogaritë si një investim për t'i diktuar dhe për t'i imponuar vendit tonë pikëpamje politike e ideologjike, që janë në kundërshtim me marksizëm-leninizmin dhe me interesat e socializmit. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë nuk i ka shitur kurrë parimet,
ajo kurrë nuk ka bërë e nuk bën tregti me to.
Kur Partia e Punës e Shqipërisë e mbrojti Partinë Komuniste të Kinës nga sulmi i revizionistëve hrushovianë në Mbledhjen e Bukureshtit dhe në atë të Moskës të partive komuniste
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e punëtore të vitit 1960, ajo këtë e bëri me vetëdije, për të
mbrojtur parimet e marksizëm-leninizmit dhe jo për të marrë
nga Kina disa fabrika dhe disa traktorë. Kur Shqipëria socialiste, për vite e vite me radhë, mbronte të drejtat e Kinës
Popullore në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kundër
komplotit amerikan, ajo këtë nuk e bënte për interesa materialë, por për të mbrojtur një çështje të drejtë dhe parimore.
Kur Partia e Punës e Shqipërisë dhe klasa jonë punëtore
mbështetën qëllimet strategjike të Revolucionit Kulturor të
Kinës, këtë nuk e bënë për të marrë ndonjë kompensim, por
për të ndihmuar klasën punëtore kineze, komunistët dhe popullin kinez për ta shpëtuar vendin nga elementët kapitalistë
që kishin uzurpuar pushtetin në Kinë.
Qeveria kineze, për të justifikuar prerjen e ndihmave për
Shqipërinë, në pamundësi që të bëjë ndryshe, është kufizuar
në «argumente» ekonomike dhe teknike të praktikës së thjeshtë
e të zakonshme në marrëdhëniet midis dy shteteve. Këtë ju
e bëni me qëllim që të fshihni arsyet e vërteta, që ju shtynë
të ndërmerrnit këtë akt armiqësor kundër Shqipërisë socialiste.
Prerja e ndihmave dhe e kredive për Shqipërinë nuk mund
të arsyetohet me 8 «faktet» që paraqiten në notën kineze, se
gjoja «zëvendësministri i Industrisë dhe i Minierave të Shqipërisë refuzoi konsultimet e mëtejshme dhe në mënyrë
arrogante u dha fund bisedimeve»; se nga specialistët shqiptarë
«nuk u respektuan udhëzimet teknike të specialistëve kinezë»
në rafinerinë e përpunimit të thellë të naftës; se projekti kinez
në një objekt ushtarak nuk doli me sukses «për shkak të zbulimit të vonuar të zgavrave që rridhnin ujë, si rezultat i studimeve gjeologjike të dobëta nga ana shqiptare» dhe se pala
shqiptare «ndryshoi mendim duke e marrë përsipër vetë punën
dhe i dha fund ndihmës kineze për këtë objekt»; se pala shqiptare «krijoi pretekste të ndryshme dhe, në kundërshtim me
marrëveshjen, refuzoi të nënshkruante procesverbalet e vënies
në shfrytëzim të objekteve»; se pala shqiptare «papritur, refuzol të pranonte 25 faturat me një shumë totale prej afro 100
milionë juanë Renminbi»; se «për arsye të mospërfillj2s nga
pala shqiptare të këshillave teknike të specialistëve kinezë, në
Kombinatin Metalurgjik u formua një ngjitje në furrnaltë» dhe
këtë defekt specialistët shqiptarë e zhdukën vetë, pa pritur që
të vinin specialistë të posaçëm nga Kina; se «ambasadori shqiptar në Kinë refuzoi të pranonte notën kineze të 7 qershorit
1978».
Këto «argumente» dhe «fakte», që sjell qeveria kineze,
jo vetëm janë të sajuara e të shtrembëruara, por, edhe sikur
të mos ishin të tilla, ato nuk mund të shërbejnë kurrsesi si një
bazë morale dhe juridike ku mund të mbështetet një shtet për

të justifikuar prerjen e njëanshme e brutale të ndihmës ekonomike dhe ushtarake ndaj një shteti tjetër, me të cilin ka
qenë në aleancë të ngushtë për një kohë të gjatë.
Arsyet e vërteta të prerjes së ndihmave e të kredive për
Shqipërinë nuk kanë karakter thjesht teknik, siç paraqiten në
notën e qeverisë kineze, por kanë karaki -j-r të thellë politik e
ideologjik. Në këtë letër Komiteti Qendror i Partisë së Punës
të Shqipërisë dhe Qeveria Shqiptare do të hedhin dritë të plotë
mbi këto shkaqe politike dhe ideologjike. Por, më parë, po
ndalemi të vërtetojmë se, edhe «argumentet» që përdor pala
kineze në notën e vet, nuk i përgjigjen aspak realitetit.
Qeveria e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë
do ta njohë opinionin botëror me të vërtetën mbi marrëdhëniet
ekonomike midis Kinës e Shqipërisë e, në mënyrë të veçantë,
për ato çështje që ngrihen në notën kineze, duke botuar notat e plota që janë shkëmbyer për këtë qëllim midis qeverive
të dy vendeve. Këtu do të sqarojmë disa «fakte» që përmenden
në notën kineze.
Në notën kineze
korrikut, duke radhitur në mënyrë
tendencioze një varg shifrash mbi ndihmat që Kina i ka dhënë
Shqipërisë, pasqyrohet dëshira e udhëheqjes kineze për t'u
mburrur përpara botës. Ajo vepron njësoj, siç ka vepruar dhe
siç vepron udhëheqja revizioniste sovjetike, që propagandon
vazhdimisht, me mburrje prej shteti të madh, «ndihmën» që
i ka dhënë dikur Shqipërisë.
Detyrohemi t'u kujtojmë udhëheqësve kinezë se mburrjet
e tyre janë krejt në kundërshtim me deklaratat zyrtare të bëra
dikur nga vetë qeveria kineze.
Në Deklaratën solemne mbi 8 parimet e ndihmës së qeverisë kineze për shtetet e tjera thuhet: «Qeveria kineze bazohet
gjithmonë në parimin e barazisë dhe të dobisë reciproke në
dhënien e ndihmës vendeve të tjera. Ajo nuk e konsideron
kurrë një ndihmë të tillë si një lëmoshë të njëanshme, por si
diçka reciproke». Kurse En Lai, gjatë vizitës së tij në 14
shtete në vitin 1964, theksonte: «...në rast se ne do të mburreshim për nclihinën tonë ndaj të tjerëve, do të ishte një
shovinizëm i shtetit të madh».
Populli, Partia dhe Qeveria Shqiptare nuk e kanë mohuar
asnjëherë ndihmën e Republikës Popullore të Kinës dhe -r-olin
e kësaj ndihme në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Ata e
kanë njohur dhe e kanë vlerësuar këtë ndihmë, duke u udhëhequr nga ndjenja të sinqerta dhe duke menduar se ajo vinte
nga një shtet mik dhe jepej në frymën e parimeve të socializmit.
Por në notën kineze të 7 korrikut, ndërsa paraqitet me
përmasa të ekzagjeruara dhe zbukurohet ndihma ekonomike
25 - 55
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dhe ushtarake që Kina i ka dhënë Shqipërisë, nuk gjendet asnjë
fjalë për të përmendur faktin se edhe Shqipëria e ka ndihmuar Kinën, siç e kanë deklaruar shumë herë, kohë më parë,
edhe vetë udhëheqësit kinezë.
V.Duke vlerësuar ndihmën që Shqipëria i ka dhënë Kinës,
Mao Ce Duni ka thënë: «Ne duhet t'ju falënderojmë, në radhë të parë juve, sepse ju qëndroni në vijën e parë të frontit,
sepse ju ndodheni në rrethana shumë të vështira dhe luftoni
me këmbëngulje për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit. Kjo
është një gjë shumë e vlefshme, kjo është më e çmueshme se
çdo gjë»1
Ndërsa Çu En Lai, nga ana e tij, ka deklaruar: «Shokët
shqiptarë përmendin shpesh përkrahjen dhe ndihmën nga ana
e Kinës për Shqipërinë. Unë do të dëshiroja të theksoja këtu
se, në radhë të parë, Shqipëria na ka dhënë neve një ndihmë
e përkrahje të madhe».
«Populli kinez nuk do të harrojë kurrë se në kohën kur
revizionistët modernë shpifnin dhe sulmonin në mënyrë të tërbuar Partinë Komuniste të Kinës, Partia e Punës e Shqipërisë,
duke mbajtur një qëndrim të drejtë, pa marrë parasysh të gjitha
presionet, vështirësitë dhe rreziqet, doli me guxim për të përballuar këtë rrymë të kundërt, demaskoi dhe goditi pa mëshirë
komplotet antikineze të revizionizmit modern» 2.
Përsëri Çu En Lai ka thënë: «Ne bëjmë detyrën tonë internacionaliste dhe do të ishte tradhti, po të mos ju ndihmonim... Ju, si një kështjellë e socializmit në Evropë, po luftoni
kundër imperializmit, revizionizmit dhe gjithë reaksionit. Po
të mos ju ndihmojmë, ne nuk do të jemi komunistë internacionalistë, por tradhtarë. Përkrahja dhe ndihma midis nesh, midis Kinës dhe Shqipërisë, është reciproke. Ju në Evropë po
qëndroni si një fener ndriçues dhe po luftoni pa u përkulur
dhe sypatrembur. Kjo është një ndihmë dhe përkrahje e madhe për ne dhe për gjithë popujt e botës» 3.
Një deklaratë të tillë ka bërë edhe Kan Sheni: «Unë u kam
thënë shpesh shokëve, dhe përsëri këtë radhë e theksova edhe
një herë, që shokët shqiptarë neve na japin një ndihmë të
madhe, kolosale. Le të mos shohim veç azotikun, tecin, uzinat
dhe fabrikat e ndryshme që ju japim ne, ato nuk janë gjë,
.

1 Nxjerrë nga procesverbali i bisedës me një delegacion shqiptar,
më 29 qershor 1962. AQP.
2 «Fjala në mitingun e Tiranës». Shih: «Zëri i popullit», 9 janar 1964.
3 Nxjerrë nga procesverbali i bisedës me një delegacion shqiptar.
Pekin, 29 gusht 1971. AQP.
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po të llogaritim përkrahjen e madhe që na japin neve dhe
Iëvizjes komuniste në botë shokët shqiptarë» 1.
Neve na vjen rëndë të flasim për ndihmën që Shqipëria
i ka dhënë Kinës, sepse ato çfarë kanë bërë Partia dhe populli
shqiptar për Kinën. e popullin kinez i kanë bërë me ndërgjegje
komuniste e të frymëzuar nga ndjenja vëllazërore dhe internacionaliste. Por na detyruat të flasim për të, sepse ju, duke
ndjekur shembullin e Hrushovit e të Brezhnjevit, filluat të na
numëroni juanët e fenët, që i keni dhënë Shqipërisë!
Në notën e saj, qeveria kineze orvatet të krijojë përshtypjen
në opinionin publik se gjoja Shqipëria, në qoftë se ka pasur
ndonjë sukses në zhvillimin ekonomik, këtë e ka vetëm në sajë
të ndihmës së Kinës. Për këtë qëllim dhe për të impresionuar
opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, shifrat që përmenden në notën kineze janë fryrë e manipuluar me kujdes.
Aty thuhet se «Qeveria kineze, për zbatimin e marrëveshjeve
të përfunduara midis Kinës dhe Shqipërisë, ka harxhuar më
shumë se 10 miliardë juanë Renminbi». Kjo është një shifër
arbitrare dhe nuk i përgjigjet së vërtetës.
Në radhë të parë, duhet thënë se ato që qeveria kineze
quan ndihma, në të vërtetë janë kredi, janë obligime, që rrjedhin
nga marrëveshjet e përfunduara midis dy qeverive, në përputhje
me dëshirat dhe interesat e të dyja palëve dhe me praktikën
e njohur ndërkombëtare të marrëdhënieve midis shtetesh sovrane dhe që përmbajnë detyrime të dyanshme. Pra, këtu nuk
kemi të bëjmë me lëmosha ose me mëshirë kristiane.
Nga ana tjetër, në bazë të dokumenteve që disponon pala
shqiptare, rezulton se, që nga dhjetori i vitit 1954 dhe deri në
korrik të vitit 1975, midis Kinës Popullore dhe Shqipërisë janë
nënshkruar 17 marrëveshje qeveritare për dhënie kredie Shqipërisë nga Kina Popullore, përveç marrëveshjeve për ndihmën
ushtarake. Ndër këto 17 marrëveshje, ka prej tyre ku ndihma
në kredi llogaritet në rubla të vjetra, më pas .në rubla të reja,
pastaj në lira angleze, më vonë në juanë të brendshëm e në
juanë tregtarë ose në dollarë amerikanë. Duke i kthyer monedhat e ndryshme të përmendura në këto marrëveshje në juanë
tregtarë, me kursin zyrtar kinez të caktuar nga Banka Kineze
në periudhat përkatëse, rezulton se vlera e përgjithshme e
ndihmës ekonomike kineze në kredi, akorduar Shqipërisë që nga
viti 1954 dhe deri në vitin 1975, kur u nënshkrua marrëveshja
e fundit, nuk është «më shumë se 10 miliardë juanë», siç përmendet në notën kineze, por vetëm 3 miliardë e 53 milionë
juanë tregtarë. Nga kjo shumë, duke e llogaritur vlerën e veprave të plota dhe të materialeve të përgjithshme me çmimet
1 Nga tjala në darkën për nder të delegacionit kinez. Tiranë, 13 nëntor 1966. AQP.
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e njëanshme të caktuara nga pala kineze, deri në korrik të
vitit 1978 është përdorur nga Shqipëria rreth 75 për qind e
saj. Por këtu duhet theksuar se vlerat që përmbajnë faturat
e Bankës Kineze për veprat e plota dhe për materialet e përgjithshme nuk janë llogaritur mbi bazën e çmimeve të caktuara «në konsultim të përbashkët», por janë caktuar në mënyrë arbitrare, vetëm nga pala kineze, pa e pyetur fare palën
shqiptare, në bazë të marrëveshjes. Prandaj kthimi nga Banka
e Shtetit Shqiptar Bankës Kineze i faturave të objekteve të
ndërtuara në Shqipëri, nuk është «shkelje e marrëveshjeve»,
siç pretendon nota kineze.
Çmimet për veprat e plota dhe për materialet e përgjithshme, mbi të cilat janë llogaritur faturat e dërguara nga Kina,
janë caktuar jo në përputhje me dispozitat e marrëveshjes
zyrtare ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë
dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës të datës 8.6.1965
dhe me dispozitat e letërkëmbimit të datës 22.12.1971, në të
cilat përcaktohet qartë se «Çmimet për veprat e plota dhe
për materialet e përgjithshme... do të përcaktohen në konsultim të përbashkët, sipas principeve të caktimit të çmimeve
tregtare midis Kinës dhe Shqipërisë».
Për sa i përket ndihmës ushtarake, vlerësimet nga pala
kineze janë bërë krejtësisht në mënyrë arbitrare, mbasi, në
marrëveshjet e kësaj kategorie, përpara vitit 1967 vlerësimet
janë shënuar në monedhën kineze, pa u konsultuar me palën
shqiptare, kurse në marrëveshjet e mëvonshme, të cilat përfshijnë edhe pjesën kryesore të ndihmës ushtarake kineze për
Shqipërinë, nuk përcaktohet asnjë vlerë konkrete, as në monedhën kineze dhe as në ndonjë monedhë tjetër.
Pra, ata miliarda juanë, që përmenden në notën kineze,
nuk përfaqësojnë shumën e vërtetë të ndihmës ekonomike dhe
ushtarake të Kinës për Shqipërinë, por janë një reklamë kineze, e sajuar mbi bazën e llogarive arbitrare, të njëanshme
dhe tendencioze. Ne themi se pala kineze, për t'u shërbyer
qëllimeve të saj të mbrapshta, është nxituar kur caktoi shifra
të tilla. Llogaritë e plota do të bëhen sipas marrëveshjeve, protokolleve dhe kritereve të vendosura nga të dyja palët. Ato
do të bëhen duke mbajtur parasysh edhe humbjet e dëmet
që i janë shkaktuar ekonomisë sonë nga pala kineze, duke mos
i realizuar ajo në kohën e kontraktuar detyrimet, duke e lënë një
pjesë të rëndësishme të objekteve të papërfunduara etj.
Pala kineze nuk ka qenë korrekte në zbatimin e marrëveshjeve e të protokolleve zyrtare dhe të kritereve të caktuara
bashkërisht. Shumica dërrmuese e objekteve ekonomike, që
janë ndërtuar në Shqipëri me ndihmën në kredi nga Kina,
kanë përfunduar kurdoherë me vonesë, që shkon nga 1 deri
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në S vjet vonesë. Ka edhe objekte të tilla, siç është Uzina e
Ferrokromit, e përcaktuar që të ndërtohej në Shqipëri në bazë
të marrëveshjes për kredi nga Kina, të përfunduar në vitin
1965, që, për fajin e palës kineze, nuk ka përfunduar së ndërtuari akoma edhe sot e kësaj dite. Po kështu, ndërtimi i Kombinatit Metalurgjik filloi me vonesë dhe deri më sot, për fajin e
palës kineze, investimet për ndërtimin e tij janë realizuar vetëm në masën 67 për qind, kundrejt vëllimit të vleftës së plotë
të Kombinatit dhe nga Kina janë livruar vetëm 74 për qind
e pajisjeve.
Këto shkelje flagrante të marrëveshjeve zyrtare nga pala
kineze i kanë shkaktuar dëme të mëdha ekonomisë shqiptare
dhe për këtë qeveria kineze mban përgjegjësi të plotë materiale
dhe morale. Kur të llogariten në bazë të dokumentacionit zyrtar e të fakteve konkrete të gjitha këto, atëherë do të shihet
se kush e sa i ka borxh tjetrit.
Në notën kineze ndihma që i ka dhënë Kina Shqipërisë
paraqitet si faktori vendimtar i zhvillimit të vendit tonë. Por
ajo nuk ka qenë e nuk mund të ishte një faktor i tillë. Faktori
vendimtar, që nuk mund ta mohajë askush, ka qenë puna dhe
lufta e vendosur, këmbëngulëse dhe heroike e popullit shqiptar,
nën udhëheqjen e Partisë së Punës të Shqipërisë, për ndërtimin e socializmit, sipas parimit leninist të mbështetjes në forcat
e veta. Sukseset madhështore, të arritura nga Shqipëria në
ndërtimin e socializmit dhe në mbrojtjen e vendit, janë vepër
e Partisë së Punës të Shqipërisë, e shtetit shqiptar të diktaturës
së proletariatit, e popullit shqiptar dhe jo fryt i ndihmës nga
jashtë.
Ndihma e marrë nga Kina ka qenë vetëm faktor ndihmës.
Gjithë kreditë kineze, të përdorura deri në fund të vitit 1977
nga Shqipëria, në raport me të ardhurat tona kombëtare, përfaqësonin nj'ë përqindje fare të vogël. Ky është realiteti dhe
jo paraqitja e gënjeshtërt e palës kineze, që kërkon të krijojë
përshtypjen sikur është Kina që e ka mbajtur gjallë popullin
shqiptar.
Konceptet e shovinizmit të shtetit të madh i kanë errësuar logjikën udhëheqjes kineze dhe e kanë bërë atë të flasë
me gjuhën e pronarëve feudalë. Në notën kineze përmendet
me mburrje se Kina i ka livruar Shqipërisë 1,8 milion ton
grurë etj. Gati sa s'thuhet se Shqipëria «e ka mbajtur shpirtin
me bukën e Kinës»!
Ky është një qëndrim ofendues për popullin shqiptar. E
vërteta është që Shqipëria, gjatë periudhës 1956-1975, ka importuar nga Kina grurë. Jo vetëm shifra që jepet nuk i përgjigjet realitetit, por duhet thënë se Shqipëria vetëm 436 000
tonë grurë ka marrë me kredi nga Kina, gjatë gjithë kësaj pe389

riudhe, ndërsa e gjithë pjesa tjetër është marrë prej saj në
rrugë tregtare, duke e paguar grurin me klering. Përderisa në
notën kineze është përmbledhur në një shifër të vetme si gruri
i importuar nga Shqipëria me kredi, ashtu dhe gruri i importuar me klering, përse pala kineze nuk përmend edhe çfarë
ka marrë nga Shqipëria, çfarë është eksportuar me klering nga
Shqipëria në Kinë gjatë periudhës 1954-1977? Shqipëria i
ka livruar Kinës mbi 1,7 milion ton naftë, mbi 1,3 milion ton
bitum, rreth 2,7 milionë tonë mineral kromi e koncentrat kromi etj.
Duke përmendur ndihmën ushtarake në notën e saj dhe
duke e bërë publike këtë notë, qeveria kineze ka përhapur me
dashje sekretin ushtarak mbi mbrojtjen e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Me këtë veprim, qeveria kineze ka
dëmtuar rëndë mbrojtjen e Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë dhe ka ndihmuar armiqtë e saj të jashtëm, veçanërisht
forcat e Paktit të NATO-s e imperializmin amerikan dhe forcat
e Traktatit të Varshavës e socialimperializmin sovjetik. Ky
është një akt pabesie dhe për këtë qeveria kineze mban përgjegjësi.
Në notën e qeverisë kineze një vend të veçantë zënë përpjekjet për të akuzuar punonjësit shqiptarë, se këta gjoja nuk
kanë respektuar dhe nuk kanë dashur të bashkëpunojnë me
specialistët kinezë që kanë ardhur në Shqipëri. Këto janë trillime fund e krye dhe nuk ia vlen barra t'i përgënjeshtrojmë.
Ne jemi të bindur se në ndërgjegjen e tij asnjë specialist
kinez, që ka jetuar e ka punuar midis popullit tonë, nuk do
t'i aprovojë akuzat që bëhen. Punëtorët, specialistët dhe drejtuesit shqiptarë gjatë gjithë kohës kanë bashkëpunuar në frymë vëllazërore e miqësore me specialistët kinezë, kanë vlerësuar drejt pun@n e tyre, kanë respektuar dijet dhe eksperiencën e tyre.
Duke ndjekur qëllime të caktuara, në notën kineze thuhet
se në Shqipëri janë dërguar 6 000 specialistë brenda 24 vjetëve.
Kjo shifër globale serviret për të thënë se gjoja për ndërtimet,
për industrinë, për bujqësinë e për çdo gjë që është bërë në
Shqipëri merita u takon këtyre 6 000 specialistëve. Por ndërtimi
i Shqipërisë së re është vepër e vetë popullit shqiptar. Në
ndërtimin e veprave të ndryshme kanë punuar, çdo ditë e vazhdimisht, me dhjetëra mijë specialistë, inxhinierë e teknikë
shqiptarë, pa përmendur teknikët e mesëm e punëtorët e kualifikuar, që janë qindra mijë. Pa punën e dijet e tyre asnjë
vepër nuk mund të ndërtohej.
Gjithashtu, në notën kineze nuk thuhet se specialistët e
dërguar nga Kina për punën e tyre janë paguar jo pak nga
populli shqiptar. Kjo nuk përmendet, por nota nuk mungon të
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na kujtojë se Kina paska harxhuar 100 milionë juanë për të
bërë eksperimente lidhur me hekurin shqiptar! Dhe, në të njëjtën kohë, të urdhëruar nga lart, specialistët kinezë, që u tërhoqën nga Shqipëria, nuk u lanë specialistëve shqiptarë asnjë
dokument teknik, por i dogjën, ose i morën me vete të gjitha
dokumentet teknike që kishin për objektet që ndërtoheshin
në Shqipëri me ndihmën e Kinës.
Për çështje konkrete ekonomike në mes dy partnerësh,
midis dy shtetesh është e natyrshme të lindin probleme të
ndryshme, për zgjidhjen e të cilave është e nevojshme dhe e
domosdoshme të zhvillohen diskutime. Por udhëheqja kineze
nuk e ka ndier të nevojshme të zhvillonte diskutime normale,
pse donte t'i impononte Shqipërisë mendimet e saj. Pala kineze,
jo sot, por për një periudhë kohe të gjatë, për çështjet ekonomike ka ushtruar ndaj Shqipërisë presione të shumta, në
forma e në mënyra të ndryshme. Gjatë bisedimeve për nënshkrimin e marrëveshjeve për dhënien ndihmë ekonomike në
kredi Shqipërisë nga Kina e pastaj edhe për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, janë bërë debate të shumta dhe janë
kundërshtuar me sukses nga pala shqiptare pikëpamjet e
udhëheqjes kineze, që kërkonte t'i impononte Shqipërisë një
zhvillim ekonomik të njëanshëm, të frenonte përparimin e
shpejtë e të sigurt të saj.
Në debatet e zgjatura, presioni i udhëheqjes kineze , ka
arritur gjer në atë shkallë, saqë pala kineze të hiqte dorë nga
projektimi i Hidrocentralit të Vaut të Dejës dhe i atij të Fierzës, me qëllim që ne të mos i ndërtonim fare këto objekte
industriale shumë të rëndësishme. Udhëheqja kineze mendonte
se Shqipëria, meqë, sipas saj, nuk kishte forca teknike për të
projektuar vetë të tilla hidrocentrale të mëdha e të vështira, do
të hiqte dorë nga ndërtimi i këtyre objekteve. Por, më në fund,
ajo u detyrua të pranonte dhënien e kredisë, mbasi pala shqiptare mori përsipër që t'i projektonte vetë këto dy hidrocentrale. Dhe këto dy hidrocentrale u projektuan dhe u ndërtuan
nga specialistët shqiptarë, kurse specialistët kinezë kanë luajtur rolin jo të projektuesit, por të konsulentit.
Faktet dhe dokumentet e shumta tregojnë se në momente
të caktuara, sa herë që politika kineze ka marrë kthesa të
mëdha, me të cilat Partia dhe Qeveria Shqiptare nuk janë
bashkuar, qeveria kineze i ka shoqëruar ato me presione e masa
shtrënguese ekonomike nga më të ndryshmet. Këto qëndrime
janë një përgënjeshtrim flagrant i deklaratave të bujshme
dhe të përsëritura të qeverisë kineze, sipas të cilave «në
dhënien e ndihmës vendeve të tjera qeveria kineze respekton
me përpikëri sovranitetin e vendeve që marrin ndihmë dhe nuk
e shoqëron kurrë atë me kushte, ose nuk kërkon asnjë privilegj».
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Në notën kineze thuhet se «...pala shqiptare, si rezultat
i nevojave të politikës së saj të brendshme dhe të jashtme... ,
me dashje ka shpifur për ndihmën e Kinës ndaj
Kjo tregon shpirtin intrigant të udhëheqjes kineze dhe dëshirën
e saj që ta shohë Shqipërinë të robëruar politikisht, ideologjikisht dhe ekonomikisht nga socialimperializmi sovjetik ose nga
imperializmi amerikan e borgjezia reaksionare. Udhëheqja kineze flet kështu pse mendon se Shqipëria qenka e izoluar, se
ajo merrte frymë dhe rronte në sajë të Kinës dhe tashti paska
mbetur në mes të rrugës dhe do të bjerë si një gjah në pritën
e imperialistëve ose të socialimperialistëve. Kështu kanë menduar e kanë folur dikur edhe Hrushovi e Mikojani, se Shqipëria do të shitej për «tridhjetë aspra», se ajo «do të vdiste
për bukë pas 15 ditësh pa ndihmat sovjetike»!
Por jeta tregoi se Shqipëria as u shit, as vdiq për bukë. Ajo
eci përpara në ndërtimin e socializmit me sukses të madh. Dhe
kjo u bë jo në sajë të ndihmës kineze, por në sajë të punës
heroike e të luftës së lavdishme të popullit shqiptar.
Edhe në të ardhmen populli shqiptar, nën udhëheqjen e
Partisë së Punës të Shqipërisë, duke u mbështetur në forcat
e veta, do të ecë gjithmonë fitimtar në rrugën e socializmit,
duke u treguar me shembullin e vet miqve dhe popujve forcën
dhe vitalitetin e pamposhtshëm të marksizëm-leninizmit, forcën
e socializmit, forcën e popullit.
Në luftën tonë për ndërtimin e socializmit dhe mbrojtjen
e atdheut, në përpjekjet tona për të përballuar e për të kapërcyer me sukses vështirësitë, që i krijohen vendit tonë nga
veprimi armiqësor i qeverisë kineze, ne kemi e do të kemi
edhe më tepër ndihmën internacionaliste të revolucionarëve të
vërtetë, të popujve liridashës e të njerëzve përparimtarë në
të gjithë botën. Shqipëria kurrë nuk ka qenë e izoluar, ajo
kurrë nuk do të mund të izolohet.
Planet e zhvillimit të Shqipërisë, të caktuara nga Partia,
do të realizohen në të gjitha drejtimet, duke përfshirë edhe
ato objekte që Kina i la pa përfunduar, si dhe veprat e tjera
të reja, që do t'u shtohen këtyre me punën vetëmohuese, me
vendosmërinë e popullit dhe me forcat e veta.
II
Prishja e njëanshme e marrëveshjeve të bashkëpunimit ekonomik dhe ushtarak me Shqipërinë nga ana e qeverisë kineze,
shkelja arbitrare nga ajo e kontratave të përfunduara zyrtarisht
midis dy vendeve, lënia pa mbaruar e mjaft objekteve të rëndësishme për ekonominë tonë socialiste, tërheqja e specialistëve
etj., pasqyrojnë një vijë politike dhe ideologjike të caktuar të
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udhëheqjes kineze. Ato janë rrjedhim i devijimit të udhëheqjes
kineze nga marksizëm-leninizmi dhe nga parimet e internacionalizmit proletar, i afrimit dhe i bashkëpunimit të saj me
imperializmin amerikan, me kapitalin ndërkombëtar dhe me
reaksionin, i heqjes dorë nga ndihma e përkrahja e forcave
revolucionare e çlirimtare në arenën ndërkombëtare, i synimeve
të Kinës për t'u bërë një superfuqi imperialiste.
Ky kurs i udhëheqjes kineze, që ka kaluar nëpër një proces plot me zigzage, ka ndeshur në kundërshtimin e vazhdueshëm të Partisë së Punës të Shqipërisë, për të cilën çështja
e socializmit, e revolucionit dhe e çlirimit të popujve qëndron
mbi çdo gjë. Kjo ka bërë që midis Partisë së Punës të Shqipërisë e Partisë Komuniste të Kinës të lindnin kontradikta serioze
ideologjike e politike, të cilat, gradualisht, kanë ardhur duke u
rritur. Pikërisht, pse Partia jonë dhe populli shqiptar nuk i kanë
pranuar dhe nuk u janë nënshtruar vijës e pikëpamjeve kineze
të fuqisë së madhe, udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës
dhe e qeverisë kineze arritën deri atje sa i prenë ndihmat për
Shqipërinë socialiste dhe i shtrinë mosmarrëveshjet ideologjike
edhe në marrëdhëniet midis shteteve.
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë gjatë
gjithë kohës është përpjekur që këto mosmarrëveshje t'i zgjidhte
në rrugë marksiste-leniniste, me konsultime dhe me sqarime
shoqërore reciproke, duke mos i bërë ato kurrë publike.
Në këtë çështje Partia jonë është nisur nga parimi se midis
partive e shteteve të ndryshme, qofshin këto edhe në marrëdhënie miqësie të ngushtë midis tyre, mund të lindin mosmarrëveshje e keqkuptime. Pavarësisht se cila palë është fajtore,
këto mosmarrëveshje e keqkuptime kërkojnë bashkëbisedime
për t'u zgjidhur. Aq më shumë duhet zbatuar ky parim midis
vendeve socialiste e partive komuniste. Norma të tilla, si konsultimet e sqarimet shoqërore reciproke, janë absolutisht të domosdoshme, sepse këto norma marksiste-leniniste mbrojnë miqësinë e pastër dhe jo miqësinë hipokrite e me qëllime të këqija, mbrojnë pastërtinë e teorisë sonë shkencore, marksizëm-leninizmin, fuqizojnë revolucionin dhe luftën e popujve.
Në normat marksiste-leniniste, që rregullojnë marrëdhëniet
midis partive komuniste, ekziston edhe norma e kritikës së
drejtë e reciproke, parimore e konstruktive për gabimet që
vërtetohen në vijën e në veprimtarinë e njërës ose të tjetrës
parti. Një kritikë e tillë shoqërore nuk mund të cilësohet polemikë, siç e interpreton udhëheqja kineze këtë normë. Polemika, siç e thotë edhe fjala vetë, është një gjendje lufte ideologjike dhe politike, është një gjendje kur mosmarrëveshjet
joantagoniste kthehen në antagoniste.
Partia e Punës e Shqipërisë, në marrëdhëniet me Partinë
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Komuniste të Kinës, u është përmbajtur rigorozisht këtyre parimeve e normave marksiste-leniniste që zbatohen midis partive
të vërteta komuniste. Sa herë që ajo ka konstatuar te Partia
Komuniste e Kinës qëndrime e veprime që binin në kundërshtim me marksizëm-leninizmin dhe me internacionalizmin proletar, në kundërshtim me interesat e socializmit e të revolucionit, ia ka vënë asaj në dukje gabimet dhe e ka kritikuar
atë në mënyrë shoqërore. Për këtë ekzistojnë dokumente të
shkruara të Partisë e të shtetit tonë, të cilat ju i dispononi.
Por cili ka qenë qëndrimi i udhëheqjes kineze? Ndërsa mbështetja dhe mbrojtja që i kanë bërë Partia e Punës e Shqipërisë
dhe Qeveria Shqiptare Kinës Popullore mirëpriteshin dhe lavdëroheshin me të madhe nga ajo, vërejtjet e drejta e parimore
të Partisë sonë nuk janë mirëpritur asnjëherë nga pala kineze.
Udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës nuk ka dashur asnjëherë të zbatoheshin normat e metodat leniniste në marrëdhëniet
midis partive. Ajo, duke arsyetuar e duke vepruar sipas koncepteve e logjikës së fuqisë së madhe, të partisë së madhe e të
shtetit të madh, që e konsideron veten gjeni të pagabuar, ka
treguar se nuk njeh rrugë tjetër përveç diktatit dhe imponimit
të pikëpamjeve të saj ndaj të tjerëve, veçanërisht ndaj të
vegjëlve.
Me gjithë divergjencat që ekzistonin, Partia e Punës dhe
Qeveria e Shqipërisë i kanë mbështetur botërisht Kinën dhe
çështjen e socializmit në Kinë, sidomos në momentet më të
vështira politike, të brendshme e të jashtme, që ka kaluar ajo,
në momentet kur Kina ishte e izoluar dhe sulmohej nga të
katër anët, edhe nga miqtë e saj të sotëm. Partia dhe Qeveria
jonë e kanë bërë këtë me zemër të hapur, të bindur se kështu
mbronin fatin e revolucionit në Kinë, që kërcënohej seriozisht,
se mbronin interesat e lartë të internacionalizmit proletar,
miqësinë midis Shqipërisë e Kinës. Duke mbështetur Kinën
kundër armiqve të socializmit dhe duke mbrojtur ato qëndrime e veprime të saj që ishin në rrugë të drejtë, komunistët
dhe populli shqiptar luftonin që në Kinë të forcoheshin pozitat
e marksizëm-leninizmit e të socializmit.
Për të kuptuar edhe më mirë shkaqet politike dhe ideologjike që e çuan udhëheqjen kineze në veprimin e saj arrogant të preries së ndihmës për Shqipërinë, për të kuptuar
qëndrimet e saj shoviniste e prej fuqie të madhe në marrëdhëniet me Partinë e Punës të Shqipërisë, si dhe për të treguar
qëndrimin e sinqertë, vëllazëror e korrekt që kanë mbajtur
Partia, Qeveria e populli shqiptar ndaj Kinës e popullit kinez,
është e nevojshme të hedhim një vështrim mbi zhvillimin e
marrëdhënieve shqiptaro-kineze.
1. Lidhjet midis dy partive e dy vendeve tona u vendosën
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pas fitores së revolucionit në Kinë, pas krijimit të Republikës Popullore të Kinës. Por ato u bënë të afërta dhe u forcuan
veçanërisht pas vitit 1960, kur filloi lufta e hapur kundër revizionizmit hrushovian. Lufta kundër imperializmit e revizionizmit modern i bashkoi partitë tona, largimi i Kinës nga kjo
luftë i ndau rrugët e tyre.
Lufta e Partisë së Punës të Shqipërisë kundër revizionizmit modern kishte filluar qysh përpara dënimit të titizmit nga
ana e Byrosë Informative. Ajo vazhdoi edhe më e ashpër pas
vdekjes së Stalinit, kur nisi të shfaqej varianti hrushovian
revizionizmit. Këtë luftë Partia jonë e zgjeroi dhe e intensifikoi gjithnjë e më shumë, duke kundërshtuar qëndrimet e
veprimet antimarksiste të Hrushovit e të bandës së tij, si në
politikën e jashtme, ashtu edhe në marrëdhëniet me partitë
komuniste e veçanërisht me Partinë tonë.
Devijimi hrushovian përfaqësonte revizionimin e teorisë
marksiste-leniniste në të gjitha fushat e në të gjitha çështjet.
Strategjia hrushoviane synonte minimin e diktaturës së proletariatit dhe rivendosjen e kapitalizmit në Bashkimin Sovjetik,
shndërrimin e vendit në një superfuqi imperialiste për të ndarë
e për të sunduar botën së bashku me imperializmin amerikan.
Për realizimin e kësaj strategjie, Hrushovi sulmoi Stalinin e
bolshevizmin, predikoi shuarjen e luftës së klasave, si brenda
në Bashkimin Sovjetik, ashtu edhe jashtë tij. Me pretekstin
se raporti i forcave në botën ë sotme ka ndryshuar, se imperializmi amerikan dhe borgjezia reaksionare ndërkombëtare janë
bërë të arsyeshme, ai justifikonte braktisjen e tezës kyç të
marksizëm-leninizmit mbi revolucionin me dhunë dhe përhapte
iluzionin mbi të ashtuquajturën rrugë paqësore. Në marrëdhëniet me partitë komuniste e punëtore hrushovianët vepronin
sipas konceptit të «partisë mëmë» e të «shkopit të dirigjentit-.
Ata donin që partitë t'u nënshtroheshin diktatit dhe pikëpamjeve të tyre, të shndërroheshin në instrumente të politikës së
tyre të jashtme. Në këtë rrugë Hrushovi, Brezhnjevi e të tjerë
u pajtuan me revizionistët jugosllavë dhe bënë kauzë të përbashkët me ta në luftën kundër marksizëm-leninizmit e revolucionit.
Kundër kësaj vije tradhtare e kundërrevolucionare të hrushovizmit Partia e Punës e Shainërisë luftoi me vendosmëri
e pa u përkulur. Ajo, veçanërisht, nuk pranoi dhe denoncoi
rehabilitimin ideologjik të titizmit nga ana e Hrushovit, i cili,
me këtë veprim, dëshmonte qartë shkarjen e plotë të tij në
batakun e oportunizmit e të tradhtisë. Dokumentet vërtetojnë
se edhe Partia Komuniste e Kinës, me gjithë lëkundjet që ka
pasur në qëndrimet e saj ndaj revizionizmit jugosllav, në fillim të vitit 1960, pa qenë e ndikuar nga askush, e dënoi rehabiTitimin e Titos e të grupit të tij nga ana e Hrushovit.
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Në qershor të vitit 1960, siç dihet, u bë Mbledhja e Bukureshtit. Atje u vërtetua edhe më mirë vija kundërrevolucionare
e Hrushovit dhe e hrushovianëve. Ata jo vetëm sulmuan marksizëm-leninizmin në të gjitha drejtimet, por sulmuan drejtpërsëdrejti edhe Partinë Komuniste të Kinës. Partia e Punës e
Shqipërisë në këtë Mbledhje i erdhi hapur në ndihmë Partisë
Komuniste të Kinës dhe e mbrojti atë deri në fund, duke tërhequr mbi vete zjarrin e zemërimit e peshën e presioneve të
të gjithë revizionistëve hrushovianë. Këtë mbrojtje parimore
Partia jonë e bëri me ndërgjegje të pastër komuniste, duke
menduar dhe duke qenë e bindur se mbronte marksizëm-leninizmin dhe Kinën Popullore.
Mbledhja e Bukureshtit dhe më pas Mbledhja e 81 partive
komuniste e punëtore në Moskë shënuan ndarjen definitive
midis marksistë-leninistëve dhe revizionistëve hrushovianë dhe
fillimin e polemikës së hapur midis tyre. Ndërsa Partia jonë
e filloi dhe e zhvillonte luftën kundër revizionizmit hrushovian
me konsekuencë e vendosmëri, udhëheqja kineze tregonte lëkundje dhe nuk mbanote qëndrime të prera antihrushoviane.
Në kohët e para të polemikës së ashpër, në mes Partisë së
Punës të Shqipërisë dhe revizionistëve hrushovianë, Kina ishte
dakord me Shqipërinë, por vetëm në sipërfaqe, pasi, në të
vërtetë, siç u provua më vonë, ajo synonte pajtimin me sovjetikët dhe shuarjen e polemikës. Kjo u duk edhe në fjalimin e Çu En Lait në Kongresin e 22-të të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ku ai, në fakt, nuk mbrojti Partinë
tonë, por kërkoi që të shuhej polemika. Kjo pozitë e zbehtë
e udhëheqjes kineze është quajtur prej saj si ndihmë për Shqipërinë, por kërkesa për shuarien e polemikës nuk ishte as në
interesin e Shqipërisë socialiste, as në interesin e vetë Kinës.
Ajo favorizonte Hrushovin e luftën e tij kundër socializmit dhe
marksizëm-leninizmit.
2. Qëndrimi i lëkundur i Partisë Komuniste të Kinës rië
luftën kundër revizionizmit u duk më qartë në qershor të vitit
1962. Në këtë kohë Partia e Punës e Shqipërisë dërgoi një
delegacion të saj në Pekin për të biseduar me udhëheqjen e
Partisë Komuniste të Kinës për çështje të rëndësishme, që kishin të bënin me taktikën dhe strategjinë e luftës së përbashkët
të të dyja partive në arenën ndërkombëtare. Delegacioni
Partisë sonë u ndesh në atë rast me pikëpamjet shumë të gabuara të udhëheqjes kineze.
Liu Shao Çia, që atëherë ishte udhëheqësi kryesor në Partinë Komuniste të Kinës, pas Mao Ce Dunit, i cili udhëhoqi
bisedimet për palën kineze, si edhe Ten Hsiao Pini, që atëherë ishte sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste të Kinës, shtruan me këmbëngulje pikëpamjen e udhëheqjes kineze,
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sipas së cilës fronti antiimperialist duhej të përfshinte medoemos edhe Bashkimin Sovjetik, që në atë kehë udhëhiqej
nga klika revizioniste e Nikita Hrushovit.
Delegacioni i Partisë sonë mbrojti vijën e Partisë së
Punës të Shqipërisë, që mbështetet në mësimet e Leninit, sipas
të cilave, nuk mund të luftohet me sukses kundër imperializmit pa luftuar, në të njëjtën kohë, edhe kundër revizionizmit.
Delegacioni ynë insistoi në pikëpamjen e Partisë së Punës të
Shqipërisë që fronti antiimperialist jo vetëm që nuk duhet të
përfshijë edhe revizionistët sovjetikë, por duhet ta drejtojë
luftën e vet, në të njëjtën kohë, si kundër imperializmit në
përgjithësi dhe imperializmit amerikan në veçanti, ashtu edhe
kundër revizionizmit sovjetik.
Vijën e pajtimit me revizionistët sovjetikë udhëheqja kineze e motivonte me nevojën e bashkimit «me të gjithë» kundër
imperializmit amerikan, që, siç thoshte ajo, ishte armiku kryesor. Kjo tezë oportuniste, veç të tjerave, shprehte edhe iluzionet e udhëheqjes kineze ndaj krerëve revizionistë sovjetikë.
Ten Hsiao Pini i deklaroi delegacionit të Komitetit Qendror
të Partisë sonë, gjatë bisedimeve në Pekin, se «Eshtë e pamundur që Hrushovi ta ndryshojë veten e të bëhet si Titoja...
Bashkimi Sovjetik kurrë nuk mund të ndryshojë si vend socialist» 1
Partia e Punës e Shqipërisë nuk i pranoi këto pikëpamje
dhe as tezën kineze mbi frontin unik antiimperialist, ku të
përfshiheshin edhe revizionistët hrushovianë. Ndërsa udhëheqja
kineze qëndroi në pozitat e veta oportuniste.
Zhvillimi i ngjarjeve të mëvonshme, rritja e luftës së forcave marksiste-leniniste kundër revizionizmit hrushovian, theIlimi i veprimtarisë përçarëse të Hrushovit e sidomos nënshkrimi
i Traktatit anglo-sovjeto-amerikan, në gusht 1963, për ndalimin
e provave të armëve bërthamore në atmosferë, që pasqyronte
bashkimin e përpjekjeve të të dy superfuqive për vendosjen
e sundimit të tyre mbi botën, e detyruan udhëheqjen kineze të
fillonte polemikën e hapur me Hrushovin. Në këtë mënyrë, kur
pajtimi dhe ujdia e dëshiruar e udhëheqjes kineze me revizioriistët sovjetikë nuk u realizuan, Partia Komuniste e Kinës
vetëm atëherë hyri efektivisht në rrugën e antihrushovizmit
dhe u puq me luftën e vendosur konsekuente e parimore të
Partisë së Punës të Shqipërisë. Kjo nuk mund të mos e gëzonte Partinë e Punës të Shqipërisë e popullin shqiptar, të
cilët, të vetëm, kishin gati tre vjet që po përballonin sulmet
e hapëta e të tërbuara të Hrushovit dhe të mbarë revizionizmit modern. Lidhjet dhe bashkëpunimi midis dy partive tona
.

,

1 Nxjerrë nga procesverbali i bisedimeve. 11 qershor 1962. AQP.
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në luftën kundër imperializmit dhe revizionizmit u forcuan
edhe më shumë.
Partia jonë ka bërë të gjitha përpjekjet që kjo luftë të
zgjerohej e të thellohej, mbasi i shërbente mobilizimit të forcave
antiimperialiste e antirevizioniste për mbrojtjen e çështjes së
socializmit e të çlirimit të popujve. Por udhëheqja kineze, siç
do ta shohim më poshtë, nuk u tregua konsekuente e parimore
në këtë luftë.
3. Në verën e vitit 1964 propaganda kineze filloi të fliste
për problemet kufitare kino-sovjetike. Duke iu referuar një
bisede të Mao Ce Dunit me një grup parlamentarësh socialistë
japonezë, ajo thoshte se territore të gjera prej qindra mijë kilometrash katrorë i ishin rrëmbyer Kinës nga carët rusë, se probleme territoriale, të lindura si rezultat i Luftës së Dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik kishte edhe në Evropë.
Partia e Punës e Shqipërisë nuk e aprovoi ngritjen nga
ana e Mao Ce Dunit të çështjes së rishikimit të kufijve. Sipas
pikëpamjes së Partisë sonë, udhëheqja kineze bënte dy gabime
të rënda. Në radhë të parë, ngritja e çështjes së kufijve, në
atë moment, nuk ndihmonte luftën ideologjike kundër hrushovizmit. Përkundrazi, ajo i jepte udhëheqjes sovjetike një armë
të fortë për ta përdorur kundër Kinës dhe marksistë-leninistëve, për të neutralizuar efektin e luftës ideologjike, që
ata bënin për demaskimin e tradhtisë hrushoviane dhe për
ta paraqitur çështjen sikur qëllimi i luftës sonë ishte punë
kufijsh, punë rivendikimesh territoriale. Nga ana tjetër, duke
vënë në diskutim rregullimet që u bënë pas Luftës së Dytë
Botërore në kufijtë e Bashkimit Sovjetik me disa vende evropiane, atakohej padrejtësisht J. V. Stalini dhe mbështetej akuza
e reaksionit ndërkombëtar kundër tij për krijimin e «zonave
të influencës». Udhëheqja kineze puqej me Titon, i cili e përkrahte këtë tezë, por që vetë, kur ishte fjala për të vënë në
vend padrejtësitë që fuqitë fituese në të kaluarën i kishin bërë
Jugosllavisë, ngrinte zërin në qiell, ndërsa për padrejtësitë që
i ishin bërë një populli tjetër, këtë herë në favor të Jugosllavisë, mbante heshtje të plotë.
Teza kineze për rishikimin e kufijve nuk ishte një çështje
e thjeshtë. Ajo shprehte frymën e shovinizmit të shtetit të
madh e të nacionalizmit borgjez, ajo ushqente nxitjen e luftës
në Evropë.
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë, duke
respektuar normat leniniste, në frymën e korrektësisë së plotë
dhe në rrugën shoqërore, ia tha hapur pikëpamjet e veta për
këto çështje Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës
dhe personalisht kryetarit Mao Ce Dun, me anën e një letre
dërguar atyre më 10 shtator 1964.
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Ndër të tjera, në këtë letër thuhej: «Ne mendojmë se, aktualisht, të ngresh çështjet territoriale me Bashkimin Sovjetik është një dëm i rëndë për luftën tonë. Po ta bënim këtë, atëherë.
do t'i jepnim armikut një armë të madhe për të na luftuar
dhe kjo do të paralizonte ecjen tonë përpara».
«Masat e popullit sovjetik, nën presionin e propagandës
revizioniste të Hrushovit, nën influencën e shpifjeve e të triIlimeve të Hrushovit dhe për shumë arsye të tjera, nuk do ta
kuptojnë përse Kina Popullore të paraqesë tani rivendikime
territoriale ndaj Bashkimit Sovjetik, nuk do ta pranojnë këtë
dhe po punohet nga propaganda sovjetike që ata të revoltohen
kundër jush. Por edhe komunistët e vërtetë sovjetikë nuk do
ta kuptojnë dhe nuk do ta pranojnë, mendojmë ne. Kjo do të
jetë një humbje kolosale për luftën tonë».
«... ne mendojmë se nuk duhet të hapim plagë të vjetra,
në qoftë se ka, nuk duhet të hapim luftë e polemikë nëse
Bashkimi Sovjetik u ka marrë ose jo toka të tjerëve, por lufta
jonë e vetme, e koncentruar, duhet të jetë kundër plagës së
madhe, kundër tradhtisë së madhe, që janë: imperializmi e
revizionizmi modern, grupet tradhtare të Hrushovit, të Titos
dhe të gjithë besnikët e tyre».
Letrës parimore dhe korrekte të Partisë sonë, Komiteti
Qendror i Partisë Komuniste të Kinës nuk iu përgjigj. Udhëheqja kineze kurrë nuk i dha ndonjë sqarim Partisë sonë mbi
këtë çështje me rëndësi të madhe. Mao Ce Duni u kufizua
vetëm me një deklaratë verbale, se «Nuk do t'i përgjigjemi
letrës suaj, që të mos bëjmë polemikë». Sipas pikëpamjes sonë,
në bazë të normave leniniste, shkëmbimi i mendimeve, kritika
shoqërore dhe sqarimi i njëri-tjetrit janë normale midis dy
partive komuniste. Ato nuk janë aspak polemikë.
Me gjithë këtë qëndrim jokorrekt të udhëheqjes kineze,
Partia jonë nuk e bëri publike këtë mosmarrëveshje. Ajo e
vazhdoi luftën e vet revolucionare kundër imperializmit e revizionizmit së bashku me Kinën.
4. Në muajin tetor të vitit 1964 u rrëzua N. Hrushovi.
Kjo ngjarje nxori përsëri në shesh qëndrimin e lëkundur të
udhëheqësve kinezë ndaj revizionistëve sovjetikë. U ringjallën
përsëri dëshirat për një pajtim e afrim me ta.
Më 29 tetor 1964, Çu En Lai, në emër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dhe të Këshillit të Shtetit të Republikës Popullore të Kinës, në prezencë të ambasadorëve të Vietnamit, të Koresë, të Rumanisë e të Kubës, i kërkoi
ambasadorit shqiptar në Pekin që t'i transmetonte Komitetit
Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë propozimin kinez
që partitë tona të dërgonin delegacione në Moskë për të mbë399

shtetur udhëheqjen e re të Bashkimit Sovjetik, me në krye
Brezhnjevin, dhe për t'u bashkuar me të «në luftën kundër
armikut të përbashkët, imperializmit». Ai shtoi se për këtë i
kishte sugjeruar palës sovjetike që t'i bënte ftesë edhe Shqipërisë për të marrë pjesë në festimet e 7 Nëntorit.
Në atë takim, duke argumentuar pikëpamjen e udhë.heqjes
kineze, Çu En Lai tha: «Në Bashkimin Sovjetik ndodhën ndryshime. Influenca dhe rëndësia e tyre nuk kufizohet vetëm në
Bashkimin Sovjetik, por shtrihet deri në partitë dhe në vendet socialiste dhe në gjithë lëvizjen komuniste ndërkombëtare,
bile edhe në armiqtë tanë të përbashkët dhe agjentët e tyre.
Me një fjalë, kjo është një gjë e mirë, është bërë një ndryshim».
«Për këto arsye ne i bëmë edhe telegram urimi udhëheqjes
së re të partisë dhe të qeverisë së Bashkimit Sovjetik, duke
u shprehur se e mbështetim dhe e mirëpresim një ndryshim
të tillë».
«Tani, në Pekin, në shtypin tonë kemi bërë armëpushim,
që nga 16 tetori».
«Këtë ne e bëjmë me qëllim që të bashkohemi, mbi bazat
e marksizëm-leninizmit, kundër armikut të përbashkët, megjithëse shumë probleme të mëdha tani për tani mund të mos
zgjidhen».
Megjithëse Çu En Lai e dinte se midis Bashkimit Sovjetik
e Shqipërisë nuk kishte as marrëdhënie diplomatike, të cilat
ishin prerë brutalisht me iniciativën e hrushovianëve, ai insistoi
që Shqipëria të dërgonte një delegacion në Moskë dhe i tha
ambasadorit tonë: •Ne mendojmë që shokët shqiptarë ta studiojnë propozimin tonë, se ky është një rast i mirë për t'u
zgjatur dorën dhe për t'u bashkuar në luftë kundër armiqve».
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë nuk
mund ta pranonte këtë propozim, që kërkonte shuarjen e luftës
kundër revizionizmit dhe pajtimin ideologjik me të. Po të pranohej kjo vijë pajtimi me revizionistët sovjetikë do të ishte
katastrofike për lëvizjen marksiste-leniniste, do të ishte një goditje shkatërrimtare për të. Prandaj Partia jonë e refuzoi kategorikisht kërkesën e udhëheqjes kineze dhe e hodhi poshtë atë
me vendosmëri.
Në letrën që i dërgoi Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, më 5 nëntor 1964, Komiteti Qendror i Partisë së
Punës të Shqipërisë shpjegoi me durim e me korrektësi marksiste-leniniste se vlerësimi që udhëheqja kineze u bënte ndryshimeve që ndodhën në Bashkimin Sovjetik ishte i gabuar dhe
propozimi i tyre për të shkuar në Moskë ishte i papranueshëm.
Në këtë letër, midis të tjerave, thuhej:
«Kjo ngjarje, megjithëse e rëndësishme dhe që nuk mund
të mos ketë rrjedhime serioze, prapëseprapë, të paktën gjer
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më sot, ajo nuk e ka çuar revizionizmin në disfatën e plotë,
nuk ka shënuar akoma fitoren përfundimtare të marksizëm-leninizmit mbi revizionizmin, por vetëm e ka shtyrë më tej
kalbëzimin e revizionizmit, e ka afruar revizionizmin më shumë
afër varrit, kurse pasardhësit e Hrushovit përpiqen ta shpëtojnë revizionizmin nga ky varr, duke zbatuar politikën e hrushovizmit pa Hrushovin».
«Megjithëse largimi i N. Hrushovit nga skena politike është një fitore e rëndësishme për marksizëm-leninizmin, Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë mendon se nuk
duhet mbivlerësuar ajo, se nuk duhet ulur vigjilenca e marksistë-leninistëve dhe as të pushohet lufta e tyre parimore për
shpartallimin e revizionizmit modern hrushovian».
«Ne mendojmë se polemika e hapët dhe parimore, për
demaskimin e pandërprerë të revizionizmit modern duhet të
vazhdojë edhe sot e gjer në fund, gjersa të varroset fare revizionizmi si ideologji... Tërheqja jonë nga këto pozita të
fituara me luftë do të ishte një humbje për ne dhe një përfitim për revizionistët».
«Ne mendojmë se nuk është e lejueshme për ne, as marksiste, as dinjitoze si shtet sovran, që, në këto kushte, kur
qeveria sovjetike ka prerë me iniciativën e saj marrëdhëniet
diplomatike dhe ka bërë kundër nesh veprime të tmerrshme
antimarksiste, t'i injorojmë këto gjëra, vetëm e vetëm nga
fakti se u mënjanua personi i N. Hrushovit».
«Për këto arsye ne u detyruam të shfaqim kundërshtimin
tonë lidhur me propozimin e shokut Çu En Lai, që një delegacion shqiptar të ftohej nga partia dhe qeveria sovjetike për
të marrë pjesë në festën e 7 Nëntorit».
Edhe ndaj kësaj letre të brendshme të Partisë sonë, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës mbajti një qëndrim
mospërfillës. Udhëheqja kineze nuk iu përgjigj kurrë as kësaj
letre dhe nuk i mori në konsideratë vërejtjet e arsyeshme e
shoqërore që bëheshin në të.
Çu En Lai, në krye të një delegacioni të partisë e të qeverisë kineze, vajti në Moskë më 7 nëntor 1964 për të përshëndetur ardhjen në fuqi të Brezhnjevit. Por, siç e vërtetuan faktet,
ai nuk pati sukses në misionin e ngarkuar për pajtim e ujdi
me udhëheqjen e re sovjetike dhe, me t'u kthyer ai në Kinë,
udhëheqja kineze u detyrua të rifillojë polemikën me Bashkimin Sovjetik.
Pra, rezultoi se qëndrimi që mbajti Partia jonë dhe vlerësimi që u bëri ajo ngjarjeve, lidhur me rrëzimin e Hrushovit,
ishin të drejtë, marksistë-leninistë. Kurse pozita e udhëheqjes
kineze ishte pajtuese, oportuniste dhe krejtësisht e gabuar në
vlerësimin dhe në qëndrimin ndaj udhëheqjes së re revizio26 - 55
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niste të Bashkimit Sovjetik. Megjithëkëtë, edhe pse udhëheqja
kineze nulz u tregua korrekte e nuk bëri asnjë autokritikë, megjithëse divergjencat ideologjike u thelluan më tepër, Partia
jonë vazhdoi të ecte përpara në luftën e saj për forcimin e
miqësisë e të bashkëpunimit me Partinë Komuniste të Kinës,
duke shpresuar se kjo do të ndihmonte që udhëheqja kineze
të zinte pozita të shëndosha në luftën e përbashkët kundër
revizionizmit e imperializmit.
5. Pavarësisht nga kontradiktat që kishin lindur midis nesh,
Partia e Punës e Shqipërisë, duke pasur parasysh situatat e
vështira nëpër të cilat kalonte Kina dhe duke dëshiruar sinqerisht t'i ndihmonte Partinë Komuniste të Kinës dhe popullin
kinez për t'i kapërcyer ato, vazhdoi ta përkrahte Kinën me
vendosmëri, sidomos në ato çështje politike dhe ideologjike ku
pikëpamjet tona puqeshin.
Partia jonë e mbështeti Revolucionin Kulturor me kërkesën personale të vetë Mao Ce Dunit, i cili i deklaroi Partisë
sonë se Kina gjendej përpara një rreziku kolosal dhe nuk dihej
se kush do të fitonte në Kinë, forcat socialiste apo revizionistëtl.
Partia e Punës e Shqipërisë e ndihmoi Kinën në një periudhë
shumë kritike, kur ajo kalonte nëpër tronditje të mëdha dhe
sulmohej egër nga fronti i bashkuar imperialisto-revizionist.
Ajo mbështeti vijën e përgjithshme të Revolucionit Kulturor
për likuidimin e elementëve kapitalistë e revizionistë, që kishin
shtënë në dorë pozita kyç në parti e në pushtet, pavarësisht se
nuk ishte dakord me shumë çështje parimore dhe metoda që
u përdorën dhe e udhëhoqën këtë revolucion. Duke mbështetur Revolucionin Kulturor, Partia jonë kishte shpresë se ai do
ta gjente rrugën e luftës së vërtetë revolucionare, të udhëhequr
nga klasa punëtore dhe avangarda e saj, Partia Komuniste.
Gjithë periudha e Revolucionit të madh Kulturor ishte një
periudhë shumë e vështirë për socializmin në Kinë dhe krijoi
një gjendje të koklavitur dhe kaotike. Kjo gjendje ishte rezultati logjik i luftërave fraksioniste joparimore, që kanë pasur
vend në gjirin e Partisë Komuniste të Kinës gjatë periudhës së
luftës për zhvillimin e revolucicnit demokratiko-borgjez dhe,
pas vitit 1949, për rrugën që do të ndiqte Kina në zhvillimin
e mëtejshëm të revolucionit.
Idetë e mëdha të Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit
dhe ideologjia marksiste-leniniste nuk u bënë si duhet shembulli, boshti dhe busulla e Partisë Komuniste të Kinës në
kushtet konkrete të Kinës. Kjo bëri që edhe ajo bërthamë marksiste-leniniste e Partisë të zhytej në një eklektizëm
1 Nxjerrë nga procesverball i bisedës me delegacionin e Partisë
të Qeverisë Shqiptare. Maj 1966. AQP.
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të rrezikshëm, që i dha shkas një kaosi të papërmbajtur lufte fraksionesh, personash dhe grupesh me pikëpamje të shumëllojta jomarksiste-leniniste për pushtet, gjë që
pengoi seriozisht ndërtimin e themeleve të socializmit në Kinë.
Ky kaos politik, ideologjik dhe organizativ i Partisë Komuniste
të Kinës dhe i shtetit kinez bëri që elementë kapitalistë e revizionistë të shtinin në dorë pozitat kyç në parti, në pushtet
dhe në ushtri. Në këto kushte shpërtheu Revolucioni Kulturor,
i frymëzuar dhe i udhëhequr nga vetë Mao Ce Duni.
Partia e Punës e Shqipërisë e mbështeti strategjinë e përgjithshme të Revolucionit Kulturor. Por ne duam të theksojmë
se Partia jonë mbështeti strategjinë e këtij revolucioni dhe
jo çdo taktikë të tij. Ajo mbrojti me vendosmëri çështjen e
socializmit në Kinë, mbrojti popullin vëlla kinez, Partinë Komuniste të Kinës e revolucionin dhe nuk mbrojti aspak luftën
fraksioniste të grupeve antimarksiste, cilatdo që të ishin ato, që
përplaseshin dhe përlesheshin deri edhe me armë në mes tyre,
në mënyrë të hapët ose të maskuar, për të rimarrë fuqinë.
Revolucioni Kulturor, në më të shumtën e herës, ruajtl
frymën dhe veprimet e një lufte joparimore, jo të udhëhequr
nga një parti e vërtetë e klasës punëtore, që të luftonte për
vendosjen e diktaturës së proletariatit. Këto përleshje midis
grupeve fraksioniste përfunduan kështu në Kinë me vendosjen e
një pushteti të sunduar nga elementë borgjezë dhe revizionistë.
Udhëheqja aktuale kineze ka dashur dhe do që Partia e
Punës e Shqipërisë të dënojë Revolucionin Kulturor, sipas dëshirës dhe arsyeve të udhëheqjes kineze. Partia e Punës e Shqipërisë kurrë nuk do ta pranojë një diktat të tillë. Ajo dhe
gjithë revolucionarët e botës presin që Partia Komuniste e
Kinës të bëjë analizën e vërtetë të këtij Revolucioni Kulturor,
të ketë guximin të thotë të vërtetën mbi idetë që e udhëhoqën
këtë revolucion, mbi grupet dhe njerëzit që e zhvilluan dhe
e udhëhoqën, mbi ata kundër të cilëve u drejtua ky revolucion
dhe të mbajë qëndrime të qarta mbi këto çështje. Udhëheqja
e Partisë Komuniste të Kinës deri sot s'e ka bërë një gjë të
tillë, se ajo u trembet fakteve, ndodhive dhe interpretimit të
vërtetë marksist-leninist të tyre.
6. Partia e Punës e Shqipërisë ka bërë përpjekje të shumanshme në drejtim të mbrojtjes së fortë dhe të hapët të Kinës
në arenën ndërkombëtare, megjithëse, për mjaft çështje, kishte
pikëpamje të kundërta parimore me të. E tillë është lufta diplomatike e gjatë e këmbëngulëse e Shqipërisë socialiste, për
rivendosjen e të drejtave të ligjshme të Republikës Popullore
të Kinës në Kombet e Bashkuara, të cilat i mohoheshin nga
imperializmi amerikan dhe aleatët e tij.
Në marrëdhënie me vendet e tjera të botës Kina ndiqte

403

një politikë të rribylffir.' Udhëheqja e Partisë sonë, në raste të
veçanta e në -'mënyrë shoqërore, u kishte shfaqur dëshirën
udhëheqësve kinezë që Kina Popullore të ishte më aktive në
politikën e jashtme, të zgjeronte kontaktet dhe marrëdhëniet
politike, ekonomike, kulturore etj. me vendet e ndryshme e,
sidomos, me vendet fqinje të saj. Sipas pikëpamjes sonë, kjo
do të ishte në interes të vetë Kinës dhe të çështjes së socializmit e • të revolucionit në botë. Por udhëheqja kineze nuk e
gjeti të arsyeshme këtë dëshirë të Shqipërisë dhe preferoi izolimin e vet, duke u nxjerrë pretekste të ndryshme të gjitha
atyre shteteve, që shfaqnin dëshirën të vendosnin marrëdhënie
me të.
7. Në vitin 1968 në Kinë shkoi një delegacion partie dhe
qeverie i Shqipërisë, në krye të të cilit ishte ish-anëtari i Byrosë Politike dhe ish-zëvendëskryetar i Këshillit të Ministrave e ish-ministër i Mbrojtjes Popullore, Beqir Balluku.
Ky delegacion ishte ngarkuar me detyrën që t'i shtronte udhëheqjes kineze edhe kërkesat tona për ndihmë për forcimin e
fuqisë mbrojtëse të Shqipërisë.
Çu En Lai, në atë rast, i tha haptas Beqir Ballukut pikëpamjen e udhëheqjes kineze, sipas së cilës, Shqipërisë, si një
vend i vogël, nuk i duheshin armatime të rënda dhe ajo nuk
ishte kurrsesi në gjendje që të mbrohej vetëm me forcat e
veta nga një agresion i jashtëm, veçanërisht nga socialimperializmi sovjetik dhe nga imperializmi amerikan, sado ndihma
ushtarake që të merrte nga Kina. Prandaj, sipas Çu En Lait,
për të përballuar një agresion të huaj, Shqipërisë i mbetej vetëm rruga e zbatimit të taktikës së luftës partizane në vend
dhe lidhja e një aleance ushtarake me Jugosllavinë e me Rumaninë.
Kur u kthye delegacioni ynë në atdhe, Beqir Balluku e
njoft01 Byrenë Politike për propozimin e Çu En Lait. Byroja
Politike e Komitetit Qendror të Partisë sonë e dënoi dhe e
hodhi poshtë njëzëri propozimin antishqiptar dhe kundërrevolucionar të Çu En Lait. Beqir Balluku, që u bashkua formalisht me vendimin e Byrosë Politike, shtoi se gjoja ai e kishte
kundërshtuar propozimin e (3u En Lait, por faktet dhe ngjarjet
e mëvonshme vërtetuan se Beqir Balluku, në realitet, kishte
qenë plotësisht dakord me propozimin e udhëheqjes kineze dhe
veproi në fshehtësi për të realizuar këtë plan strategjik armiqësor kundër Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Të njëjtën tezë Çu En Lai ia përsëriti edhe delegacionit
qeveritar sheliptar.që ndodhej në Pekin, në korrik të vitit 1975,
për të mbyllur marrëveshjen për ndihmë ekonomike nga Kiea
për Shqipërinë për pesëvjeçarin e gjashtë 1976-1980, tezë të
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cilën delegacioni ynë e hodhi përsëri poshtë në mënyrë të prerë
e kategorike.
Udhëheqja e Partisë sonë e konsideroi propozimin e Çu
En Lait, për aleancën ushtarake, që ai kërkonte të na impononte, si një orvatje me karakter reaksionar nga ana e udhëheqjes kineze për ta futur Shqipërinë socialiste në kurthin e
komploteve luftënxitëse nëpërmjet aleancave ushtarake, me qëllim të fundit për ta kthyer zonën e Ballkanit në një fuçi
baruti, siç kërkojnë ta bëjnë socialimperialistët sovjetikë dhe
imperialistët amerikanë.
Ne nuk dimë nëse Jugosllavia dhe Rumania dinë gjë për
këto plane të udhëheqjes kineze. Por ne shohim edhe
sot se udhëheqja kineze po tregohet tepër e zellshme për
t'u përzier në çështjet e Ballkanit, për të ngatërruar kartërat dhe për t'i vënë zjarrin e luftës kësaj zone tepër të ndjeshme të Evropës. Por ne kemi besim se popujt e Ballkanit nuk
do të pranojnë kurrë të vihen kundër njëri-tjetrit, nuk do të
pranojnë kurrë të bëhen as vegla të imperializmit amerikan,
as të socialimperializmit rus dhe as të hegjemonizmit kinez.
Këto veprime të udhëheqjes kineze dhe kundërshtimi i
Partisë sonë ndaj këtyre veprimeve reaksionare, më vonë, patën
rrjedhime tepër serioze në marrëdhëniet midis dy vendeve tona.
Partia jonë nuk ka ndërhyrë kurrë në çështjet e brendshme të
Kinës. Por udhëheqja kineze, në disa momente të caktuara, ka
ndërhyrë në mënyrë kriminale në punët e brendshme të Shqipërisë. Këto fakte, në kohën e duhur, ne do t'i nxjerrim haptazi
në dritën e diellit. Po të realizoheshin këto veprime të dënueshme të ndërmarra nga udhëheqja kineze, në bashkëpunim edhe
me tradhtarët shqiptarë, do të likuidoheshin Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, pavarësia dhe sovraniteti i saj.
8. Ndërsa Partia jonë punonte për të forcuar bashkëpunimin vëllazëror me Kinën, ndërsa ajo dëshironte që, në një
front të përbashkët edhe me të gjitha partitë e forcat marksiste-leniniste, të zhvillonim drejt dhe të intensifikonim luftën
kundër imperializmit, revizionizmit modern dhe reaksionit, Kina
çdo gjë e shihte vetëm në prizmin e vet, ajo kërkonte të dominonte mbi të tjerët, që këta t'u bindeshin strategjisë e tak 7
tikaveësj.
Ngjarjet që ndodhnin tregonin gjithnjë e më mirë se lufta
politike e ideologjike e Partisë Komuniste të Kinës kundër
hrushovianëve nuk nisej nga baza të shëndosha, se ajo, në të
vërtetë, nuk kishte . për qëllim mbrojtjen e marksizëm-leninizmit, të revolucionit dhe të çlirimit të popujve. Ajo bëhej thjesht
për qëllime pragmatiste dhe për interesa egoistë. Kjo u duk
në ndryshimin rrënjësor të strategjisë kineze, që u vulos zyrtarisht me vizitën e Niksonit në Pekin.
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Në verën e vitit 1971, Shqipëria, që konsiderohej si aleatja
më e ngushtë e Kinës, mori vesh nga agjencitë e huaja të
shtypit lajmin e përhapur në të tërë botën se Kisingeri kishte
bërë një vizitë sekrete në Pekin. Me Kisingerin ishin zhvilluar
tratativa që shënonin një ndryshim rrënjësor në politikën kineze. Si në raste të tjera, edhe këtë herë, megjithëse bëhej
fjalë për një kthesë të madhe politike, për ndryshim të vijës
strategjike, Partia Komuniste dhe Qeveria e Republikës Popullore të Kinës nuk e quajtën të nevojshme të bisedonin, paraprakisht, edhe me Partinë e Punës dhe Qeverinë e Shqipërisë,
të merrnin edhe mendimin e tyre. Udhëheqja kineze ndoqi
rrugën e vënies përpara faktit të kryer, duke menduar se të
tjerët duhet t'i bindeshin asaj pa bërë asnjë fjalë.
Për Partinë tonë ishte e qartë se vizita e Niksonit në Pekin
nuk ishte një shkallëzim i bisedimeve, që deri në atë kohë
zhvilloheshin në Varshavë midis ambasadorëve kinez e amerikan, se ajo nuk bëhej për të zhvilluar «diplomacinë e popullit» dhe për t'u hapur rrugën kontakteve me popullin amerikan, siç pretendonin udhëheqësit kinezë. Viz!ta e Niksonit
në Pekin hidhte bazat e një politike të re nga ana e Kinës.
Me vizitën e Niksonit Kina hynte në vallen e aleancave e
të rivaliteteve imperialiste për rindarjen e botës, ku edhe
Kina të kishte pjesën e saj. Me këtë vizitë iu hap rruga afrimit dhe bashkëpunimit nga ana e saj me imperializmin amerikan dhe me aleatët e tij. Inaugurimi i aleancës me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës shënonte, në të njëjtën kohë, edhe
braktisjen nga ana e udhëheqjes kineze të vendeve të vërteta
socialiste, të lëvizjes marksiste-leniniste, të revolucionit dhe të
luftës nacionalçlirimtare të popujve.
Kjo aleancë dhe ky takim në Pekin midis udhëheqjes kineze dhe presidentit amerikan. Nikson, bëhej në një kohë kur
Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhvillonin luftën e tyre imperialiste grabitqare në Vietnam, kur ato po përdornin të gjitha
mietet më moderne ushtarake, me përjashtim vetëm të bombës atomike, për të vrarë popullin vëlla heroik vietnamez dhe
për ta bërë shkrumb e hi Vietnamin. Kjo aleancë e përbindshme dhe takimi kino-amerikan ishin veprime të dënueshme dhe me rrjedhime katastrofike për popujt.
Prandaj Komiteti Qendror i Fartisë së Punës të Shqipërisë,
duke parë këtë kthesë të rrezikshme në politikën e jashtme
të Kinës, i dërgoi, më 6 gusht 1971, nië letër të gjatë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, ku theksonte në
mënyrë të prerë se ishte kundër kësaj kthese të Kinës, që
binte në kundërshtim me interesat e vetë Kinës Popullore, të
revolucionit e të socializmit.
Në letër, midis të tjerave, thuhet:
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«Vendimin tuaj, për të pritur Niksonin në Pekin, e quajmë
jo të drejtë, jo të dëshirueshëm, atë nuk e aprovojmë dhe
nuk e mbështetim. Mendimi ynë është, gjithashtu, se vizita e
shpallur e Niksonit në Kinë nuk do të kuptohet dhe nuk do të
aprovohet edhe nga popujt, nga revolucionarët dhe nga komunistët e vendeve të ndryshme».
«Fakti i pritjes së Niksonit në Kinë, i cili njihet si antikomunist i tërbuar, si agresor e si vrasës i popujve, si përfaqësuesi i reaksionit më të zi amerikan, ka shumë minuse dhe
do t'u sjellë mjaft konsekuenca negative lëvizjes revolucionare dhe çështjes sonë.
Ardhja e Niksonit në Kinë dhe bisedimet me të nuk ka
se si të mos krijojnë në njerëzit e thjeshtë, në popujt, në revolucionarët iluzione të dëmshme ndaj imperializmit amerikan,
ndaj strategjisë dhe politikës së tij».
«Bisedimet me Niksonin u japin armë revizionistëve për të
zhvleftësuar tërë luftën dhe polemikën e madhe që ka bërë
Partia Komuniste e Kinës për demaskimin e renegatëve sovietikë, si aleatë e bashkëpunëtorë të imperializmit amerikan dhe
për të vënë shenjën e barazimit midis qëndrimit të Kinës ndaj
imperializmit amerikan dhe vijës tradhtare e të bashkëpunimit
që ndjekin ndaj tij revizionistët sovjetikë. Kjo u krijon revizionistëve hrushovianë mundësinë të tundin edhe më shumë
flamurin e tyre të antiimperializmit fals dhe të intensifikojnë
demagogjinë dhe mashtrimet për të tërhequr pas vetes forcat
antiimperialiste».
«Vizita e presidentit amerikan në Kinë nuk ka se si të mos
ngjallë pikëpyetje, bile edhe keqkuptime në njerëzit e thjeshtë,
te të cilët mund të krijohen dyshime se Kina po e ndryshon
qëndrimin e saj ndaj imperializmit amerikan dhe po hyn në
lojën e superfuqive».
«Strategjia jonë parashikon aleancë të ngushtë me popujt
që luftojnë, me revolucionarët e të gjithë botës, në një front
të përbashkët kundër imperializmit e socialimperializmit dhe
asnjëherë aleancë me socialimperializmin sovjetik gjoja kundër
imperializmit amerikan, asnjëherë aleancë me imperializmin
amerikan gjoja kundër socialimperializmit sovjetik•.
Letra përfundon duke theksuar se «...vija dhe qëndrimet
e Partisë së Punës të Shqipërisë do të mbeten gjithnjë parimore, konsekuente, të pandryshuara. Ne do të luftojmë imperializmin amerikan dhe revizionizmin sovjetik pa kompromis
e me konsekuencë». Në letër shprehej shpresa se vërejtjet tona,
që Partia e Punës ia bënte një partie motër «do të shqyrtoheshin shoqërisht e do të kuptoheshin drejt».
Udhëheqja kineze, edhe ndaj kësaj letre, mbajti qëndrimin
e saj të zakonshëm. Ajo nuk denjoi të jepte ndonjë përgjigje.
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Me këtë nuk tregonte vetëm megalomaninë e shtetit të madh,
por edhe frikën për t'u ballafaquar me argumentet e drejta
e parimore, marksiste-leniniste të Partisë sonë. Fakt është se dy
muaj pas letrës sonë u mbajt Kongresi i 6-të i Partisë së Punës të Shqipërisë. Ky ishte një rast i mirë që me delegacionin
kinez, të ftuar në këtë Kongres, të shkëmbeheshin mendime
dhe të sqaroheshin pozitat e njëri-tjetrit. Por udhëheqja kineze,
konsekuente në rrugën e saj të refuzimit të konsultimeve e të
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me anë të bisedimeve, edhe këtë herë mbajti një qëndrim në kundërshtim me gjithë praktikën e marrëdhënieve internacionaliste midis partive motra.
Ajo nxori disa arsye absurde për të mos dërguar delegacion
në Kongresin e Partisë sonë. Praktikisht, që në atë kohë,
Partia Komuniste e Kinës, në mënyrë të njëanshme, i rralloi
kontaktet me Partinë tonë, duke i kthyer marrëdhëniet midis
dy partive në marëdhënie krejtësisht formale.
Ndryshimi i strategjisë së Kinës është bërë në një luftë
të brendshme në gjirin e Partisë Komuniste të saj, ku ekzistonin kontradikta të thella, ku lulëzonin «njëqind lule e njëqind
shkolla», ku ekzistonin në udhëheqje prohrushovianë, proamerikanë, oportunistë dhe revolucionarë. Kjo shpjegon ndryshimet
e njëpasnjëshme të vijës politike të Partisë Komuniste të Kinës, qëndrimet e saj të lëkundura, oportuniste e kontradiktore,
si ndaj imperializmit amerikan, revizionizmit modern dhe reaksionit ndërkombëtar. Brenda 10 vjetëve, që nga viti 1962 deri
në vitin 1972, tri herë ka ndryshuar boshti i politikës kineze.
Në fillim Partia Komuniste e Kinës i përmbahej formulës
strategjike .<front unik edhe me revizionistët sovjetikë e të tjerë
kundër imperializmit amerikan dhe aleatëve të tij». Më pas,
Partia Komuniste e Kinës, doli me parullën «front unik shumë të gjerë të proletariatit dhe të popujve revolucionarë të
të gjitha vendeve kundër imperializmit amerikan, revizionizmit
sovjetik dhe reaksionit të vendeve të ndryshme». Me vizitën e
Niksonit në Kinë, strategjia kineze flet përsëri për një «front
unik e të gjerë», por këtë radhë ky përfshin «të gjithë ata
që mund të bashkohen», duke futur këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundër socialimperializmit sovjetik.
9. Pas afrimit me imperializmin amerikan dhe hapjes drejt
Shteteve të Bashkuara të Amerikës e aleatëve të tyre, udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës shpalli teorinë antimarksiste e kundërrevolucionare të «tri botëve», të cilën e paraqiti
si strategji të revolucionit dhe bëri përpjekje për t'ia imponuar këtë lëvizjes komuniste marksiste-leniniste dhe të gjithë
popujve të botës, si vijë të përgjithshme të luftës së tyre.
.
Partia e Punës e Shqipërisë, ashtu edhe Partia Komuniste
e Kinës, kur luftonin së bashku kundër revizionizmit modern
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dhe, në veçanti, kundër atij hrushovian, kanë pasur si parim
dhe kanë theksuar se nuk ekziston •parti mëmë» dhe «parti
bijë», se çdo parti ka të drejtën të ketë pikëpamjet e saj për
të gjitha problemet, se një parti është me të vërtetë komuniste, revolucionare, kur këto probleme i shikon në prizmin e
marksizëm-leninizmit. Partia Komuniste e Kinës i ka shkelur
këto parime e këto norma në të gjitha drejtimet. Ajo kërkon
që kthesën kundërrevolucionare të bashkimit të Kinës me imperializmin amerikan dhe reaksionin botëror t'ua imponojë të
gjithë marksistë-leninistëve, që konceptet e analizat e saj antimarksiste mbi imperializmin, mbi situatën e sotme botërore,
mbi aleancat etj. t'i pranojë si të vërteta absolute e të paapelueshme gjithë lëvizja revolucionare e çlirimtare.
Praktika tregon se çështjet ndërkombëtare nga ana e Partisë Komuniste dhe e qeverisë së Kinës, në të shumtën e herës, nuk janë parë në prizmin e marksizëm-leninizmit, të interesave të revolucionit dhe të luftërave çlirimtare të popujve.
Politika kineze është një politikë pragmatiste dhe nuk ka se.
si të jetë ndryshe, derisa strategjia dhe taktika e saj janë të
tilla. Prandaj bota ka parë dhe do të shohë edhe në të ardhmen
ndryshime 180 gradëshe në strategjinë e në politikën kineze.
Këto kthesa paraqiten si marksiste-leniniste, por, në realitet,
ato janë antimarksiste, janë kthesa që u shërbejnë interesave
të shtetit të madh kinez, në kërkim të aleancave me imperializmin amerikan, socialimperializmin sovjetik dhe me kapitalin
botëror për krijimin e ngritjen e Kinës në një superfuqi imperialiste.
shndërruar në një superAktualisht, plani kinez për
fuqi ka gjetur shprehjen e vet të koncentruar në teorinë famëkeqe të «tri botëve». Teoria e «tri botëve» kërkon të zëvendësojë marksizëm-leninizmin me një amalgamë eklektike idesh
tezash oportuniste, revizioniste dhe anarkosindikaliste, ajo kërkon të shuajë frymën revolucionare të proletariatit e luftën
klasore të tij, duke propaganduar bashkimin me borgjezinë e
me imperializmin. Teoria e «tri botëve», me predikimet e saj,
se gjoja nuk është koha për revolucion, kërkon të ruajë statukuonë, gjendjen aktuale të shtypjes e të shfrytëzimit kapitalist, kolonialist e neokolonialist.
Në emër gjoja të mbrojtjes së pavarësisë kombëtare nga
socialimperializmi sovjetik, të cilin e konsideron sot si të vetmin rrezik e kërcënim, Kina u kërkon popujve të heqin dorë
nga lufta për çlirim kombëtar, ekonomik e social, t'u nënshtrohen imperializmit amerikan e fuqive të tjera kapitaliste të
Perëndimit, ish-kolonizatorëve të mëparshëm. Ajo kërkon forcimin e Tregut të Përbashkët dhe të Bashkimit Evropian, organizma të krijuar për të mbajtur në skllavërinë kapitaliste pro409

letariatin e Evropës dhe për të shtypur e për të shfrytëzuar
popujt e vendeve të tjera. Teoria e «tri botëve», duke i fryrë
garës së armatimeve të superfuqive, duke mbështetur instrumentet e luftës së imperializmit amerikan, siç janë NATO e
blloqet e tjera ushtarake të tij, nxit luftën imperialiste botërore.
Teoria e «tri botëve- është një mjegull që shërben për të
mbuluar synimin e Kinës për të vendosur hegjemoninë e saj
mbi atë që ajo e quan «botë e tretë». Nuk është e rastit që
ajo e ka futur veten e saj në «botën e tretë» dhe paraqitet si
lidershipi i saj në arenën ndërkombëtare. Nuk është e rastit,
gjithashtu, që udhëheqja kineze flirton edhe me «të paangazhuarit» dhe kërkon që t'i marrë këta nën sqetull.
«Dashurinë» e «kujdesin» për të ashtuquajturën botë e
tretë nuk është udhëheqja kineze që e ka treguar e para.
Për të sunduar e për të nënshtruar vendet e popujt e kësaj
«bote», imperialistët, socialimperialistët dhe neokolonialistë të
tjerë kanë përpunuar, shumë kohë përpara asaj, teorira të ndryshme mbi «botën e tretë». Prandaj udhëheqja kineze më kot
pretendon se është ajo që në vitin 1974 e nxori këtë teori nga
një analizë gjoja objektive e situatave ndërkombëtare që bëri
Mao Ce Duni. Gjithë bota e di se teoria mbi «botën e tretë»
është teori e krijuar nga reaksioni botëror. Partia e Punës e
Shqipërisë dhe Qeveria Shqiptare i kanë demaskuar dhe i kanë
luftuar, qysh në vitin 1960 e më parë, në arenën ndërkombëtare spekulimet teorike e praktike mbi «botën e tretë», si manovra e komplote borgjezo-kapitaliste, neokolonialiste e raciste
për të shtypur popujt që luftonin për liri e pavarësi.
«Kontributi» i udhëheqësve kinezë në teorinë e «tri botëve» konsiston vetëm në «argumentimin» e nevojës së pajtimit të
«botës së tretë» me imperializmin. Ata nuk zbuluan asgjë, vetëm sajuan aleancën e «botës së tretë» me imperializmin amerikan dhe imperialistët e tjerë për të ndjellë ndihmat e këtyre
dhe për ta bërë Kinën një superfuqi imperialiste.
Prandaj nuk është Partia e Punës e Shqipërisë që sulmon
shpikësin kinez ose mbrojtësit e kësaj teorie, por janë pikërisht këta, që e kanë sulmuar më parë Partinë e Punës të
Shqipë isë dhe luftën që ajo ka bërë kundër kësaj teorie të
reaksionit botëror, luftën që ka bërë ajo në përkrahje të lirisë
dhe të pavarësisë së popujve të Afrikës, të Azisë, të Amerikës
Latine etj.
Zbatimi i teorisë së 44tri botëve» e çoi udhëheqjen kineze
të bashkohet edhe me «djallin», të bashkohet me imperialistët
amerikanë dhe monopolistët e Evropës, me fashistët e racistët,
me mbretërit e feudalët, me militaristët e luftënxitësit më të
tërbuar. Aleatët e saj u bënë Pinoçeti e Frankoja, ish-gjeneralët nazistë të Vermahtit gjerman e të ushtrisë perandorake
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japoneze, kriminelë me damkë, si Mobutu, dhe mbretër gjakatarë, bosët amerikanë dhe presidentët e shoqërive shumëkombëshe.
Kjo vijë antimarksiste e çoi udhëheqjen e Kinës të bashkohet me Titon, me Karriljon dhe me revizionistë të tjerë.
Ajo dikur ka qenë kundër Titos, kurse tani u bashkua me të.
Kjo vërteton mungesën e parimeve marksiste-leniniste dhe inkonsekuencat në vijën e saj. Por Partia jonë dëshiron t'i thotë
udhëheqjes kineze: bashkimi juaj aktual me Titon, aleancat e
dyshimta që kërkoni të thurni në Ballkan, përmbajnë një rrezikshmëri të madhe për popujt e këtij gadishulli, për popujt
jugosllavë, shqiptar, grek, turk e të tjerë. Shqipëria i njeh mirë
planet dhe synimet e udhëheqjes kineze ndaj Ballkanit. Prandaj
popujt e botës duhet të jenë vigjilentë ndaj intrigave kineze në
këtë zonë.
10. Partia e Punës e Shqipërisë ka bërë të gjitha përpjekjet
që divergjencat, që lindnin midis dy partive dhe që trasheshin me kalimin e kohës, të zgjidheshin në rrugën marksiste-leniniste.
I udhëhequr nga kjo dëshirë, Komiteti Qendror i Partisë
së Punës të Shqipërisë, duke parë se udhëheqja kineze në
mënyrë sistematike nuk u përgjigjej letrave tona dhe refuzonte
të dërgonte delegacione zyrtare në Shqipëri, duke e parë se
divergjencat ideologjike me udhëheqjen kineze po merrnin proporcione të gjera, nuk qëndroi në vend, por bëri përpjekje të
tjera për të hyrë në bashkëbisedime shoqërore me të.
Kështu, në janar të vitit 1974, Komiteti Qendror i Partisë
sonë i propozoi Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Kinës që në Kinë të shkonte një delegacion i Partisë dhe
Qeverisë sonë i nivelit të lartë për bashkëbisedime, duke propozuar që kjo vizitë të kryhej, mundësisht, brenda gjashtëmujorit të parë të vitit 1974. Por udhëheqja kineze, megjithëse
formalisht e pranoi propozimin e Partisë sonë, në fakt, nuk e
pranoi vajtjen e delegacionit tonë në Pekin. Në fillim udhëheqja
kineze na tha që delegacioni të shkonte në gjashtëmujorin e
dytë të vitit 1974, më vonë e shtyu për në gjashtëmujorin e parë
të vitit 1975. Dhe, më në fund, e la krejt në heshtje çështjen,
duke u mbyllur kështu rrugën bashkëbisedimeve, në një kohë
kur në Pekin priteshin e përcilleshin me një pompë të madhe
mbretër e princër, reaksionarë e fashistë të ndryshëm. Ishte
e qartë, pra, se udhëheqja kineze ecte me këmbëngulje në
rrugën e saj antimarksiste, se ajo në marrëdhëniet me Partinë
e vendin tonë udhëhiqej nga konceptet e shovinizmit e të fuqisë së madhe, se ajo kërkonte që të pranoheshin pa kushte
e pa diskutime vija e diktati i saj.
Në këto kushte, kur udhëhecija kineze refuzonte çdo kon-
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takt, kur i shmangej çdo diskutimi e konsultimi, kur me arrogancë e prepotencë po punonte për t'i imponuar lëvizjes marksiste-leniniste teorinë e «tri botëve», ç'duhej të bënte Partia
e Punës e Shqipërisë? Të pranonte vijën antimarksiste të
Partisë Komuniste të Kinës dhe të mohonte vetveten? Të
hiqte dorë nga lufta kundër imperializmit e revizionizmit modern dhe të bashkohej me armiqtë e revolucionit, të socializmit, të lirisë e të pavarësisë së popujve? Të ndahej nga revolucionark marksistë-leninistë dhe të bashkohej me oportunistët e borgjezinë reaksionare? Të mos përkrahte luftën nacionalçlirimtare të popujve kundër superfuqive dhe agjentëve
të tyre në gjirin e këtyre popujve?
Partia e Punës e Shqipërisë u qëndroi besnike marksizëm-leninizmit dhe vijës së saj të drejtë revolucionare, që ka
ndjekur vazhdimisht me vendosmëri, pa u lëkundur e me
konsekuencë. Këtë vijë marksiste-leniniste e paraqiti ajo edhe
në Kongresin e saj të 7-të, ku parashtroi pikëpamjet dhe
qëndrimet e veta për problemet kryesore aktuale ndërkombëtare, të revolucionit e të luftës çlirimtare të popujve. Në Kongresin e 7-të, ashtu siç ka bërë edhe në të gjitha kongreset
e saj, Partia jonë, në frymën e internacionalizmit proletar,
shprehu pikëpamjet e saj edhe për problemet që lidhen me
lëvizjen marksiste-leniniste. Vija e Kongresit të 7-të, që u aprovua unanimisht nga gjithë Partia, qëndron në themel të të
gjithë politikës së brendshme e të jashtme të vendit tonë.
Kjo vijë marksiste-leniniste e Partisë sonë, politika e pavarur e Shqipërisë socialiste, qëndrimet parimore e të vendosura të popullit shqiptar, që kanë rënë e bien në kundërshtim me vijën dhe me politikën antimarksiste e të fuqisë së
madhe të udhëheqjes kineze, janë shkaku themelor e i vërtetë
i qëndrimeve dhe i veprimeve antishqiptare të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës e të qeverisë kineze, që
çuan deri në prerjen arbitrare të ndihmave civile e ushtarake
për Shqipërinë.
Kjo u duk, sidomos, pas Kongresit të 7-të të Partisë së
Punës të Shqipërisë, kur udhëheqja kineze, duke thyer çdo normë të marrëdhënieve midis partive motra, u nxitua dhe sulmoi
Kongresin e 7-të të Partisë sonë, duke pretenduar se gjoja ai
ka sulmuar Kinën, Partinë Komuniste të Kinës dhe Mao Ce
Dunin.
Akuza e udhëheqjes kineze nuk ka asnjë bazë. Për këtë
mjafton të lexohen materialet e Kongresit të 7-të, të cilat
janë të gjitha publike. Kushdo nuk e ka të vështirë të konstatojë se atje nuk ka asnjë sulm as kundër Kinës, as kundër
Partisë Komuniste të Kinës dhe as kundër Mao Ce Dunit.
Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë i ka kërkuar
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Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, me anën
e një letre, më 24 dhjetor 1976, që të sqaronte se për çfarë
dhe ku e ka sulmuar Partia jonë Partinë Komuniste të Kinës
dhe Mao Ce Dunin. Deri më sot udhëheqja kineze, si zakonisht,
nuk ka dhënë asnjë përgjigje.
Por çështja nuk qëndron te «sulmet», që nuk ekzistojnë.
Zemërimi dhe arroganca e udhëheqjes kineze ndaj Kongresit
të 7-të e kanë burimin te fakti se Partia jonë nuk adoptoi
tezat e pikëpamjet antimarksiste kineze, teorinë kundërrevolucionare të «tri botëve». Partia e Punës e Shqipërisë, si një
Parti e vërtetë marksiste-leniniste, pranon të diskutojë për probleme, por ajo nuk ka marrë kurrë urdhra e direktiva nga
askush, se çfarë duhet të shtrojë e si duhet t'i shtrojë pikëpamjet e veta në kongreset e saj. Prandaj ajo nuk i ka lejuar
dhe nuk i lejon asnjë partie, e vogël ose e madhe qoftë, duke
përfshirë edhe Partinë Komuniste të Kinës, që të ndërhyjë në
punët e saj të brendshme dhe të diktojë se çfarë duhet të
bëjë e si të veprojë.
11. Në udhëheqjen e Partisë Komuniste të Kinës kanë ndodhur ndryshime të njëpasnjëshme në vijë, në strategji dhe në
njerëz. Partia e Punës e Shqipërisë nuk ka mbrojtur asnjëherë
këtë ose atë grup e personalitet që është mënjanuar nga udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës. Ne kemi pasur dhe kemi
mendimet tona, për çdo gjë dhe për çdo person ose grup të
udhëheqjes që vepronin në Kinë. Kjo është një gjë e natyrshme.
Udhëheqja aktuale kineze ka dashur shumë që Partia e
Punës e Shqipërisë të mbështeste veprimet e saj lidhur me
ndryshimet që janë bërë në krye të Partisë Komuniste të
Kinës. Meqë këtë ne s'e bëmë, ajo vjen te mendimi se ne jemi
partizanë të Lin Biaos dhe të «katërshes». Ajo gabon në të dy
tablotë dhe kjo është një nga arsyet e mëdha politike, ideologjike të papohuara, që e ka shtyrë udhëheqjen kineze që të
presë ndihmat për Shqipërinë. Udhëheqja aktuale kineze ka
dashur që Partia jonë të mbështeste veprimtarinë e saj ilegale
e jo në rrugën marksiste-leniniste për të marrë fuqinë në
dorë në Kinë. Partia jonë as ia ka përmbushur dhe as do t'ia
përmbushë udhëheqjes kineze këtë dëshirë. Partia e Punës e
Shqipërisë nuk i shkel kurrë parimet marksiste-leniniste dhe
kurrë nuk është bërë e nuk do të bëhet vegël e kurrkujt.
Te divergjencat dhe kontradiktat ideologjike e politike me
Partinë e Punës të Shqipërisë, te dështimi i përpjekjeve të
udhëheqjes kineze për t'i imponuar Partisë së Punës të Shqipërisë pikëpamjet e vijën e saj qëndron shkaku i vërtetë i
vendimit kinez për prerjen e ndihmave Shqipërisë. Udhëheqja
kineze, pse nuk mundi ta nënshtronte dot Shqipërinë socialiste, tani kërkon të hakmerret e të dëmtojë ndërtimin e so413

cializmit në Shqipërl. Por, me këtë veprim të saj, ajo e zbulon
edhe më mirë fytyrën e vet antimarksiste e kundërrevolucionare.

•

•

•

Prerja e kredive dhe e ndihmave për Shqipërinë socialiste nga ana e udhëheqjes kineze nuk është vetëm një episod,
qoftë edhe shumë i rëndë, në marrëdhëniet midis Kinës e Shqipërisë. Ky akt merr një rëndësi të madhe ndërkombëtare, ai
dëshmon se Kina është vënë kundër marksizëm-leninizmit e
internacionalizmit proletar, se ajo ka adoptuar dhe po zbaton
politikën shoviniste e të diktatit të fuqisë së madhe, se ajo
po zbaton praktika hegjemoniste dhe po kryen veprime arbitrare e brutale prej superfuqie.
Për qëllimet e veta egoiste, për ta bërë Kinën një fuqi
qendrore botërore, udhëheqja kineze e propagandon veten si
«mbrojtëse të vendeve të vogla e të mesme», se ajo lufton
kundër «ndarjes së padrejtë të ekonomisë botërore», se ajo
është kundër «diskriminimit ekonomik të vendeve në zhvillim
nga fuqitë imperialiste», se është për «zhvillimin e ekonomisë
së tyre kombëtare», për «forcimin e pavarësisë e të sovranitetit të tyre», se lufton «kundër diktatit të të mëdhenjve
ndaj të vegjëlve» etj., etj. Por kur udhëheqja kineze sillet si
armike me Shqipërinë, kur ajo i pret ndihmat e kreditë, sepse
Partia e Punës e Shqipërisë nuk i nënshtrohet shkopit të saj
të dirigjentit, kuptohet tërë falsiteti i vijës kineze, kuptohen
qartë edhe qëllimet aspak të mira, gënjeshtrat që udhëheqja
kineze kërkon t'u shesë popujve të «botës së tretë» për t'i
shtypur e për t'i skllavëruar ata, për t'u imponuar vullnetin
e saj dhe atë të kolonizatorëve të vjetër e të rinj.
Duke i prerë ndihmën Shqipërisë socialiste, kur, në të njëjtën kohë, Kina po merr ndihma e kredi të shunita nga imperializmi amerikan e kapitalizmi botëror dhe u akordon ndihma
e kredi agjentëve të tyre, si Mobutu me shokë, udhëheqja kineze i tregon hapur opinionit botëror se ajo nuk është dakord
ideologjikisht me një vend të vërtetë socialist, por është dakord e në aleancë me armiqtë e socializmit e reaksionarët, se
është kundër rendit socialist, kundër vendeve e popujve që
kërkojnë çlirim pikërisht nga imperializmi e socialimperializmi,
nga shtypja e diktati i shovinizmit të shtetit të madh.
Ne duam t'u themi udhëheqësve kinezë: Ju i shtritë mosmarrëveshjet e divergjencat ideologjike edhe në fushën e ma414

rrëdhënieve shtetërore me vendin tonë. Me këtë ju goditët
rëndë miqësinë shqiptaro-kineze për të cilën kanë luftuar shumë si populli shqiptar, ashtu edhe populli kinez. Ju i bëtë
publike mosmarrëveshjet e divergjencat dhe filluat polemikën
e hapur. Këtë sfidë ne e pranojmë dhe polemikës nuk i trembemi. Por, për të gjitha veprimet tuaja armiqësore, antimarksiste e antishqiptare, ju mbani përgjegjësi të plotë përpara
popullit kinez e popullit shqiptar, përpara gjithë opinionit botëror.
Me qëllim që popullit shqiptar dhe popullit kinez, si dhe
gjithë opinionit publik ndërkombëtar t'u jepet mundësia që të
njihen dhe të gjykojnë për pikëpamjet e Partisë e të qeverisë
suaj dhe të Partisë e të Qeverisë Shqiptare, lidhur me prerjen
e kredive e të ndihmave nga ana e Kinës Shqipërisë, ne do
të botojmë në gazetën tonë «Zëri i popullit» këtë letër, si dhe
notën e qeverisë kineze. Shprescjmë që edhe ju do ta botoni
letrën tonë në gazetën «Zhenminzhibao». Kjo është një normë,
të cilën, në të kaluarën, Kina e ka përkrahur.
Partia e Punës e Shqipërisë, Qeveria dhe populli shqiptar
do të luftojnë për ruajtjen e miqësisë shqiptaro-kineze, që
është një miqësi popujsh. Ata do të përpigen, sa varet prej
tyre, që të mbahen marrëdhënie shtetërore normale midis Shqipërisë dhe Kinës. Ata kanë besim se populli kinez do të vlerësojë drejt qëndrimin shqiptar dhe do të dijë të gjykojë edhe
për veprimet antishqiptare të udhëheqjes kineze.
Udhëheqja kineze i preu ndihmën ekonomike dhe ushtarake Shqipërisë, duke menduar se Shqipëria do të detyrohet,
ose të kapitullojë dhe t'i nënshtrohet asaj, ose do t'u shtrijë
dorën të tjerëve dhe do të diskreditohet. Por udhëheqja kineze
nuk i ka njohur akoma Partinë e Punës të Shqipërisë dhe popullin shqiptar, vendosmërinë e tyre, forcën e unitetit të tyre.
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe populli
shqiptar, nën udhëheqjen konsekuente të Partisë së Punës të
Shqipërisë me shokun Enver Hoxha në krye, do ta plotësojnë
gjer në fund e me nder misionin historik për ndërtimin e socializmit, duke u mbështetur në forcat e veta, duke vërtetuar
më tej para proletariatit botëror dhe gjithë popujve të botës
vitalitetin e pashtershëm e të pamposhtshëm të ideologjisë marksiste-leniniste, e cila bën të mundur që edhe një vend i vogël,
i rrethuar nga imperializmi e revizionizmi, siç është Shqipëria,
ta ndërtojë me sukses socializmin, ta mbrojë dhe ta çojë atë
kurdoherë përpara.
Shqipëria kurrë nuk do të dorëzohet te kurrkush, ajo do
t'u qëndrojë deri në fund besnike marksizëm-leninizmit dhe
internacionalizmit proletar, do të marshojë pa u ndalur në
rrugën e socializmit e të komunizmit e ndriçuar nga mësimet
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e pavdekshme të Marksit, të Engelsit, të Leninit e të Stalinit.
Populli shqiptar, me Partinë e Punës në krye, do të përkrahë
me vendosmëri e me konsekuencë luftërat revolucionare e çlirimtare të popujve, përpjekjet e tyre për liri, për pavarësi e
për përparim shoqëror. Ai do të luftojë, pa kompromis e gjer
në fund, kundër imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik, revizionizmit modern dhe reaksionit botëror. As kurrizin, as kokën nuk i ka ulur kurrë Shqipëria, as në të kaluarën, as sot dhe as në të ardhmen nuk do t'i ulë.
Udhëheqja kineze do të dështojë, si në predikimet, ashtu
edhe në intrigat e saj. Veprimi reaksionar që ajo ndërmori
ndaj Shqipërisë revolton ndërgjegjen e çdo njeriu të ndershëm
në botë. Shqipëria socialiste është e rrethuar, por ajo s'është
e izoluar, sepse gëzon respektin e dashurinë e proletariatit
botëror, të popujve liridashës dhe të njerëzve të ndershëm në
të gjithë botën. Ky respekt dhe kjo dashuri do të shtohen
akoma më shumë në të ardhmen. Çështja jonë është e drejtë!
Shqipëria socialiste do të triumfojë!
KËSHILLI I MINISTRAVE
I RPSSH

Botohet sipas origjinalit që
gjendet në Arkivin Qendror
të Partisë
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KOMITETI QENDROR
I PPSH

Botuar për herë të parë në
gazetën «Zëri i popu/iit».,
nr. 183 (9356)-30 korrik 1978

PE,RSHENDETJE E KOMITETIT QENDROR TE PARTISE
SË PUNES TE SHQIPERISE DREJTUAR SHOKUT
ENVER HOXHA, ME RASTIN E 70-VJETORIT
TË DITËLINDJES SE TIJ
16 tetor 1978
I dashur shoku Enver,
Sot, në ditën e 70-vjetorit të ditëlindjes Suaj, gjithë komunistët dhe punonjësit e vendit tonë ndiejnë një gëzim të madh
dhe shprehin dashurinë e zjarrtë, të pakufishme, ndaj Jush,
duke shtrënguar më tepër radhët rreth Komitetit Qendror të
Partisë, me Ju në krye, për ta bërë atdheun tonë socialist akoma më të begatshëm dhe më të fortë.
Me rastin e 70-vjetorit të ditëlindjes Suaj, Komiteti Qendror i Partisë, në emër të të gjithë komunistëve dhe të mbarë
popullit shqiptar, ju dërgon përshëndetjet më të zjarrta revolucionare dhe ju uron nga zemra jetë të gjatë, shumë të gjatë,
të rroni sa malet e Shqipërisë, për të na udhëhequr, si gjithmonë, me vendosmërinë dhe principialitetin marksist-leninist që
ju karakterizon, në rrugën e lavdishme të socializmit e të komunizmit.
Jeta Juaj si revolucionar, shoku Enver, është jeta e një
biri besnik të popullit, që të gjitha energjitë e tij, për më
shumë se një gjysmë shekulli rresht, i ka derdhur në luftën
konsekuente në shërbim të popullit, të atdheut, të revolucionit,
të socializmit.
Qysh në ditët e para të rinisë, kur Ju ishit akoma nxënës
shkolle, u hodhët në luftë për mbrojtjen e interesave të lartë
të popullit, kundër padrejtësive shoqërore të asaj kohe, kundër
regjimit feudalo-borgjez zogollian. Duke ecur në këtë rrugë revolucionare, Ju gjithmonë i keni shërbyer me besnikëri popullit
dhe keni luftuar me guxim për interesat e tij e të atdheut.
Qysh në rininë Tuaj të hershme, Ju përqafuat idetë marksiste27 — 55
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-leniniste dhe, me kurajë revolucionare shembullore, iu përveshët punës për përhapjen e tyre në Shqipëri dhe për krijimin
e një organizate të vërtetë komuniste.
Në vitet e rënda e të errëta të pushtimit fashist italian,
kur përpara popullit shqiptar shtrohej çështja nëse populli do
të ngrihej në luftë të armatosur për çlirimin e vendit apo do
t'i nënshtrohej pushtuesit dhe të zhdukej si komb, Ju, në krye
të një grushti revolucionarësh trima dhe të devotshëm, kapërcyet me heroizëm të gjitha vështirësitë e ilegalitetit dhe të
elementëve armiq të marksizëm-leninizmit në radhët e grupeve
komun'ste të asaj kohe dhe, më 8 Nëntor 1941, themeluat
Partinë Komuniste të Shqipërisë, duke i dhënë, kështu, popullit shqiptar shtabin revolucionar, që do ta udhëhiqte atë në
kryengritje dhe në revolucion, drejt lirisë së vërtetë dhe socializmit.
Ju, në krye të Komitetit Qendror të Partisë, për 37 vjet
rresht, që nga themehmi i saj, udhëhiqni Partinë dhe popullin
me guxim dhe me heroizëm, me devotshmëri të pafund dhe me
principialitet të lartë marksist-leninist.
Me Luftën Nacionalçlirimtare populli ynë shkroi faqen më
të lavdishme në historinë e tij të lashtë. Në të ai tregoi virtytet
e larta të trimërisë, të guximit, shpirtin liridashës, që e kishte
ruajtur të pamposhtur nëpër shekuj. Por këto virtyte shpërthyen si vullkan, sepse në ballë udhëhiqte Partia e komunistëve,
sepse në krye të partizanëve heroikë qëndronte Komandanti,
shoku Enver Hoxha. Partia dhe Ju ditët të realizoni dhe të
bashkoni traditat e vjetra shqiptare të kryengritjeve popullore,
me përmbajtjen leniniste të luftës revolucionare.
Në krye të Partisë e të popullit, Ju vazhdoni të zbatoni
me vendosmëri dhe me konsekuencë të vërtetën e marksizëm-leninizmit në kushtet konkrete të vendit tonë. Kuptimi i thellë
marksist-leninist i ligjeve të revolucionit, besimi absolut në
forcën e pamposhtur të popullit dhe në aftësitë e tij krijuese
të pashtershme, vullneti i çeliktë dhe guximi i shkallës më të
lartë për ta çuar revolucionin deri në fund, që karakterizojnë
gjithë veprën Tuaj revolucionare, si bir i popullit dhe nxënës
besnik i Marksit, i Engelsit, i Leninit e i Stalinit, janë mishëruar në krijimin e pushtetit popullor në Shqipëri. Diktatura e
proletariatit, që udhëhiqet nga Partia, me Ju në krye, është
bërë garancia e lirisë dhe .e pavarësisë së popullit tonë në
marshimin e tij të pandalshëm në rrugën e socializmit.
Emri Juaj, shoku Enver, është i lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me gjithë jetën dhe veprën e Partisë, me popullin,
me atdheun, me socializmin. Organizimi dhe drejtimi i Luftës
Nacionalçlirimtare dhe çuarja e saj në fitoren e plotë me vendosjen e pushtetit popullor; plotësimi i reformave të mëdha
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demokratike popullore dhe kalimi me sukses në rrugën socialiste; zkdukja e analfabetizmit dhe e prapambetjes shekullore;
transformimet e mëdha revolucionare socialiste të bëra në ekonomi, në arsim, në kulturë dhe në jetën shoqërore, që e kthyen
Shqipërinë në një vend socialist me ekonominë e vet socialiste,
rne kulturën e vet socialiste, me një mbrojtje të paprekshme;
rritja e respektit dhe e prestigjit të Partisë dhe të atdheut
tonë në një shkallë të lartë në arenën ndërkombëtare, të gjitha
këto përbëjnë veprën e madhe të Partisë, të udhëhequr me
besnikëri dhe me heroizëm nga Komiteti i saj Qendror, me
Ju në krye, shoku Enver.
Partisë dhe popullit tonë u është dashur të luftonin jo
vetëm kundër vështirësive të panumërta për të kapërcyer prapambetjen e madhe që na la e kaluara, por edhe kundër armiqve ië shumtë, të brendshëm dhe të jashtëm.
Lufta e Partisë dhe e popullit për çlirimin e vendit, për
vendosjen e diktaturës së proletariatit dhe për ndërtimin e socializmit karakterizohet nga ndeshjet e ashpra dhe tepër të
ndërlikuara që kanë çuar gjithmonë në disfatën e armiqve dhe
në fitoren tonë. Më kryesoret ndër këto janë, sidomos: lufta
e armatosur kundër pushtuesve italianë e gjermanë dhe tradhtarëve të vendit, që u vunë në shërbim të tyre; lufta kundër
komplotit të udhëheqjes revizioniste jugosllave dhe agjentëve
të saj në Shqipëri, si Koçi Xoxe e të tjerë, për të likuiduar
pavarësinë e Shqipërisë dhe për ta kthyer atë në një krahinë
të thjeshtë jugosIlave; lufta kundër komplotit të imperializmit
amerikan dhe anglez e shërbëtorëve të tyre, për të përmbysur
pushtetin popullor dhe për të rivendosur kapitalizmin në Shqipëri; lufta kundër komplotit të madh të revizionistëve hrushovianë sovjetikë, për ta kthyer Shqipërinë në një shtet vasal
të socialimperializmit rus; lufta kundër revizionistëve kinezë,
që donin ta nënshtronin Shqipërinë socialiste, në interes të
planeve të tyre hegjemoniste dhe socialimperialiste; asgjësimi
i komplotit të madh të puçistëve dhe të sabotatorëve, të udhëhequr nga tradhtarët Beqir Balluku, Abdyl Këllezi e të tjerë,
të cilët ishin bërë zëdhënësit e veglat e verbra të shteteve të
huaja, që kërkonin ta nënshtronin Shqipërinë socialiste në
interes të planeve të tyre hegjemoniste dhe socialimperialiste,
të likuidonin socializmin dhe të rivendosnin kapitalizmin në
vendin tonë.
Në të gjitha betejat e ashpra klasore Partia doli fituese
dhe armiqtë u mposhtën, sepse Komiteti Qendror i Partisë, me
Ju në krye, kanë qenë gjithmonë vigjilentë dhe të vendosur,
në unitet të çeliktë mendimi e veprimi dhe nuk kanë vënë asgjë
mbi lirinë e popullit, mbi sovranitetin e atdheut dhe mbi parimet e marksizëm-leninizmit. Lufta që ka bërë Partia dhe Ju,
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shoku Enver, kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm, ka
qenë shpëtimtare për popullin e për socializmin.
Lufta e klasave në Shqipëri, e udhëhequr me mençuri e
me urtësi nga Partia, e zhvilluar sipas mësimeve Tuaja, ka
qenë dhe mbetet një forcë e madhe lëvizëse e shoqërisë sonë,
një faktor vendimtar i unitetit të çeliktë të popullit dhe i
bashkimit të tij rreth Partisë, një mburojë e sigurt e lirisë
dhe e pavarësisë së vendit, e pastërtisë ideologjike e morale të
njerëzve tanë.
Vetëm një parti e vërtetë marksiste-leniniste, siç është
Partia jonë, me një vijë të drejtë dhe me besim në forcat e
popullit mund t'i hynte një ndërmarrjeje të tillë kolosale, siç
është industrializimi i vendit me ritme të shpejta, kolektivizimi
i plotë i bujqësisë, revolucioni në fushën e ideologjisë, të arsimit dhe të kulturës, emancipimi i plotë i gruas etj. Vetëm
zbatimi konsekuent i vijës së Partisë, me një besim të patundur në forcën e diktaturës së proletariatit, në aftësitë drejtuese, organizuese e mobilizuese të anëtarëve të Partisë, në
talentin e kuadrove, në punën vetëmohuese të punëtorëve e
të fshatarëve tanë e të inteligjencies popullore, të kalitur nga
Partia me idetë e marksizëm-leninizmit, me mësimet Tuaja
të pazëvendësueshme, bëri të mundur që te ne të mos ketë
kala që nuk e marrin komunistët.
Kur përreth nesh e në gjithë botën shikojmë atë krizë të
rëndë që ka pllakosur vendet kapitaliste e revizioniste, del
edhe më madhështore vija e drejtë ekonomike e Partisë sonë
për industrializimin e vendit dhe për modernizimin e bujqësisë, forca e madhe e parimit, aq fort të mbrojtur nga Ju, të
mbështetjes në forcat e veta.
•
Nën kujdesin Tuaj të drejtpërdrejtë, shoku Enver, është
realizuar ëndrra shekullore e popullit tonë për dritë e dije, për
arsim e kulturë. Shqipëria e re mund të krenohet për atë
shkallë të lartë që ka arritur në arsimimin e përgjithshëm të
popullit dhe në përgatitjen e kuadrove.
Nën udhëheqjen Tuaj të kujdesshme, është forcuar mbrojtja e atdheut dhe kufijtë tanë janë bërë të paprekshëm. Mendimi ushtarak dhe konceptet tuaja teorike e praktike për Artin
Ushtarak të Luftës Popullore, të mbështetura në shkencën
ushtarake marksiste-leniniste, në traditat luftarake të shkëlqyera
të popullit tonë dhe në përvojën revolucionare botërore, janë
baza mbi të cilën janë ndërtuar strategjia dhe taktika, organizimi dhe drejtimi i mbrojtjes sonë popullore, që e kanë bërë
atdheun tonë të paprekshëm.
Ju, i dashur shoku Enver, i dhatë popullit shqiptar Kushtetutën e tij të parë, me të cilën ai rindërtoi vendin dhe
mbylli plagët e luftës, kolektivizoi bujqësinë, ndërtoi industrinë
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socialiste, arriti gjithë ato suksese të mëdha në të gjitha fushat e jetës, që i di e gjithë bota. Ju i dhatë popullit, gjithashtu, Kushtetutën e dytë, e cila është kushtetuta më e përparuar në botë, ku konsakrohen fitoret e arritura dhe hapet
perspektiva e shkëlqyer e zhvillimit të pandërprerë socialist
të vendit tonë. Në Kushtetutën tonë të re përfshihen të gjitha
parimet e mëdha marksiste-leniniste të jetës socialiste. Kjo
tregon kujdesin e veçantë të Komitetit Qendror të Partisë
dhe Tuajin personalisht për ruajtjen dhe për forcimin e diktaturës së proletariatit, për zhvillimin e pandërprerë të socializmit në Shqipëri, për mbrojtjen e lirisë e të pavarësisë së
atdheut.
E gjithë veprimtaria Juaj revolucionare shquhet nga lufta
konsekuente për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit dhe të parimeve të internacionalizmit proletar. Lufta heroike që ka bërë
Partia jonë, me Ju në krye, shoku Enver, kundër revizionizmit
modern është e pashembullt. Partia jonë, e edukuar nga Ju me
besnikërinë e pafund ndaj mësimeve të Marksit, të Engelsit,
të Leninit e të Stalinit, me frymën e papajtueshmërisë me
çdo shmangie dhe me çdo tradhti, me ndjenjën e urrejtjes
për çdo tradhtar e për çdo renegat të revolucionit e të socializmit, ngrit me kurajë kundër tradhtisë titiste e u çori
maskën revizionistëve jugosllavë, u ngrit dhe demaskoi tradhtinë
e klikës hrushoviane dhe, pastaj, demaskoi dhe po demaskon
edhe tradhtinë e udhëheqjes revizioniste kineze.
Ju e keni edukuar dhe e edukoni Partinë që të jetë gjithmonë e papajtueshme me rrymat e oportunizmit dhe të revizionizmit, të jetë luftëtare e papërkulur për mbrojtjen e çështjes
së revolucionit dhe të socializmit në arenën botërore. Ju e keni edukuar dhe e edukoni Partinë, klasën punëtore, fshatarësinë kooperativiste, inteligjencien popullore, rininë tonë që të
jenë vigjilente dhe të luftojnë pa kompromis dhe gjer në fund
si kundër imperializmit amerikan, ashtu edhe kundër socialimperializmit sovjetik, që janë njësoj të rrezikshëm për popujt
dhe për revolucionin. Partia dhe populli ynë, të edukuar nga
Ju, duke u frymëzuar nga parimet e internacionalizmit proletar, do t'i përkrahin e do t'i ndihmojnë, si kurdoherë, partitë
marksiste-leniniste dhe forcat revolucionare, kudo në botë, që
luftoinë për çlirimin shoqëror e kombëtar.
Politika e sinqertë, e hapur, politika e parimeve proletare, siç e keni përcaktuar Ju politikën e Partisë dhe të shtetit
tonë, i ka siguruar vendit tonë miq e dashamirë në të gjithë
botën, një prestigj të lartë dhe autoritet të merituar. Ajo i ka
siguruar Shqipërisë socialiste përkrahjen e simpatinë e revolucionarëve e të popujve, që është një mbështetje e fuqlsh•e,
inkurajim e frymëzim i madh për mbrojtjen e atdheut dhe për
çuarjen përpara të socializmit te ne.
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Në veprimtarinh Tuaj intensive revolucionare, në krye të
Partisë, Ju, i dashur shoku Enver, si gjithnjë, vazhdoni të
zhvilloni një luftë të gjithanshme për revolucionarizimin e Partisë dhe të të gjithë jetës së vendit. Masat për thellimin e revolucionit ideologjik, për çrrënjosjen e mbeturinave e të influencave të huaja, për revolucionarizimin e bazës e të të gjithë
superstrukturës të shoqërisë sonë socialiste, kanë mbyllur shtigjet për lindjen e revizionizmit dhe restaurimin e kapitalizmit
në vendin tonë.
Partia dhe i gjithë populli i konsiderojnë mësimet Tuaja,
veprën Tuaj të madhe, teorike e praktike, që përfshin të gjitha
fushat e jetës së Partisë dhe të popullit tonë, gjithë historinë
37-vjeçare të Partisë e luftën e popullit për liri e socializëm,
si një kontribut të shquar dhe me vlerë të madhe në thesarin
e përgjithshëm të marksizëm-leninizmit.
Veprimtaria Juaj udhëheqëse, me rëndësi historike, në krye
të Komitetit Qendror, i ka siguruar Partisë sonë unitetin e
çeliktë të radhëve të saj, i ka siguruar lidhjet e pazgjidhshme
me popullin. Gjithë fitoret e Partisë dhe të popullit tonë mbajnë
vulën e personalitetit Tuaj marksist-leninist, të udhëheqësit konsekuent revolucionar, të vazhduesit besnik të veprës së pavdekshme të Marksit, të Engelsit, të Leninit e të Stalinit.
I dashur shoku Enver,
Jeta dhe vepra Juaj prej komunisti të papërkulur, prej udhëheqësi dhe mësuesi proletar, janë dhe do të jenë për ne, shokët
e bashkëluftëtarët Tuaj, shembull i madh frymëzimi në punën
e në luftën tonë për zbatimin konsekuent të vijës marksiste-leniniste të Partisë, për ruajtjen e për forcimin e unitetit të
saj monolit, për rritjen e për forcimin e vazhdueshërn të rolit
të saj udhëheqës.
Edhe një herë ju urojmë nga zemra, i shtrenjti shoku
Enver, shëndet dhe jetë të gjatë, për të na udhëhequr, Parti
e popull, si gjithnjë, në betejat e mëdha që na presin, kundër
imperializmit e revizionizmit, drejt lartësive të reja ttë socializmit, për lavdinë e marksizëm-leninizrnit.

VENDIM
I BYROSË POLITIKE TË KQ TË PPSH
«MBI CAKTIMIN E RAPORTEVE KRYESORE TE PAGAVE
TE NEPUNESVE NË KRAHASIM ME ATO TE PUNËTORËVE
DHE TE KOOPERATIVISTEVE»
6 dhjetor 1978

Byroja Politike e Komitetit Qendror të PPSH në mbledhjen e datës 6 dhjetor 1978, mbasi mori në shqyrtim relacionin
e Kryesisë së KëshiAit të Ministrave të RPSSH për projektligjin «Mbi caktimin e raporteve kryesore të pagave të nëpunësve
në krahasim me ato të punëtorëve dihe të kooperativistëve»,
Vendosi:
Të miratojë propozimin e paraqitur nga Kryesia e Këshillit
të Ministrave të RPSSH për caktimin e raporteve kryesore të
pagave të nëpunësve në krahasim me ato të punëtorëve dhe të
kooperativistëve, duke pasur parasysh që raporti midis pagës
mesabare të punëtorëve të të gjitha degëve të ekonomisë dhe
të pagës më të lartë të nëpunësve të mos jetë më i madh se
1 me 2.
•
Sekretari i Parë i Komitetit Qendror
të Partisë së Punës të Shqipërisë
Enver Hoxha

KOMITETI QENDROX
I PARTISË SË PUNËS TË SHQIPËRISË
Botohet sipas origjinalit që
gjendet në Arkivin Qendror
të Partisë
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Botuar për herë të parë në
gazetën «Zëri i poptalit»,
nr. 250 (9423), 17 tetor 19711

Botohet për herë të parë sipas ortgjinalft që gjendet në
Arkivin Qendror të Partisë
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PLENUMI I 6-TË I KOMITETIT QENDROR TE PPSH

RAPORT

Tixanë, 29,30 janar.1979

I BYROSE POLITIKE TE KQ TE PPSH «MBI PLOTESIMIN
E PLANIT TË VITIT 1978 E TE TRE VJETEVE TE
PESEVJEÇARIT TE GJASHTE, TE MARRE SE
BASHKU, DHE MASAT PER REALIZIMIN
E DETYRAVE TË VITIT 1979»

• KOMUNIKATE
E PLENUMIT TE KOMITETIT QENDROR TË PPSH
Në datën 29 e 30 janar 1979, nën drejtimin e Sekretarit
të Parë të Komitetit Qendror të PPSH, shokut Enver Hoxha,
u mblodh Plenumi' i 6-të i Komitetit Qendror të PPSH, i cili
mori në shqyrtim raportin e Byrosë Politike të Komitetit Qendror «Mbi plotësimin e planit të vitit 1978 e të tre vjetëve të
pesëvjeçarit të gjashtë, të marrë së bashku, dhe masat për
realizimin e detyrave të vitit 1979», mbajtur nga anëtari i Byrosë Politike dhe sekretar i KQ të PPSH, shoku Hysni Kapo.
Pasi diskutoi gjerësioht rreth raportit të paraqitur, Plenumi
i Komitetit Qendror miratoi atë njëzëri dhe mori vendimet
përkatëse..
Në fund, Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të PPSH,
shoku Enver Hoxha, bëri konkluzionet e punimeve të Plenumit.

PLENUMI I KOMITETIT QENDROR TË PPSH
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29 janar 1979
Në këtë Plenum të Komitetit Qendror të Partisë do të
shqyrtojmë plotësimin e planit të vitit 1978 dhe të tre vjetëve
të pesëvjeçarit të gjashtë, të marrë së bashku, si dhe masat
që duhen marrë për të realizuar planin e vitit 1979 në të
gjithë zërat dhe treguesit e tij.
Punimet e këtij Plenumi i zhvillojmë në një situatë revolucionare, që karakterizon tërë jetën e vendit tonë. Me Partinë në ballë, njerëzit tanë janë ngritur më këmbë dhe po punojnë pa u lodhur për vënien në jetë të direktivave të Kongresit të 7-të të Partisë. Letra e Komitetit Qendror dhe e
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë, drejtuar udhëheqjes revizioniste kineze, fjalimet programatike të shokut Enver Hoxha, përfundimi me sukses të
plotë i zgjedhjeve të reja nër në Kuvendin Popullor dhe punimet e sesionit të parë të legjislaturës së 9-të i kanë ngritur
edhe - më lart frymën e mobilizimit dhe të optimizmit revolucionar për të zbatuar detyrat që u dalin Partisë dhe popullit
tonë në kushtet e sotme për ndërtimin e socializmit dhe mbrojtjen e atdheut.
Në rrugën tonë të lavdishme ne kemi solidaritetin dhe
përkrahjen politiko-morale të revolucionarëve në mbarë botën,
të cilët janë plotësisht me ne dhe shprehin besimin e patundur në marshimin tonë të pandalshëm, drejt ndërtimit të plotë
të shoqërisë socialiste.
Shqipëria socialiste dhe Partia e Punës e Shqipërisë janë
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bërë shembull frymëzues për të gjithë revolucionarët e botës,
ndërsa armiqtë e Shqipërisë socialiste, që janë armiqtë e të
gjithë popujve të botës, përpiqen me të gjitha mënyrat ta
pengojnë, ta ndalojnë, ta shuajnë atë, vendin e vetëm në botë
që ndërton me sukses socializmin. Në bllokun e armiqve tanë
imperialisto-revizionistë u rreshtuan edhe socialimperialistët kinezë me veprimtarinë e tyre të egër armiqësore, antimarksiste
e antishqiptare. Tani ata përsëritin, në një mënyrë apo në një
tjetër, profetizimet e dikurshme të Hrushovit e të Mikojanit
me shokë. Por, njëkohësisht, janë të detyruar të njohin forcën
e Shqipërisë socialiste, që, për 18 vjet me radhë, përballon me
sukses bllokada nga më të egrat. Edhe pas kësaj, ata nuk do
të heqin dorë nga lufta kundër nesh, përkundrazi, do t'i shtojnë
e do t'i shumëfishojnë në të ardhmen rrethimin dhe bllokadën
kundër vendit tonë. Prandaj Partia jonë, krahas masave për
realizimin e detyrave në fushën ekonomike, një vëmendje të
veçantë i kushton forcimit të gjithanshëm të aftësisë mbrojtëse
të atdheut.
Realizimi i të gjitha detyrave të planit të shtetit, duke u
mbështetur tërësisht në forcat tona, çarja e rrethimit dhe e
bllokadës imperialisto-revizioniste kanë rëndësi kombëtare dhe
ndërkombëtare. Me punë të paepur e vetëmohuese për ndërtimin e socializmit, si deri tani, edhe në të ardhmen, duhet
të tregojmë vitalitetin e socializmit, të tregojmë se një popull,
edhe pse është i vogël në numër, mund ta ndërtojë plotësisht
socializmin, kur udhëhiqet nga një parti e vërtetë marksiste-leniniste, siç është Partia e Punës e Shqipërisë.
Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë, kohët e fundit shqyrtoi dhe u bëri një analizë të thellë rezultateve të arritura në plotësimin e detyrave të planit të vitit 1978 dhe zhvillimit ekonomiko-shoqëror të vendit giatë tre vjetëve, 1976-1978,
të këtij pesëvjeçari, si dhe miratoi detyrat e planit për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës për vitin 1979.
Në këtë mbledhje shoku Enver Hoxha mbajti një fjalim
shumë të rëndësishëm për punën dhe për detyrat që u dalin
gjithë Partisë dhe ]evave të saj në frontin ekonomik, për kuptimin dhe për zbatimin sa më drejt të detyrave të planit në
kushtet e sotme ndërkombëtare të ndërtimit të socializmit në
vendin tonë.
Mbi bazën e këtij fjalimi, të analizës që bëri Byroja Politike e Komitetit Qendror dhe të Protokollit të posaçëm që u
miratua në këtë mbledhje të Byrosë Politike, më poshtë po
shtiellojmë problemet dhe detyrat që dalin për të siguruar
zhvillimin e ekonomisë e të kulturës sipas direktivave të caktuara nga Kongresi i 7-të i Partisë.
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Mbi rezultatet e arritura në plotësimin e detyrave të planit
Viti 1978 u karakterizua nga rritja e vazhdueshme e përpjekjeve dhe e vrullit revolucionar të masave punonjëse të
qytetit dhe të fshatit, nën udhëheqjen e Partisë, për të vënë
në jetë vendimet e Kongresit të 7-të, të plenumeve të Komitetit
Qendror dhe mësimet e shokut Enver në fushën e zhvillimit
ekonomik e shoqëror të vendit, duke u mbështetur tërësisht
në forcat tona. Në mënyrë të veçantë, luftë dhe përpjekje të
gjithanshme u bënë për të përballuar me sukses vështirësitë
e krijuara nga bllokada imperialisto-revizioniste, si rrjedhim
i veprimtarisë së hapur armiqësore e sabotuese që ndërmorën
ndaj vendit tonë revizionistët kinezë, si edhe nga thellimi i
vazhdueshëm i krizave në botën kapitalisto-revizioniSTe.
Në zbatim të detyrave që ka shtruar Komiteti Qendror
i Partisë, gjatë vitit 1978 u arrit një ngritje e mëtejshme në
zhvillimin e ekonomisë në tërësi dhe në degë të veçanta të
saj. Prodhimi i përgjithshëm shoqëror, në vitin 1978, u rrit
afër 2 herë më shpejt se rritja e popullsisë. Zhvillimi i ekonomisë dhe i kulturës ka sjellë edhe ngritjen e nivelit të mirëqenies së popullit.
Detyrat u plotësuan dhe u tejkaluan në mjaft prodhime
të rëndësishme të industrisë. Vitin e kaluar u vunë në shfrytëzim 2 turbina të hidrocentralit «Drita e Partisë», disa objekte
në kombinatin metalurgjik «Çeliku i Partisë», uzina e re mekanike e kombinatit të autotraktorëve «Enver Hoxha», e cila
prodhoi traktorin e parë të markës shqiptare. Filloi nga prodhimi Uzina e Përpunimit të Naftës në Ballsh, Miniera dhe
Fabrika e Pasurimit të Hekur-Nikelit në Gurin e Kuq, Fabrika
e Letrës në Lezhë etj. Të gjitha këto fuqizojnë më tej bazën
materialo-teknike për rritjen e prodhimit edhe për vitet e
ardhshme.
Në bujqësi, megjithëse detyrat nuk u plotësuan sipas planit, përsëri nevojat e popullit me drithëra buke sigurohen, por,
për shkak të deficiteve të ndjeshme, nuk krijohen rezervat e
nevojshme sipas parashikimeve nga shumica e ekonomive bujqësore. Në disa prodhime bujqësore e blegtorale u morën sasi
më të mëdha se në vitin 1977.
Në ndërtim plani është plotësuar në një varg objektesh të
rëndësishme, duke siguruar, kështu, ndërtimin dhe vënien në
shfrytëzirn të mjaft veprave ekonomike e shoqëroro-kulturore.
Populli u furnizua me më shumë mallra të përdorimit të gjerë
të prodhuara në vend dhe u rritën më shumë shërbimet si në
qytet, ashtu edhe në fshat. Edhe në sektorët e tjerë, si: në
komunikacion, në arsim e në kulturë, në shëndetësi dhe në
forcimin e mëtejshëm të mbrojtjes u arritën rezultate të rëndësishme.
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Përfundimet e arritura në plotësimin e planit të vitit 1978.
vërtetojnë edhe një herë drejtësinë e vijës politike dhe ekonomike që ka ndjekur dhe zbaton me konsekuencë Partia jonë.
Ato janë shprehje konkrete e forcimit të mëtejshëm të qëndrueshmërisë e të vitalitetit të ekonomisë sonë shumëdegëshe
dhe tregojnë për mundësitë e mëdha që janë krijuar për të
siguruar ecurinë me ritme të kënaqshme të riprodhimit të
zgjeruar socialist me forcat tona.
Detyrat për plotësimin e planit të vitit 1978 i kemi miratuar në një mbledhje të veçantë të Plenumit të 4-t të Komitetit Qendror, qysh në fillim të vitit të kaluar. Rezultatet e
gjashtëmujorit të parë i shqyrtuam përsëri në mbledhjen e
Byrosë Politike. Përveç kësaj, Byroja Politike dhe Këshilli i
Ministrave kanë analizuar, herë pas here, një varg problemesh
të realizimit të detyrave të planit në sektorë të veçantë.
Por është e domosdoshme të theksojmë se disa detyra të
rëndësishme të planit ekonomik të shtetit nuk janë realizuar
sipas parashikimeve. Prandaj ne duhet ta shohim e ta analizojmë punën tonë objektivisht e me sy kritik, të nxjerrim në
shesh, siç na mëson shoku Enver, se ç'kemi bërë, ç'nuk kemi
bërë, pse dhe kush mban përgjegjësi e, mandej, ç'duhet të
bëjmë.

Disa nga shkaqet kryesore që kanë ndikuar
në mosrealizimin e detyrave të planit
Në mosplotësimin e detyrave të planit të vitit 1978 dhe
të dy vjetëve të mëparshëm të pesëvjeçarit, sidomos në disa
degë të industrisë dhe në disa vepra të ndërtimit, ka ndikuar
edhe veprimtaria armiqësore e sabotuese e revizionistëve kinezë. Siç dihet, ata prenë në mënyrë arbitrare sjelljen e makinerive, të pajisjeve, të projekteve dhe të lëndëve të para të
kontraktuara, duke vonuar e duke pezulluar vënien në shfrytëzim të objekteve të rëndësishme dhe duke krijuar vështirësi
serioze për ekonominë tonë socialiste. Por sabotimi dhe veprimtaria armiqësore e revizionistëve kinezë nuk kanë pasur
efekt determinues në rezultatet e pakënaqshme, që janë vërtetuar në mosplotësimin e disa detyrave të planit.
Shkaqet kryesore të mosplotësimit të planit në bujqësi
dhe në disa degë e sektorë të tjerë të ekonomisë janë thjesht
të karakterit subjektiv. Ato kanë të bëjnë, në radhë të parë,
me mungesat në drejtimin dhe në organizimin e punës nga organet e Partisë dhe ato shtetërore, me kontrollin e pamjaftue-
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shëm në plotësimin e detyrave, me mungesën e ndjenjës së
përgjegjësisë e të disiplinës në punë, me qëndrimet liberale, me
përpjekjet e pamjaftueshme për zbatimin e detyrave dhe me
kuptimin e cekët të rrethimit e të bllokadës. Akoma nuk kuptohet mirë e nga të gjithë se të jetosh me situatat do të thotë,
para së gjithash, të realizosh të tëra detyrat që rrjedhin prej
tyre, duke kapërcyer çdo pengesë e çdo vështirësi dhe jo të
justifikohesh. Partia dhe shoku Enver vazhdimisht kanë theksuar se justifikimi është i huaj për revolucionarët. Jo të fshehim të metat e dobësitë tona pas vështirësive që na krijohen,
por t'u vëmë gjoksin e t'i përvishemi punës për të realizuar
me këmbëngulje të gjitha detyrat dhe të mposhtim çdo vështirësi e çdo pengesë. Kjo është rruga që na mëson Partia.
Kjo është detyra e çdo komunisti dhe e çdo punonjësi, qoftë
ky anëtar i Komitetit Qendror, ministër, komunist a punonjës
i thjeshtë, në çdo front pune që të jetë. Prej këndej dalin edhe
detyrat tona për eliminimin e menjëhershëm të të metave e
të dobësive që janë vërejtur. Ku qëndrojnë këto të meta?

Së pari, puna e organeve dhe e organizatave të Partisë, e
organeve shtetërore dhe ekonomike nuk është në nivelin e kërkesave të kohës dhe të situatës që po kalojmë, sidomos në
fushën e drejtimit të ekonomisë. Ka formalizëm dhe cektësi në
kuptimin dhe në zbatimin e direktivave të Partisë dhe në realizimin e tyre me përpikëri. Si pasojë, shpeshherë, direktivat e
Komitetit Qendror të Partisë dhe vendimet e Këshillit të Ministrave transmetohen thjesht dhe me të meta, zbehen gjatë
rrugës, nuk shkojnë të plota në bazë, në çdo front të punës,
nuk zbërthehen dhe nuk konkretizohen si duhet dhe akoma
më keq punohet për organizimin, për ndjekjen dhe për kon- trolinezbamëy.Drktivdhenmpër
çdo gjë, bile edhe në mënyrë të përsëritur. Ç'mund të themi,
për shembull, për mosplotësimin e planit të perimeve, të patates, të bimëve foragjere, se nuk dihej ç'duhej bërë, apo se
nuk u bënë ato që diheshin? Komiteti Qendror, duke marrë
parasysh prapambetjen në bimën e pambukut, mori një vendim
të veçantë për shtimin e prodhimit të tij e, megjithatë, edhe
këtë vit, plani i kësaj bime nuk u realizua. Sa herë ka porositur
Partia për shfrytëzimin e plotë të makinave metalprerëse apo
të mekanizmave të rëndë në ndërtim? Po pse e lejojnë nië
gjendje të tillë organizatat e Partisë, përse bëjnë sehir e nuk
marrin masa?
Këta dhe të tjerë shembuj të kësaj natyre tregojnë edhe
një herë se ka organe dhe organizata partie, si dhe organe
shtetërore, në qendër dhe në bazë, që nuk po e luajnë si
duhet rolin e tyre. Byroja Politike dhe shoku Enver, në mbledhjen e 6 dhjetorit të vitit të kaluar, theksuan edhe një herë
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se pa forcuar kontrollin gjatë gjithë procesit të organizimit e
të drejtimit të ekonomisë e në çdo qelizë të saj, në mënyrë që
asnjë direktivë e vendim të mos mbetet pa u zbatuar në kohë
dhe plotësisht, nuk mund të sigurohet realizimi i gjithë detyrave që parashikojnë planet tona ekonomike.
Komiteti Qendror i Partisë, në mënyrë të përsëritur dhe
me shumë forcë, ka shtruar para organizatave të Partisë dhe
organeve shtetërore e ekonomike domosdoshmërinë e përvetësimit dhe të përhapjes së përvojës së përparuar dhe të të rejave të shkencës e të teknikës, si faktorë shumë të rëndësishëm për rritjen e prodhimit. Shpesh është folur dhe është
rekomanduar nevoja e përgjithësimit të përvojës së përparuar
të kultivimit të pambukut në Çermë të Lushnjës dhe në Lapardha të Beratit, të rendimenteve të larta në luledielli, të
arritura për disa vjet rresht, në Kooperativën Bujqësore të
Donofrosës në Berat, e cila, edhe vitin që kaloi, mori 20,5 kv
për ha luledielli në rreth 200 ha, të kursimit të karburantit
sipas përvojës së shoferëve e të traktoristëve pararojë, të rezultateve të rnira të prodhimit dhe të atyre ekonomiko-financiare në Ndërmarrjen Bujqësore të Maliqit në Korçë dhe të
Bushatit në Shkodër, të kombinatit të materialeve të ndërtimit
.«Josif Pashko» në Tiranë, si edhe të përvojës së dobishme të
mjaft kooperativave bujqësore dhe të ndërmarrjeve të sektorëve
të ndryshëm. Megjithëkëtë, rezultatet janë të pakënaqshme, sepse puna edukuese, shpirti organizues dhe këmbëngulja e organizatave të Partisë, në këtë drejtim, nuk janë pë lartësinë e
duhur; shpeshherë, dominojnë formalizmi, rutina dhe zvarritja,
mungesa e bindjeve ideologjike.
Nuk po bëhet akoma sa duhet një punë e thelluar nga
ana e organizatave dhe e forumeve të Partisë në rrethe për
kuptimin e situatave që po kalojmë. Në këtë fushë ka globalizëm dhe njëfarë euforie pa bazë dhe të rrezikshme. Në shpjegimin e situatave nuk ndalemi sa duhet te masat konkrete që
duhet të marrë çdo organizatë-bazë e Partisë dhe çdo komunist
për t'u bërë ballë vështirësive, që rrjedhin riga bllokada imperialisto-revizioniste dhe për të shkulur nga rrënjët të metat e
dobësitë që kemi në punë. Janë me dhjetëra kolektivat punonjës, të cilët, gjatë vitit të kaluar, bënë një luftë të paepur
kundër pengesave dhe vështirësive dhe kanë dalë faqebardhë,
sepse organet dhe organizatat-bazë të Partisë shpjegimin e
situatave e kanë lidhur me detyrat konkrete të kolektivit punonjës dhe i kanë oëndruar në kokë plotësimit të detyrave.
Kurse ata që nuk i realizojnë planet, flasin shumë për situatat,
por, në të vërtetë, jetojnë pak me to.
Në shumë raste, komitetet dhe organizatat-bazë të Partisë
nuk i kanë rritur e nuk i kanë forcuar kërkesat ndaj vetes
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dhe ndaj të tjerëve për plotësimin e detyrave të planit, siç
e kërkojnë situatat; lejohen shthurje, mosorganizime, zotime
boshe, fjalë e slogane nga mbledhja në mbledhje, të cilat nuk
japin bereqet dhe mbjellin indiferentizëm.
Me këtë nuk duam të themi aspak se nuk punohet dhe nuk.
ka mobilizim, por këto ende nuk u përgjigjen kërkesave të
kohës dhe gjendjes aktuale. Faktet tregojnë se kur konstatohet
që nuk plotësohet plani i prodhimit të naftës, i qymyreve,
materialeve të ndërtimit, i drithërave, i bimëve industriale, i
qumështit, i mishit, i perimeve, i patateve etj., në shkallë.
rrethi apo në disa ndërmarrje e kooperativa, në vend që të
analizohen thellë shkaqet e të jepet llogari deri në një e në
kohën e duhur në organizatat-bazë të Partisë, e gjithë kjo kalon, shpesh, me një autokritikë të përciptë dhe me zotime që
nuk realizohen. Kjo frymë e sëmurë indif erentizmi dhe justifikimi ekziston jo vetëm në disa kuadro drejtues të ndërmarrjeve ekonomike dhe të kooperativave bujqësore, por edhe në
disa organe shtetërore dhe të ekonomisë në rrethe e deri në
aparatet e organeve qendrore.
Kuptimi i drejtë i situatës që po kalojmë duhej të kishte.
sjellë dhe duhet të sjellë, medoemos, një shpërthim të gjithanshëm e më të lartë të energjive revolucionare të komunistëve
dhe të mbarë popullit tonë, një organizim më të përsosur të
punës, një përmirësim rrënjësor të xnetodës dhe të stilit në
drejtimin e ekonomisë, për ta çuar punën tonë më shpejt përpara në të gjitha frontet. Situata e jashtëzakonshme kërkon
që organet dhe organizatat e Partisë, organet shtetërore dhe
ekonomike të përgjigjen me një punë e mobilizim të jashtëzakonshëm për realizimin e detyrave. Të jetosh me situatat do
të thotë të realizosh detyrat e planit. Prandaj edhe puna e
Partisë, e çdo kolektivi, e çdo komunisti dhe e çdo kuadri, nëkëto momente, duhet të matet, para së gjithash, me realizimin
e detyrave të planit.
Tani, më fort se kurrë, kërkohet të forcohet më tej roli
udhëheqës e kontrollues i organeve dhe i organizatave të Par-tisë në të gjitha qendrat e punës e të prodhimit e në të gjitha
nivelet, për zbatimin e drejtë e të plotë të politikës ekonomike.
të Partisë, për rritjen e mëtejshme të shembullit pararojë të.
komunistëve, për t'i bërë ata plotësisht të ndërgjegjshëm për
zbatimin e detyrave të planit.

Së dyti, ndjenja e përgjegjësisë së mjaft drejtuosve të organeve të Partisë e të shtetit, të anëtarëve të Partisë, në
gendër dhe në bazë, për zbatimin .e detyrave të planit, ende
nuk është në lartësinë që kërkon Partia. Në përgjithësi, kuadrot
drejtues, punëtorët dhe kooperativistët, nën udhëheqjen e Par-tisë. kanë punuar dhe bëjnë përpjekje të mëdha, kanë kapër431

cyer mjaft vështirësi, janë arritur rezultate, ekonomia jonë
i ka qëndruar rrebeshit armik dhe kjo gjë flet për forcën dhe
për vitalitetin e saj.
Por është fakt se deficitet, që u krijuan gjatë këtyre tre
vjetëve, në një pjesë të konsiderueshme të tyre mund të ishin
mënjanuar, po të kishim punuar e drejtuar më mirë. Të gjithë
e kuptojmë të keqen që u vjen ekonomisë dhe vendit tonë
nga këto mosrealizime, të cilat na kanë detyruar të prekim,
në disa raste, rezervat e shtetit; por kjo nuk mjafton. Çështja
është që të gjenden rrugët dhe të bëhen të gjitha përpjekjet
për t'i mënjanuar të metat, për ta përmirësuar me çdo kusht
gjendjen.
Në stadin ekonomiko-shoqëror të arritur dhe në situatën
që po jetojmë, shfaqjet e mungesës së përgjegjësisë e të mosushtrimit të kompetencave nga gjithsecili, të thyerjes së disiplinës shtetërore, të shfaqjeve të theksuara të burokratizmit e
të liberalizmit, që manifestohen në mjaft drejtues të aparateve
të Partisë e të shtetit, në qendër dhe në rrethe, janë shumë të
dëmshme e me pasoja të rënda. Në punën e ministrive ka
javashllëk e zvarritje burokratike. Janë të theksuara tendencat
e disa drejtorëve e specialistëve, në ministri e në rrethe, për
të mos marrë përgjegjësi mbi vete. Nga mjaft organe të bazës
problemet për zgjidhje u referohen, pa u thelluar, organeve
qendrore, kurse organet qendrore, në mjaft raste, edhe pse
çështja është në kompetencën e tyre, ia kalojnë ato bazës, në
vend që gjithsecili t'i dalë për zot punës që i takon. Kjo vjen
edhe sepse organizatat e Partisë dhe mjaft drejtues të dikastereve, në vend që të kontrollojnë si i zbatojnë kompetencat dhe
detyrat drejtorët dhe specialistët dhe t'l vënë ata para përgjegjësisë për t'i realizuar ato sa më mirë, lejojnë rrugën
e përqendrimit të tyre në duar të disa kuadrove.
Këtyre shfaqjeve burokratike të drejtimit në dikastere u
duhet dhënë fund, sepse ato ngurtësojnë punën e aparatit,
shkaktojnë zvarritje, ndrydhin mendimin dhe iniciativën për
të studivar e për të zgjidhur drejt dhe shpejt problemet që
dalin. Duhet të kuptohet mirë se shembulli i drejtuesve në
organet e Partisë e të shtetit, lidhur me qëndrimet parimore
apo liberale, ka të bëjë drejtpërsëdrejti me zbatimin e vijës,
me orientimin, me organizimin dhe me kontrollin e zbatimit të
detyrave. Ndërtimi i një metode dhe stili revolucionar në drejtimin e ekonomisë, në qendër dhe në rrethe, kërkon që drejtuesit dhe vartësit e tyre të jenë të shkathët, t'i zgjidhin shpejt
e me frymë të lartë partishmërie problemet që ngrihen nga
baza, të shqetësohen thellë kur problemet ngecin dhe të marrin
masa për t'iu përgjigjur flakë për flakë zbatimit të detyrave
të sektorit që mbulojnë.

Me gjithë përmirësimet, kemi akoma disa kuadro që kanë
mbetur prapa, që nuk ecin me kohën dhe që, duke i mbajtur
për një kohë të gjatë në vende drejtuese, e quajnë veten të
imunizuar e të pazëvendësueshëm. Këta kuadro janë mësuar
me marrjen e zotimeve sa për të kaluar radhën dhe nuk merakosen kur ndërmarrja, kooperativa ose sektori që drejtojnë
nuk realizojnë planin. Tani që kemi me qindra dhe me mijëra
kuadro të devotshëm dhe revolucionarë, Partia duhet t'i zëvendësojë pa hezitim ata që nuk ndreqen dhe që nuk duan t'i
kuptojnë e t'i zbatojnë direktivat e Partisë dhe ligjet e shtetit
socialist, duke hequr dorë nga çdo lloj shfaqjeje të sentimentalizmit.
Akoma nuk po u përgjigjet kërkesave të kohës dhe detyrave të mëdha puna drejtuese e organizuese e Ministrisë së
Bujqësisë. 2shtë shqetësues fakti që disa tregues të rëndësishëm
të prodhimit bujqësor e blegtoral dhe financiar, sidomos në
ndërmarrjet bujqësore janë edhe më të ulët se ata të viteve të
kaluara. Byroja Politike, sikurse jeui në dijeni, qortoi ministren
e Bujqësisë dhe shtabin e Ministrisë së Bujqësisë për mosrealizimin e planit në bujqësi, veçanërisht për pakujdesi shumë
të theksuar që tregohet për perimet, për patatet dhe për foragjeret.
Byroja Politike dhe Këshilli i Ministrave vazhdimisht u
kanë tërhequr vëmendjen ministrit të Industrisë e të Minierave dhe shokëve të Plenumit të Komitetit Qendror, që punojnë
në këtë sektor, për mosplotësimin e detyrave në industrinë e
naftës dhe të qymyreve, si dhe për moskrijimin e rezervës
së trupave në kombinatet e drurit, megjithatë, këto detyra nuk
po zbatohen si duhet, duke krijuar shqetësime serioze për ekonominë tonë.
Në qershor të vitit 1978 Byroja Politike kritikoi përsëri
me forcë mungesat . në prodhimin dhe në furnizimin e mallrave
të përdorimit të gjerë dhe gjendjen e pakënaqshme në sektorin e peshkimit. Ministri i Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore
mori zotime për përmbysjen e situatës, por gjendja nuk ka
ndryshuar.
Për një metodë e stil jo si duhet flet, gjithashtu, fakti që
Ministria e Ndërtimit nuk i parashikon gjithnjë drejt nevojat
e ndërmarrjeve të veta për materiale ndërtimi dhe nuk organizon si duhet punën për sigurimin e tyre. Ndërsa para dy-tre
vjetësh kishim tepricë në tulla dhe në tjegulla, tani ato janë
kthyer në materiale deficitare, bashkë me gurët, me rërën,
me llaçin dhe me çimenton, materiale këto të gjitha që prodhohen në vend. Me gjithë kritikat e përsëritura kjo ministri
ende nuk e ka bërë kthesën e duhur në këtë drejtim dhe, për
pasojë, shumë ndërmarrje të saj, gjatë vitit që kaloi, nuk reali-
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zuan planin, kryesisht për dobësi organizimi dhe per mungesa
në materialet e ndërtimit.
E pakënaqshme është puna e Ministrisë së Tregtisë së
Jashtme dhe e ndërmarrjeve të saj për kapërcimin e vështirësive në gjetjen e tregjeve për eksportimin e mallrave tona dhe
për importimin në kohë të pajisjeve, të makinerive dhe të lëndëve të para.
Edhe aparati i Këshillit të Ministrave, Komisioni i Planit
të Shtetit dhe Ministria e Financave duhej të kishin ndjekur
më mirë plotësimin e detyrave të planit, të ndihmonin dhe
Lë gjallëronin më shumë punën e komiteteve ekzekutive të
rretheve dhe të ndërmerrnin më shumë studime serioze për
t'i paraprirë zhvillimit dinamik të ekonomisë sonë. Detyra të
rëndësishme i dalin dhe aparatit të Komitetit Qendror të Partisë
për të kontrolluar e për të ndihmuar më mirë punën e komiteteve të Partisë të rretheve dhe të organizatave të Partisë që
të udhëheqin si duhet realizimin e planit në të gjithë sektorët.
Byroja Politike u tërhoqi vëmendjen gjithë komiteteve të
Partisë të rretheve që kanë krijuar boshllëqe në realizim•n e
planit gjatë vitit 1978 e gjatë tre vjetëve të pesëvjeçarit. Veçanërisht ajo qortoi sekretarët e parë të komiteteve të Partisë
dhe kryetarët e komiteteve ekzekutive të rretheve Lushnjë,
Korçë, Sarandë e Krujë, si dhe sekretarin e parë të Komitetit
të Partisë të Rrethit të Durrësit për deficitet që kanë krijuar
këto rrethe, sidomos për prodhimin e drithërave të bukës.
Përgjegjësi për mosrealizimet e vërtetuara, këto tre vjetët
e pesëvjeçarit të gjashtë, në zbatimin e detyrave të planit e
për deficitet e krijuara në bujqësi, në naftë, në ndërtim dhe
në sektorët e tjerë të ekonomisë kanë, gjithashtu, edhe organizatat .e masave, sidomos bashkimet profesionale dhe Bashkimi i Rinisë së Punës të Shqipërisë. Ato, veçanërisht në sektorin e bujqësisë, nuk ndihen dhe nuk ndikojnë sa duhet për
forcimin e organizimit të punës e të disiplinës proletare. Byroja
Politike dhe shoku Enver i kritikuan rreptë forumet e këtyre
organizatave, se akoma bëjnë një punë rutinë e burokratike
dhe, në shumë raste, nuk ecin me hapin revolucionar që karakterizon masën e punëtorëve e të rinisë.
Udhëheqjet e organizatave të masave është e nevojshme
të luftojnë më me vendosmëri kundër shfaqjeve të vetëkënaqësisë e të liberalizmit dhe të reagojnë me forcë lidhur me
mosrealizimin e detyrave të planit ndaj individëve, brigadave
apo kolektivave punonjës, kundër indisiplinimeve, dëmtimeve
të makinerisë e të pronës socialiste, kundër dembelizmit, mungesave e sjelljeve të palejueshme në punë e jashtë saj etj.
Komiteti Qendror i Partisë kërkon që ato, dhe sidomos
bashkimet profesionale, të vihen më mirë në ballë të luftës,
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ta kthejnë fytyrën më tepër nga punëtorët e bujqësisë. Puna
ideopolitike, përgjithësimi dhe përhapja e përvojës së përparuar, forcimi i jetës së brendshme të organizatës dhe gjithë
veprimtaria tjetër e tyre t'i shërbejnë plotësimit të detyrave
të planit nga çdo punëtor dhe i ri në frontin e punës ku ai
punon. Puna edukative të ndërtohet mbi bazën e fakteve të
gjalla dhe, duke e ballafaquar atë me direktivën, të vihen
para përgjegjësisë morale e administrative ata që thyejnë normat e moralit proletar, rregullat, vendimet dhe ligjet e shtetit.

Së treti, në punën e përditshme vërtetohen akoma shkelje
të përsëritura të disiplinës në punë dhe, në mënyrë të veçantë, në zbatimin e detyrave të planit dhe të vendimeve të
marra. Ende nuk është përvetësuar porosia e shokut
Enver që
të rrënjoset thellë dhe një herë e mirë te të gjithë
mendimi se plani i shtetit është ligj dhe kush e shkel
atë, duhet të japë llogari deri në
si dhe për domosdoshmërinë që të mbahet parasysh se
«Planet e aprovuara, vendimet që marrim, urdhëresat
e porositë që jepen, duhet të zbatohen pa hezitim. Ato
nuk janë fakultative. Kush i merr si të tilla, dëmton
punën, prandaj edhe duhet të përgjigjet• 2
.

Në mungesën e disiplinës e kanë burimin, kryesisht, mosplotësimi i detyrave të planit në mjaft sektorë, tejkalimi i fuqisë
punëtore dhe i fondit të pagave, i shpenzimeve inproduktive
dhe jashtë planit, mosrealizimi i rendimentit në punë, cilësia
e dobët në disa prodhime dhe shërbime ndaj popullit, mungesat
në punë, në ndërmarrje dhe në kooperativat bujqësore, dëmtimet e pronës socialiste etj., etj. Për çfarë disipline mund të
bëhet fjalë kur dëmtohen me dhjetëra e dhjetëra motorë në
bujqësi, në industri e në komunikacion në kohën e ngricave
të janarit, për shkak se nuk u ishte zbrazur uji?
Për këto shkelje flagrante të disiplinës së Partisë dhe të

disiplinës shtetërore çfarë presin komitetet e Partisë të rretheve
dhe organizatat-bazë për t'i mënjanuar ato, përse mbajnë qëndrim formal e burokratik ndaj tyre, përse nuk i analizojnë
thellë shkaqet dhe nuk përcaktojnë përgjegjësinë dhe personat
përgjegjës, përse nuk marrin masat e domosdoshme që të zbatohen një më një direktivat e Partisë në këto drejtime? A është
1 Enver Hoxha. «Raporte e tjalime 1978-1979», f. 97.
2 Po aty, f. 98.
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tne vend që, dhe për çështje të njohura, të cilat janë detyrë
dhe krejtësisht në kompetencë të vetë komiteteve të Partisë dhe
atyre ekzekutive, të sinjalizojnë, të ndërhyjnë dhe të urdhërojnë
medoemos Komiteti Qendror i Partisë dhe Këshilli i Ministrave?
Mbledhja e prodhimeve e, sidomos, ajo e pambukut dhe e
misrit, do të zvarritej edhe me javë të tëra e do të kishte
pasoja të rënda ekonomike, në qoftë se nuk do të ndërhyhej
dhe nuk do të merreshin masa të drejtpërdrejta ndëshkimi
kundrejt kuadrove drejtues në rrethet Fier, Lushnjë, Durrës etj.
Plotësimi i numrit të bimëve për ha në të lashtat e në të
mbjella dhe kullimi i ngastrave të grurit, megjithëse të gjithë
e dinë se janë masa të domosdoshme për të siguruar rendimentet e parashikuara, nuk do të bëheshin plotësisht e si duhej
në qoftë se nuk do të ishin urdhri rigoroz nga Këshilli i Ministrave dhe kontrolli i vazhdueshëm për zbatimin e tij. Kështu
qëndron çështja edhe për mbjelljen e perimeve, për mbjelljen
e pemëve, për hapjen e tokave të reja, si edhe për shfrytëzimin
e mijëra makinerive e pajisjeve, të automjeteve e të rimorkiove, për furnizimin e rregullt të tregut, për shërbimin shëndetësor etj.
Shumë herë është theksuar që treguesit e planit të ndiqen
frontalisht, si ata sasiorë, ashtu edhe ata cilësorë, treguesit financiarë, asortimenti dhe kontratat, në mënyrë që të evitohet
njëanshmëria në drejtimin e ekonomisë. Organet e Partisë, organet shtetërore dhe ekonomike në rrethin e Korçës u zotuan
para Komitetit Qendror të Partisë se do të realizonin, edhe
në kushtet e vitit 1978, dorëzimin e panxharit të sheqerit; në
fakt, ato u mobilizuan mirë, i kanërcyen vështirësitë e thatësirës dhe e plotësuan qind për qind detyrën. Kjo është një
punë për t'u lavdëruar. Por ato ranë në pozitat e njëanshmërisë së theksuar e shumë të dëmshme dhe, si pasojë e kësaj,
nuk ndoqën me të njëjtën forcë zbatimin e detyrave për drithërat e bukës, për pataten dhe për prodhimet e tjera, gjë që
bëri të krijohen deficite të mëdha në këto bimë e me rrjedhime të rënda për ekonominë.
Komitetet dhe organizatat-bazë të Partisë, organet shtetërore e ekonomike dhe organizatat e masave kanë nxjerrë konkluzione e mësime nga organizimi dhe nga mobilizimi i komunistëve dhe i punonjësve, kohët e fundit, për heqjen e prodhimeve të vona nga ara dhe për shërbimet në bimën e grurit.
Konkluzioni kryesor, që ka dalë, është se masat janë kurdoherë të gatshme dhe hidhen në zjarr për të çuar në vend
fjalën e Partisë, kur organizohen dhe udhëhiqen si duhet nga
Partia. Çështja është që të përsoset vazhdimisht organizimi, të
përmirësohet e të gjallërohet kontrolli në të gjitha hallkat e
nivelet, të forcohen disiplina dhe kërkesa e llogarisë.
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Mbi planin e vitit 1979 dhe detyrat kryesore
për realizimin e tij
Byroja Politike e Komitetit Qendror i paraqet për miratim
këtij Plenumi drejtimet kryesore të. planit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës për vitin 1979, në të cilin parashikohen
ritme të larta rritjeje në produktin shoqëror, në të ardhurat
kombëtare dhe në treguesit e tjerë, që mbështeten në direktivat
e Kongresit të 7-të të Partisë.
Karakteristikë themelore e planit të vitit 1979 dhe që dalion nga të gjitha planet e miratuara deri më sot, është se ai
mbështetet tërësisht në forcat tona, në burimet njerëzore, materiale e financiare të vendit tonë, pa asnjë kredi nga jashtë.
Në kushtet aktuale të zhvillimit të luftës së klasave, në shkallë
kombëtare dhe ndërkombëtare, të thellimit të krizës së përgjithshme të sistemit kapitalisto-revizionist dhe, kur në frontin
e armiqve tanë u rreshtuan edhe revizionistët kinezë, parimi i
mbështetjes vetëm në forcat tona merr një kuptim dhe një
rëndësi të jashtëzakonshme.
Në vitin 1979, prodhimi i përgjithshëm industrial do të jetë
10,1 për qind më i lartë se në vitin 1978, nga i cili mjetet e
prodhimit rreth 13,1 për qind.
Nxjerrja e naftës bruto do të arrijë, afërsisht, aq sa është
detyra e pesëvjeçarit. Prodhimi i gazit dhe i qymyreve është
parashikuar aq sa janë detyrat e pesëvjeçarit. Përparësi do t'u
jepet edhe produkteve të tjera të industrisë nxjerrëse e përpunuese, kurse prodhimi i energjisë elektrike është parashikuar me një rritje rreth 35 për qind kundrejt vitit 1978, një
pjesë e mirë e së cilës do të eksportohet. Prodhimi i industrisë
mekanike parashikohet 11,4 për qind më i lartë se detyrat e
pesëvjeçarit.
Detyra të rëndësishme i dalin industrisë së lehtë e ushqimore për të realizuar planin e prodhimit në sasi, në asortiment
e në cilësi, sidomos. për tekstile, për këpucët e për artikujt
e imët metalikë të përdorimit të gjerë.
Shtimi me ritme të larta i prodhimeve bujqësore e blegtorale është një nga drejtimet kryesore të planit të vitit 1979.
Prodhimi i përgjithshëm bujqësor parashikohet të jetë rreth
30 për qind më i lartë se në vitin 1978, për disa prodhime
detyrat janë akoma më të mëdha. Si kurdoherë, përparësi do
t'u jepet drithërave të bukës, pa lënë në asnjë mënyrë pas
dore bimët industriale, perimet, patatet, pemëtarinë, prodhimet
blegtorale etj.
Parashikohet të kryhen investime të rëndësishme, që rriten 12,1 për qind kundrejt vitit 1978, nga të cilat ndërtim--montimet 6,7 për qind më shumë. Në këtë mënyrë sigurohen
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vazhdimi dhe v&iia në shfrytëzim e disa objekteve, që ishin
parashikuar të ndërtoheshin me kredi nga Kina dhe do të
ndërtojmë një varg veprash të reja.
Eksporti i mallrave, në vitin 1979. parashikohet të jetë
rreth 55 për qind më i lartë se ai i vitit 1978, duke përmirësuar, njëkohësisht, strukturën dhe cilësinë e tyre.
Për vitin 1979 janë caktuar detyra për rritjen e transportit, të tregtisë, të shërbimeve komunale, si dhe për përmirësime
të mëtejshme në veprimtarinë e sektorit të arsimit, të kulturës dhe të shëndetësisë.
Të ardhurat e buxhetit të shtetit rriten 14 për qind dhe
sigurojnë financimin e pandërprerë të zhvillimit të ekonomisë
e të kulturës dhe forcimin e mëtejshëm të mbrojtjes së vendit.
Në planin e vitit 1979 janë parashikuar masa që shpërpjesëtimet që janë dukur, të mënjanohen. Në të ianë vendosur
raporte të drejta midis gjithë faktorëve që determinojnë ecjen
e ekonomisë mbi baza të shëndosha e të qëndrueshme.
Projektplani i vitit 1979 i zhvillimit të ekonomisë dhe të
kulturës është i ngjeshur, por plotësisht i realizueshëm. Në të
gjen shprehjen e vet politika ekonomike e Partisë, e cila
mbështetet në vijën e përgjithshme të Partisë, në ekonominë
politike të socializmit dhe në kushtet, në mundësitë e në nevojat konkrete të vendit tonë. Në planin e vitit 1979 pasqyrohen kërkesat e ligjeve ekonomike objektive të socializmit,
narashikohen ritme e përpjesëtime që sigurojnë zhvillimin normal, proporcional e pa të çara të ekonomisë.
Prandaj detyra kryesore, që na del përpara, është të marrim
të gjitha masat e nevojshme për të plotësuar planin në të gjithë

zërat, në të gjithë treguesit sasiorë e cilësorë dhe në kohën e
duhur. Është e qartë se ritmet, përpjesëtimet dhe raportet e

parashikuara mund të ruhen vetëm po të realizohet plani. Ndryshe, kur treguesit dhe detyrat e planit realizohen vetëm në
disa degë e tregues dhe në disa të tjerë krijohen deficite serioze, siç ndodhi gjatë vitit 1978, atëherë, këto ritme, përpjesëtime e raporte, prishen dhe, dashje pa dashje, krijohen
perturbacione në ekonomi. Po të lejohet të përsëritet kjo gjendje, atëherë, pasojat do të jenë të rrezikshme, sepse kjo çon në
inflacion, në ngritje të çmimeve dhe në papunësi.
Por Partia nuk e ka lejuar dhe nuk do ta lejojë kurrë një
gjë të tillë. Në qoftë se vendi ynë po përballon me sukses
sabotimin e revizionistëve kinezë, kjo shpjegohet me atë se ekonomia jonë është e fortë dhe e qëndrueshme, se Partia e pushteti kishin menduar e kishin punuar me kohë dhe kështu
do të mendojnë e do të punojnë gjithmonë, edhe në të ardhmen,
për forcimin e rezervave shtetërore. Mirëpo kjo nuk mund të
vazhdojë gjatë, prandaj e vetmja rrugë për të përballuar me
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sukses vështirësitë e krijuara nga rrethimi dhe bllokada e egër
imperialisto-revizioniste, është realizimi i planit në të gjitha
degët, sektorët dhe treguesit e tij.
Ku duhet ta përqendrojmë vëmendjen më shumë në realizimin e detyrave të planit të vitit 1979?
Siç e theksuam edhe më lart, deficitin kryesor në produktin shoqëror, për tre vjetët e pesëvjeçarit, të marrë së bashku,
e përbën bujqësia. Që këtej del se, për të realizuar ato ritme
e raporte të parashikuara në planin e vitit 1979, është e do-

mosdoshme që, në radhë të parë e mbi të gjitha, të realizohen
e të tejkalohen detyrat për shtimin e prodhimeve bujqësore e
biegtorale. Prandaj Komiteti Qendror i Partisë kërkon që të
gjitha organet dhe organizatat e Partisë, organet shtetërore
e të ekonomisë dhe organizatat e masave, ta përqendrojnë tërë
vëmendjen në bujqësi, se ajo ka qenë e mbetet fronti kryesor
i ekonomisë sonë dhe që në situatat aktuale merr një rëndësi
të jashtëzakonshme.
Për plotësimin e të gjitha detyrave në sektorin e bujqësisë,
është e nevojshme që Partia, me punën e saj dhe me shembullin e komunistëve, në radhë të parë, t'i bëjë sa më të ndërgjegjshëm punonjësit e bujqësisë për gjendjen e rrethimit dhe
për situatën që na është krijuar me tradhtinë e udhëheqjes
revizioniste kineze dhe për mundësitë e mëdha që ka bujqësia
për realizimin e detyrave të caktuara. Kjo kërkon, gjithashtu,
që të përsosen organizimi e drejtimi i punës dhe secili të
marrë përgjegjësi për zbatimin plotësisht të të gjitha detyrave
të shumta e komplekse që i dalin bujqësisë.
Planet, në këtë degë bazë të ekonomisë, do të realizohen
e do të tejkalohen, po të kapemi fort pas zbulimit e përdorimit të rezervave të brendshme dhc, veçanërisht, pas përgjithësimit e përhapjes së përvojës së përparuar, që ekziston në
çdo rreth dhe në çdo ekonomi bujqësore. Nuk ka vend për
justifikime e shfajësime. Atë që bëjnë të përparuarit mund dhe
duhet ta bëjnë edhe të tjerët. Kushtet atmosferike nuk mund
t'i ndryshojmë, por që t'u kundërvihemi me të gjitha mjetet
e forcat, këtë mund e duhet ta bëjnë të gjithë.
Rëndësi të veçantë për ekonominë popullore ka nxjerrja
industrisë
së naftës nga prapambetja. Për këtë qëllim, organet
e
e organizatat e Partisë të rretheve Berat, Fier, Vlorë, Lushnjë
dhe Sarandë, Ministria e Industrisë dhe e Minierave dhe organet e saj vartëse, gjithë komunistët e punonjësit e naftës,
duhet të marrin masa sa më të efektshme për zbulimin dhe
për vënien në shfrytëzim të vendburimeve të reja të naftës
e të gazit, për forcimin e disiplinës tekniko-shkencore, për zbatimin me përpikëri të proceseve teknologjike në shpimin e puseve,
për mënjanimin e avarive dhe për përdorimin gjerësisht të me439

todave intensifikuese, për të vënë rrë punë të gjithë fondin e puseve dhe për t'u marrë atyre edhe kombin e fundit të naftës.
Këto detyra Komiteti Qendror nuk i shtron për herë të parë,
prandaj paralajmëron organet përkatëse të Partisë dhe levat e tyre që të marrin masa dhe përgjegjësi të plotë për realizimin e
planit të naftës e të gazit. Nuk mund të lejojmë që të shkelet disiplina shkencore, të ndodhin avari, të dëmtohen makineritë për
neglizhencë, për dobësi organizimi, për mungesë vigjilence.
D.etyra të mëdha u shtrohen organeve të tregtisë së jashtme. Sot tregtia e jashtme nga tregu kinez po drejtohet në
tregje të reja. Organet e tregtisë së jashtme duhet të shkunden
e të marrin përgjegjësi për realizimin e detyrave. Vështirësi
ka e do të ketë, por jo prapa tyre të justifikohen të metat
në punë. Nga ana tjetër, tregjeve të reja duhet t'u përgjigjemi
më me cilësi të lartë, ndryshe nuk çan dot. rshtë e pafalshme
që, së bashku me kromin, të çohen edhe gurë, që cigaret,
mallrat e konsumit të gjerë, prodhimet artistike etj., të jenë
me defekte. Kështu nuk mund të çahet bllokada, kështu nuk
mund të gjenden tregje të reja. Duhet të jetë e qartë për të
gjithë se vetëm mbasi të shesim, mund të blejrnë. Në të kundërtën, na krijohen vështirësi të mëdha. Prandaj, krahas shtimit të prodhimit, t'u kushtojmë rëndësi të madhe përmirësimit të cilësisë dhe ambalazhimit.
Në kuadrin e luftës për të plotësuar të gjitha detyrat e
planit, problemeve të furnizimit materialo-teknik në sasitë dhe
në kohën e caktuar dhe forcimit të disiplinës kontraktore, organet shtetërore dhe ekonomike t'u kushtojnë vëmendje të veçantë. Plotësimi i detyrave reciproke, midis prodhuesve dhe
përdoruesve, të quhet ndër detyrat më kryesore, sepse problemet
e krijuara në këtë fushë, shpeshherë, kanë sjellë vështirësi
serioze dhe pengesa në realizimin e planeve.
Po kështu, një kujdes e preokupim i veçantë të tregohet për
shfrytëzimin e plotë të të gjitha makinerive e pajisjeve. Është
i dënueshëm qëndrimi që mbahet ndaj shfrytëzimit dhe ruajtjes
së tyre. Janë me mijëra makina që nuk vihen në punë, përveç atyre që nuk shfrytëzohen me tri ndërresa ose me kapacitet
të plotë. Pse e kanë lejuar këtë gjendje organet dhe organizatat
e Partisë dhe nuk ushtrojnë kontrolle e të vënë para përgjegjësisë fajtorët? Po organet shtetërore, përse nuk marrin masa
dhe nuk vënë rregulla të forta që të mos ndodhin këto gjëra?
A u lejohet bashkimeve profesionale të bëjnë sehir e të mbyllin
sytë përpara kësaj gjendjeje? Komiteti Qendror i Partisë kërkon që jo vetëm të vihen në përdorim makineritë, por të
nxirren shkaqet e shkaktarët dhe të merren masa ndaj tyre.
Asnjë lëshim nuk duhet bërë për shfrytëzimin racional të makinerive e të kapaciteteve prodhuese. Ndryshe, nuk mund të
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themi se i kuptojmë drejt situatat dhe luftojmë si duhet për
përballimin e tyre.

•
Në kushtet aktuale, kur Shqipëria është i vetmi vend në
botë që ndërton socializmin, kuptohet se realizimi i planit në
të gjithë treguesit, frontalisht e zë për zë, merr një rëndësi të
jashtëzakonshme. Prandaj e tërë puna e Partisë duhet t'u shërbejë plotësimit të detyrave ekonomike, arritjes së objektivave
dhe zbatimit të zotimeve. Tërë punën politike, ideologjike, organizative dhe kulturore të organeve e të organizatave-bazë
të Partisë, të komunistëve dhe të kuadrove, të të gjithë punonjësve ta matim me plotësimin e detyrave të planit. Kjo nuk
është aspak ekonomizëm, por marksizëm-leninizëm, sepse realizimi i detyrave ekonomike lidhet me forcimin e diktaturës së
proletariatit, me ndërtimin e socializmit, me fuqizimin e atdheut
tonë socialist, me mbrojtjen e marksizëm-leninizmit. Vendimtare
këtu është rritja e rolit udhëheqës të organeve dhe të organizatave-bazë të Partisë.
Mosplotësimi i detyrave është, kryesisht, rrjedhim i të metave e i dobësive tona, prandaj edhe mënjanimi i tyre është
plotësisht në dorën tonë. Shoku Enver na mëson se është në
dorën tonë, ose të ecim përpara me luftë dhe me vetëdijë për
të kapërcyer vështirësitë, ose të qëndrojmë në vend numëro,
gjë që do të ishte shumë e rëndë, ose të ngelim prapa, gjë që
do të ketë pasoja akoma më të rënda për atdheun tonë socialist.
Natyrisht, ne kemi zgjedhur rrugën e parë, të ecim kurdoherë
përpara. Ne, si marksistë-leninistë, do të dimë t'i përgjigjemi
atij misioni të madh që na ka ngarkuar historia. Prandaj dhe
i shohim të metat me sy kritik, i zbulojmë ato me kurajë dhe
përcaktojmë masa për të përmirësuar më tej punën. Ne i kemi
të gjitha mundësitë t'i realizojmë dhe t'i tejkalojmë detyrat e
planit. Këtu qëndrojnë dhe ai optimizëm e ajo vendosmëri revolucionare, që karakterizojnë Partinë tonë heroike, klasën punëtore të mrekullueshme, fshatarësinë patriote, inteligjencien,
gratë dhe rininë tonë të zjarrtë.
Që këto mundësi të bëhen realitet, është e domosdoshme të
kuptojmë drejt situatat, vështirësitë e problemet që dalin dhe
të përcaktojmë rrugët për zgjidhjen e tyre. Të forcojmë kudo
organizimin. kontrollin dhe disiplinën. Të bëjmë që kudo të
rritet ndienja e përgjejësisë personale dhe kolektive e organizatave të Partisë, e kuadrove, e organeve shtetërore e të ekonomisë dhe e organizatave të masave. Për këtë qëllim, të
gjallërohet e të forcohet më tej kontrolli punëtor-fshatar, që
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asgjë të mos i shpëtojë kontrollit të organizatave-bazë
të Partisë dhe secili të vihet para përgjegjësisë kur nuk kryhen
mirë dhe në kohë detyrat e caktuara. Asnjë organ dhe organizatë partie nuk duhet të tregohet liberale ndaj njerëzve që
nuk kryejnë detyrat e, aq më pak, ndaj atyre që, kur u kërkohet llogari, 4-iidhen përpjetë», ose dorëzojnë edhe çelësat. Sentimentalizmi ështcë i huaj për Partinë. Partia ka nevojë për militantë e revolucionarë e jo për njerëz që braktisin frontin e punës.
Organet dhe organizatat e Partisë të luftojnë më me vendosmëri kundër vetëkënaqësisë dhe euforisë. Në të njëjtën kohë,
të luftohen deri në fund shfaqjet e liberalizmit e të indiferentizmit, të luftohet kundër rehatisë, qetësisë mikroborgjeze dhe
dembelizmit. Asnjë organ e organizatë partie, asnjë kuadër e
punonjës, — porosit Byroja Politike, — nuk duhet t'i lejojë
vetes kurrë, por veçanërisht në këtë situatë, që të prodhohet
e të ndërtohet me cilësi të keqe, që të dalë ndërmarrja me
humbje, që të thyhet disiplina e planit, që të mos mbillen në
kohë e të mos u kryhen shërbimet e nevojshme bimëve bujqësore, që të mos plotësohen përditë detyrat e ngarkuara.
Situata që kalojmë kërkon të përmirësohen më tej stili dhe
metoda e punës. Kuptimi i drejtë i saj duhet të sjellë, medoemos, shpërthime të dukshme të vrullit revolucionar dhe kudo
të shënohet një rritje e përgjithshme. Masat punonjëse kurdoherë janë treguar të gatshme të realizojnë planin. Eshtë
detyra jonë që t'i frymëzojmë, t'i nxitim, t'i organizojmë e
t'i mobilizojmë ato.
Plotësimi i detyrave të mëdha të vitit 1979 kërkon të organizohet e të zhvillohet kudo një emulacion i fuqishëm, në të
cilin të përfshihen të gjithë punëtorët, kooperativistët, kuadrot
e specialistët. Por ai nuk duron formalizëm, rutinë e shabllonizëm. Sot kërkohet një emulacion socialist dinamik, konkret, që
t'u përgjigjet detyrave të kohës, që çdo punonjës të përfshihet
në garë, që brigadat, repartet, ndërmarrjet, kooperativat bujqësore dhe institucionet t'i caktojnë vetes objektiva të qartë e
konkretë dhe të luftojnë për plotësimin e tyre. Të insistohet
më shumë që garat socialiste të përqendrohen në hallkën bazë
të prodhimit, të përdoren forma e mjete sa më interesante e
të larmishme komunikimi, të shpejta e më dinamike.
Në kushtet kur prodhimi bujqësor do të duhet të rritet
rreth 30 për qind, në krahasim me vitin 1978, plotës4mi i një
pjese të deficiteve në bujqësi kërkon që në çdo brigadë. në
çdo sektor dhe në çdo ekonomi bujqësore, veç masave për të
realizuar detyrat e planit, të caktohen edhe detyrat e rrugët
konkrete, që do të ndiqen për të plotësuar një pjesë të deficiteve, si: në bimët e arave, në prodhimet blegtorale dhe në
pemëtari. Por ndaj zotimeve të mbahet qëndrim serioz e kritik,
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sepse, edhe vitin e kaluar, u morën zotime e nuk u zbatuan.
Në qendër të zhvillimit të emulacionit socialist të vihen
përgjithësimi dhe përhapja e përvojës së përparuar. Të nxiten
iniciativat, aksionet e lëvizjet revolucionare të masave për
zbulimin e për shfrytëzimin e rezervave të brendshme e të mundësive të mëdha, që ekzistojnë kudo për plotësimin dhe për
tejkalimin e planit në të gjithë sektorët. Gjallërimi i emulacionit socialist kërkon të intensifikohet propaganda e prodhimit,
që ajo t'i bëjë të ndërgjegjshëm njerëzit për politikën e asaj
që prodhojnë dhe të shqetësohen edhe më shumë për problem et ekonomike.
Komiteti Qendror i Partisë kërkon që komitetet dhe organizatat e Partisë ta udhëheqin më mirë emulacionin socialist,
që organizatat e masave, sidomos bashkimet profesionale, të
gjallërojnë më tej drejtimin dhe ndjekjen e garave socialiste, që
organet shtetërore dhe të ekonomisë ta konsiderojnë atë si pjesë të
pandarë të puntës së tyre për realizimin e detyrave të caktuara.
Janë të gjitha mundësitë që detyrat e planit të vitit 1979
jo vetëm të realizohen, por edhe të tejkalohen, në mënyrë që
të mbulohet një pjesë e deficiteve të krijuara. Për këtë, asgjë
s'na mungon. Para së gjithash, ne kemi një vijë të drejtë e të
kristaltë. Populli ynë ka një besim të patundur te Partia dhe
është i lidhur si mishi me kockën me të. Ne kemi bazën e
nevojshme materialo-teknike për t'i zbatuar këto detyra që i
kemi vënë vetes. Pra, në caktimin e detyrave të planit të
vitit 1979, nuk jemi nisur vetëm nga nevojat, por edhe nga
mundësitë reale që ka ekonomia jonë. Niveli drejtues e organizativ dhe aftësia teknike e kuadrove dhe e specialistëve tanë
në bazë janë rritur dhe këto e bëjnë më të lehtë barrën e
qendrës. Partia ka edukuar dhjetëra mijë punëtorë dhe kooperativistë të ndërgjegjshëm, me dije dhe me përvojë të madhe, nga
të cilët mund të mësohet për të mënjanuar prapambetjen, që
vërtetohet në disa sektorë.
Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë ka besim
të plotë se, gjatë vitit 1979, që është viti i 35-vjetorit të Çlirimit të Atdheut, do të organizohet e do të zhvillohet kudo një
emulacion i fuqishëm socialist, do të ngrihet në një shkallë
më të lartë mobilizimi i komunistëve dhe i gjithë masave punonjëse, do të shpërtihejnë energji të reja e të mëdha në të
gjitha fushat e ndërtimit socialist, për plotësimin dhe për tejkalimin e detyrave të planit, duke vënë në jetë mësimet e
Partisë e të shokut Enver.
Botohet për herë të parë me
shkurtime stpas origjinalit që
gfendet në Arktvin Qendror
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LETER E KQ TE PPSH DREJTUAR KOMITETEVE TE PARTISE
TE RRETHEVE «MBI PERDORIMIN E STIMUJVE MORALE»

VENDIM
I PLENUMIT TE KOMITETIT QENDROR TE PPSH
«MBI PLOTESIMIN E PLANIT TE VITIT 1978 E TE TRE
VJETEVE TE PESEVJEÇARIT TË GJASHTE, Tr, MARRE
SË BASIIKU, DHE MASAT PËR REALIZIMIN
E DETYRAVE TE VITIT 1979»
30 janar 1979

Plenumi i 6-të i Komitetit Qendror të PPSH, i mbledhur
në datën 29 e 30 janar 1979, pasi shqyrtoi raportin e Byrosë
Politike të Komitetit Qendror të Partisë «Mbi plotësimin e
planit të vitit 1978 e të tre vjetëve të pesëvjeçarit të gjashtë,
të marrë së bashku, dhe masat për realizimin e detyrave të
vitit 1979>,,
Vendosi:
1. — Të miratojë raportin e Byrosë Politike të Komitetit
Qendror të Partisë «Mbi plotësimin e planit të vitit 1978 e të
tre vjetëve të pesëvjeçarit të gjashtë, të marrë së bashku, dhe
masat për realizimin e detyrave të vitit 1979».
2. — Të porositë organet dhe organizatat-bazë të Partisë,
organet shtetërore dhe të ekonomisë që të marrin të gjitha
masat e duhura për të zbërthyer dhe për të realizuar plotësisht detyrat e planit për vitin 1979.
PLENUMI I KOMITETIT QENDROR TE PPSH
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13 mars 1979
Nga të dhënat që kemi, rezulton se nga ana e komiteteve
të Partisë në rrethe, në njësitë e ushtrisë, nga komitetet ekzekutive të këshillave popullorë, nga komandat, nga dikasteret
qendrore dhe nga organet qendrore të organizatave të masave
po mbahet një qëndrim nënvleftësues, i palejueshëm në përdorimin e stimujve moralë, sidomos të medaljeve, të titujve, të
çmimeve të Republikës e të distinktivave të ndryshëm.
Me ligje të shtetit (të cilat i kanë në dispozicion të gjithë), janë caktuar 92 tituj, urdhra, medalje e distinktiva; ka
ligje të veçanta për shpikjet e për racionalizimet, si nderohen
e si shpërblehen autorët; për çmimet e Republikës etj. Të
gjitha këto janë caktuar që të shpërblehen ata që punojnë mirë
në të gjitha fushat, të prodhimit, të mbrojtjes, të arsim-kulturës, të shërbimit të shkencës dhe, si aktivistë shoqërorë, të
nxitin dhe të tjerët.
Gjatë tre vjetëve të fundit titulli «Punonjës i shquar i
shkencës dhe i teknikës- u është dhënë vetëm pesë vetave, në
të gjithë vendin; apo titulli «Mjeshtër i shquar në profesion»,
gjatë këtyre tre vjetëve, -u është dhënë 33 vetave. Kështu
është gjendja edhe për titujt e medaljet e tjera. Është e qartë
se, duke vepruar kështu, nuk nxiten njerëzit të punojnë më
mirë, nuk zbatohen detyrat që ka shtruar Komiteti Qendror i
Partisë për thellimin e për zhvillimin e mëtejshëm të revolucionit tekniko-shkencor, apo për ngritjen e nivelit të punonjësve.
Këto dekorata e tituj të shpërndarë, si sasi, nuk pasqyrojnë
aspak atë realitet të madh që ekziston në vendin tonë, ku
qindra e mijëra punëtorë, kooperativistë, specialistë e kuadro
të talentuar i janë përveshur, me të gjitha fuqitë e tyre fizike
e mendore, punës për të plotësuar nevojat që i duhen atdheut,
duke prodhuar, duke projektuar, duke ndërtuar e duke krijuar
445

me forcat tona, për të përballuar bllokadën e egër imperialisto-revizioniste.
Bujqësia është një nga frontet më të rëndësishme e më
të vështira të punës sonë. Partia ka kritikuar ata që nuk i
kanë realizuar detyrat, por ka lavdëruar ata që i kanë realizuar e i kanë tejkaluar e që nuk janë pak; ka porositur të
përhapet shembulli pozitiv, të bëhet ky pronë e të gjithëve.
Por fakti që urdhrin e medaljen «Për punë të shquar në ekonominë bujqësore» e kanë marrë vetëm 0,16 për qind e punonjësve të kooperativave dhe të ndërmarrjeve bujqësore, në
një kohë kur ka mijëra punonjës, brigada e sektorë, që prodhojnë drithëra, perime, fruta, bimë industriale, prodhime blegtorale etj., që i realizojnë e i tejkalojnë detyrat, që kanë rendimente të stabilizuara e në ngjitje, tregon se sa keq përdoren
stimujt moralë. Kështu mund të përmendim edhe faktin që
vetëm 0,32 për qind e punonjësve të gjeologjisë e të minierave
kanë urdhrin e medaljen «Për punë të shquar në miniera e
në gjeologji»; apo 0,10 për qind e punonjësve të sektorëve të
shërbimit, kanë marrë urdhrin e medaljen «Për shërbim të
mirë popullit». Pak janë përdorur edhe urdhrat, medaljet e
distinktivat, me të cilët shpërblehen ushtarët, policët, nënoficerët dhe oficerët, aktivë e rezervistë, që shquhen në zbatimin
e detyrave të mbrojtjes, të rendit publik etj.
Përdorimi i drejtë ose jo i drejtë, në radhë të parë, i stimujve moralë dhe i atyre materialë, nuk është një çështje e
thjeshtë, por me karakter të theksuar politik dhe ideologjik.
Në pakujdesitë që ka në këtë drejtim duhet të shikojmë njëfarë njëanshmërie në punën e organizatave të Partisë, të masave, të organeve të pushtetit dhe të ekonomisë në punën me
njerëzit. Nëse në bujqësi në disa rrethe, për shembull, jepen
më shumë gjoba e masa të tjera disiplinore sesa medalje,
urdhëra, distinktiva, flamuj e fletë lavdërimi apo vihen më pak
punonjës në tabelën e nderit etj., kjo është një e metë serioze.
Në të metat, që u përmendën më lart, duhet të shohim
dhe ato shfaqje të burokratizmit e të teknokratizmit në punën
e organeve dhe të organizatave apo të komandave të ndryshme,
kundër të cilave duhet të luftojmë me forcë e në mënyrë të
vazhdueshme.
Për ta vënë në rrugë më të mbarë këtë problem të shfrytëzojmë këtë vit jubilar të 35-vjetorit të Çlirimit të Atdheut.
Emulacioni, që ka shpërthyer kudo, duhet të shkojë vazhdimisht në rritje dhe të shoqërohet me përdorimin e drejtë e të
vazhdueshëm të stimujve të ndryshëm. Për këtë është e nevojshme të analizoni vetë gjendjen, të trajtohet ky problem në
të gjitha organizatat dhe organizmat e ndryshëm, politikisht dhe
ideologjikisht; të njihen orientimet e Partisë dhe të gjitha
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gjet e urdhëresat e shtetit; të studiohen konkretisht njerëzit
që i plotësojnë kërkesat e ligjit e që meritojnë t'u jepen, apo
të propozohen për dekorata, tituj, çmime, distinktiva etj. Të
nxitet iniciativa e bazës në përdorimin e stimujve dhe, përgjithësisht, për emulacionin të luftohet kundër formalizmit.
Të kihet kujdes që të mos kthehet kjo në një fushatë të
përkohshme, por të futet në metodën e përhershme, duke
zbatuar kritere të shëndosha.
Për konkluzionet dhe për detyrat, që do të nxirrni nga
analiza që do të bëni, të njoftoni dhe Komitetin Qendror të
Partisë. Herë pas here të informoni mbi përdorimin e stimujve
të ndryshëm dhe efektet e kësaj pune.
Sekretari i Komitetit Qendror të PPSH
Hysni Kapo
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