Enver Hoxha
- portador padrão do comunismo
mundial de hoje no espírito revolucionário e militante
do Comintern de Lenin e Stalin
- maior lutador do internacionalismo proletário contra
o revisionismo moderno
O camarada Enver Hoxha, passou a vida lutando no espírito do Comintern (III
Internacional Comunista) de Lenin e Stalin, embora nem ele, nem o Partido
Trabalhista da Albânia, tenham-se tornado um membro do Comintern.
Também é sabido, os titoístas [jugoslavos partidários de Tito] recusaram o pedido
de Enver Hoxha para a adesão ao Cominform. Albânia era membro do
Acampamento Mundial Stalinista, mas excluído da adesão ao Cominform. Enver
Hoxha começou a lutar contra essa traição. A vitoriosa batalha contra o titoísmo
tornou-se uma das batalhas mais gloriosas do camarada Enver Hoxha na história
da luta contra o revisionismo moderno.
Mas não foram apenas os titoístas, mas também todos os representantes da
Cominform que eventualmente impediram a Albânia da sua adesão. Então, o que
eram aqueles kominformistas? Eles eram os antigos representantes do Comintern,
alguns dos quais até assinaram a dissolução do Comintern (incluindo Zhdanov, o
primeiro líder oficial do Cominform). Foram todos aqueles que implementaram a
degeneração do Comintern desde o Sétimo Congresso Mundial. Estes incluíam
Thorez e Togliatti. Em sua famosa obra, "Eurocomunismo é Anticomunismo", e em

muitas outras obras, Enver Hoxha expôs e condenou excelentemente a traição
revisionista desses dois consignatários da dissolução do Comintern, de modo que
basta referir-se a isso.
No entanto, os três nomes seguintes de consignatários da dissolução do Comintern
não são mencionados nas obras de Enver Hoxha: Kuusinen, Manuilsky e Kolarov. É
por isso que estamos adicionando uma breve descrição desses três traidores ao
comunismo:
Pouco antes da morte de Stalin, Kuusinen foi expulso do Politbureau da CPSU. Mas
após a eliminação do chamado grupo "anti-partido" (Molotov, Kaganovich e
Malenkov), que haviam sido duramente criticado por Kuusinen, Khrushchev levouo de volta ao Politbureau em 1957. Kuusinen tornou-se a mão direita de
Khrushchev. E Enver Hoxha chamou os representantes do "grupo antipartidão"
= "cadáveres do bolchevismo". Isso não significa automaticamente que Enver
Hoxha supostamente ficaria do lado da mão direita de Khrushchev – como
Kuusinen. Pelo contrário!
Kuusinen também apoiou o notório revisionista soviético Suslov, que, como líder
oficial subsequente do Cominform (após a morte de Zhdanov), havia tomado
influência anti-stalinista, ou seja, “krushchevite” sobre os estados membros do
campo Stalinista.
Kuusinen desempenhou um papel fundamental na transformação do movimento
comunista de Stalin no campo mundial revisionista soviético. Foi um dos mais
duros críticos de Stalin no 20º Congresso do Partido da CPSU e um adversário
aberto de Enver Hoxha. Então, se o camarada Enver Hoxha defendeu o Comintern
de Lenin e Stalin, isso não significa simultaneamente que ele também defenderia
um líder cominterno tão criminoso como Kuusinen.
E Manuilsky pertenceu em tempos ao grupo dos Otsovistas que foi excluído do
Partido Bolchevique. Manuilsky também apoiou os grupos "Golo" e "Nashe Slovo",
que lutaram contra Lenine. Manuilsky era então membro do grupo "Mezhraiontsy"
- um grupo liderado por Trotsky.
A propósito, Manuilsky e Dimitrov foram durante anos grandes patronos do socialfascista Walter Ulbricht.
Manuilsky foi um dos mais determinados defensores da aliança com a burguesia
("Frente Popular"). Isto encaixa na seguinte declaração pública, que Manuilsky
anunciou em 1931: "Hitler é o nosso indubitável aliado".
Este chamado "indubitável aliado", mais tarde, em 1944, foi devastadoramente
fustigado na Albânia, por Enver Hoxha 13 anos depois!

Pouco antes da morte de Estaline, Manuilsky já não era eleito para o Comité
Central Ucraniano. No entanto, após a morte de Estaline, Manuilsky foi reabilitado
pelos revisionistas soviéticos e altamente condecorado por eles.
Relativamente a Kolarov, como búlgaro, claro, ele foi fiel à linha revisionista de
Dimitrov.
A maioria dos líderes do Comintern tornaram-se líderes dos partidos do
revisionismo moderno, de seus países, operadores da sua unificação com partidos
burgueses social-democratas, pioneiros do fascismo social. Tudo isto foi tão
excelentemente desmascarado e combatido pelo camarada Enver Hoxha, que por
mais ninguém.
Todos se afastaram da tradição revolucionária mundial do Comintern e
propagaram o "caminho próprio para o socialismo" revisionista e atiraram borda
fora a revolução socialista mundial para o objectivo comum do socialismo
mundial. Todos eles se tornaram revisionistas, nomeadamente "internacionalistas
proletários" em palavras e inimigos do internacionalismo proletário, em actos!
Enver Hoxha lutou contra o revisionismo moderno, seguindo sempre a linha
revolucionária do Comintern de Lenin e Stalin, e fê-lo de forma tão brilhante,
como nenhum outro no mundo.
E após a traição do revisionismo moderno, Enver Hoxha continuou fielmente o
caminho do Comintern de Lenine e Estaline como líder do movimento mundial
marxista-leninista.
Enver Hoxha definiu a luta pelo comunismo mundial da seguinte forma:
"O comunismo mundial de hoje deve ser marcado por um espírito revolucionário
militante dos tempos heróicos de Lenine e Estaline, do Comintern".
(Enver Hoxha, Relatório no 5º Congresso do PLA, Novembro de 1966, reimpressão KPD/ML, página
268, 1977, Alemão)

O Comintern (SH) tem seguido fielmente o caminho de Enver Hoxha para o
comunismo mundial desde o início da sua fundação, prometendo continuar esta
luta também no futuro.
A atitude do PTA no seu 7º Congresso do Partido deixou claro que a refundação do
Comintern "nessa altura ainda não estava amadurecida" (Enver Hoxha). A partir
disto, ninguém pode concluir, contudo, que Enver Hoxha teria sido
fundamentalmente contra a reconstituição do Comintern. Isto estaria em
contraste com o seu Slogan acima. Se quer realmente lutar no espírito LeninistaEstalinista do Cominternismo, não pode excluir a luta pela sua refundação com
base nos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. Isto foi, em princípio, totalmente

claro para o camarada Enver Hoxha. Por conseguinte, ele definiu a refundação
apenas como uma questão de tempo.
Se o Comintern (SH) critica o revisionismo de Dimitrov e outros antigos líderes
Cominternos, os neo-revisionistas respondem não com contra-argumentos, mas
com calúnias. Alegadamente, somos acusados de ser um "desvio" do Hoxhaismo.
No entanto, o que é o Hoxhaismo? Em contraste com as opiniões dos neorevisionistas, o Hoxhaismo é um guia prático para a implementação das ideias de
Lenine e Estaline nas condições do mundo capitalista-revisionista, e não um guia
para a implementação prática do Dimitróvismo. Enver Hoxha construiu o
socialismo na Albânia de acordo com o Hoxhaismo e não de acordo com o
Dimitróvismo, com o qual a Bulgária revisionista foi construída.
Não se pode criticar os líderes restantes revisionistas do Comintern enquanto se
protege o Dimitrov. Dimitrov não foi aquele que, como líder do Comintern,
criticou ou mesmo lutou contra o curso revisionista dos outros líderes
Cominternos. Na verdade, Dimitrov, foi a força motriz entre os líderes
revisionistas do Comintern. Ele foi o seu verdadeiro coveiro. No início dissolveu o
Comintern como o grupo organizacional do comunismo mundial, destruindo assim
a unidade das Seções, e depois dividiu o movimento comunista mundial atacando
as verdadeiras forças marxistas-leninistas como "dogmáticas" e "sectárias", e isto
apenas, porque se agarraram literalmente, sem quererem olhar a realidade, aos
princípios do marxismo-leninismo - tudo isto é o resultado do Dimitróvismo e
objectivo dos seus seguidores de hoje.
Enver Hoxha demonstrou que antigos líderes Cominternos têm adoptado cada vez
mais posições pacifistas, oportunistas, reformista e revisionistas. Estes foram
desvios do marxismo-leninismo revolucionário, do internacionalismo proletário,
da linha comum do movimento comunista internacional, desvios da linha de
princípios do Cominternismo Leninista-Estalinista.
Foi o camarada Enver Hoxha, que criticou extensiva e profundamente nas suas
obras todas estas posições traiçoeiras.
O Hoxhaismo, a ideologia mais desenvolvida do proletariado mundial, triunfou
sobre os revisionistas modernos, e também triunfará sobre o neo-revisionismo de
hoje!
As armas globais do proletariado mundial só podem derrotar as armas globais da
burguesia mundial se forem transportadas por um exército mundial proletário
organizado de forma firme e centralizada, liderado pelo seu Estalinista-Hoxhaista
General.

O Comintern (SH) é a única organização no mundo que defende, sem reservas e
de forma consistente, continua, promove a linhagem revolucionária e a tradição
do glorioso movimento mundial Marxista-Leninista do Camarada Enver Hoxha.
O Movimento Mundial Estalinista-Hoxhaista é o movimento mundial dos 5 clássicos
do marxismo-leninismo.
Fomos e somos o leal e verdadeiro portador padrão do camarada Enver Hoxha, e
permaneceremos para sempre!
Juramos que continuaremos vitoriosamente a luta do camarada Enver Hoxha.
Levantamos a bandeira global do camarada Enver Hoxha!
Levantamos o nosso punho internacionalista para o camarada Enver Hoxha!
Viva o camarada Enver Hoxha - o glorioso 5º Clássico do Marxismo-Leninismo!
O camarada Enver é imortal - o seu génio revolucionário vermelho ilumina o nosso
caminho para a vitoriosa revolução socialista mundial!
Ele viverá para sempre nos corações e mentes de todos os trabalhadores
oprimidos e explorados e de todos os comunistas!

Todas as mentiras e calúnias capitalistas-revisionistas nunca apagarão
o glorioso legado do camarada Enver Hoxha!
Viva os 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo: Marx, Engels, Lenin,
Stalin e Enver Hoxha!
Viva marxismo-leninismo-stalinismo-hoxhaismo!
Morte à ordem capitalista-imperialista mundial e aos seus lacaios
revisionistas, neo-revisionistas e social-fascistas!
Viva o mundo proletário armado, e a revolução socialista!
Viva a ditadura proletária mundial!
Viva o socialismo mundial e o comunismo mundial!
Viva o Comintern (SH) – o único autêntico defensor do legado
revolucionário e proletário do camarada Enver Hoxha!
Wolfgang Eggers
Comintern (SH)
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