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GJYQI I TE GJALLEVE E I TE VDEKURVE, 
GJYQI I MAO CE DUNIT 

Në Pekin ka filluar gjyqi i «ba.ndës së të katërve•, që 
është bërë «banda e të dhjetëve», pa përmendur të panu-
mërtit e tjerë që quhen •pasuesit e bandës së të katërve» 
dhe që gjykohen në mënyrë ekstensive nëpër provinca. 
Ky është gjyqi i të gjallëve dhe i të vdekurve, por mbi të 
gjitha është gjyqi i Mao Ce Dunit. 

Pjesëtarët e «bandës së të katërve» gjykohen krye-
sisht si banditë e vrasës të qindra mijë njerëzve dhe jo 
si kundërshtarë politikë të grupit të Liu Shao Çisë e të 
Ten Hsiao Pinit me kompani. Gjykimi i të akuzuarve si 
njerëz politikë do ta çonte larg bandën e Tenit, pse do t'i 
hapej ose duhej t'i hapej tërë peta lakrorit, që do të tho-
të të dilte në dritë e vërteta mbi Kinën e ashtuquajtur 
socialiste, ku, në realitet, socializëm nuk po ndërtohet dhe 
të shpjegohej politika e Mao Ce Dunit, e Liu Shao Çisë, 
e Çu En Lait, e Tenit dhe e një numri të madh rrymash 
politike që përplaseshin atje. 

Si e arsyetojnë këtë gjyq, që për fat të keq s'është 
veçse një komedi tragjike për popullin kinez, njerëzit e 
bandës së Tenit tani që kanë marrë plotësisht në duar fre-
nat e shtetit? Le t'ia lëmë fjalën agjencisë kineze të laj-
meve HSINHUA. Kjo thotë se juristi Çen Jou Ju, zëven-
dëskryetar i Akademisë së Shkencave Shoqërore të Kinës, 
iu përgjigj pyetjes së mëposhtme: «Cilat janë arsyet  

gjore që gjykata e posaçme pranë gjykatës së lartë popu-
llore ka përdorur kodin penal të Republikës Popullore të 
Kinës në procesin gjyqësor kundër klikave kundërrevo-
lucionare të Lin Biaos dhe të Çian Çinit, në vend të ne-
neve për dënimin e kundërrevolucionarëve dhe të dekre-
teve në fuqi, kur ata kanë kryer krime kundërrevolucio-
nare, për të cilat akuzohen?». 

Ja edhe përgjigjja tekstuale: «Lidhur me çështjen e 
zbatimit të ligjit, neni nëntë i kodit penal të Kinës për-
cakton se, në qoftë se një akt i kryer pas themelimit të 
Republikës Popullore të Kinës dhe para hyrjes në fuqi të 
ligjit të tanishëm nuk konsiderohet krim sipas ligjeve, de-
kreteve dhe politikave të asaj kohe, atëherë si bazë do të 
shërbejnë këto ligje, dekrete dhe politika. Në qoftë se akti 
konsiderohet krim sipas atyre ligjeve, dekreteve dhe poli-
tikave e gjithashtu edhe sipas nenit të tetë të kapitullit të 
katërt të dispozitave të përgjithshme të ligjit të tanishëm, 
për këtë krim do të zbatohen ato ligje, dekrete dhe politi-
ka, por, në qoftë se akti nuk konsiderohet krim, ose në 
qoftë se dënimi për krim është më i lehtë sipas ligjit të 
tanishëm, atëherë duhet të zbatohet ligji i tanishëm. Në 
përputhje me këtë nen, rrethanat e mëposhtme duhet të 
shqyrtohen, duke pasur parasysh zbatimin si më parë të 
këtij ligji. Në qoftë se një akt i kryer, pas themelimit të 
Republikës Popullore të Kinës dhe para hyrjes në fuqi 
të ligjit të tanishëm, nuk konsiderohet krim sipas ligjeve, 
dekreteve dhe politikave të atëhershme, por konsiderohet 
krim sipas kodit penal, ligjet, dekretet dhe politika e më-
parshme akoma do të jenë në fuqi, ndërsa kodi penal nuk 
do të zbatohet si më parë. Në qoftë se akti konsiderohet 
krim, sipas atyre ligjeve, dekreteve dhe politikave dhe 
gjithashtu sipas kodit penal dhe duhet të bëhet objekt 
ndjekjeje, ato ligje, dekrete dhe politika do të mbeten 
gjithashtu në fuqi për sa i përket veprimtarisë kri-
minale, ndërsa kodi penal nuk do të zbatohet si më parë. 
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Në qoftë se akti konsiderohet krim, sipas ligjeve, dekre-
teve dhe politikave që ishin atëherë në fuqi, ose është 
objekt i dënimit të rëndë, por nuk është krim ose është 
një krim që parashikon një dënim më të lehtë sipas kodit 
penal, atëherë ligji i tanishëm ka fuqi prapavepruese» 
etj., etj. 

Jashtëzakonisht «e qartë», s'ka ku vete «më qartë dhe 
në mënyrë më të kuptueshme»! Më tërë kuptimin e fjalës 
ky është një lesh arapi, një kinezëri e vërtetë tipike për 
të mos kuptuar asgjëkafshë. 

Udhëheqja kineze s'ka gjetur rrugë më të errët për të 
gjykuar një çështje kaq të madhe, të ndërlikuar dhe të 
pazgjidhshme në rrethanat aktuale nëpër të cilat po ka-
lon Kina. 

Duke ndjekur seancat e para të gjyqit e duke lexuar 
pretencën e prokurorit të përgjithshëm në gjyqin e «ban-
dës së të katërve», del qartë se ky gjyq synon vetëm të 
vërtetojë në mënyrë krejt të thjeshtë se të dhjetë perso-
nat që gjenden në bankën e të akuzuarve si dhe ata që 
kanë vdekur, me përjashtim të Mao Ce Dunit, i cili nuk 
përmendet asgjëkundi, «kanë komplotuar për të vrarë 
Mao Ce Dunin» (këtë komplot e ka organizuar banda e 
Lin Biaos, në të cilin implikohen oficerë që nga shefi i 
shtabit të përgjithshëm deri te komandanti i flotës ajro-
re); se «banda e të katërve», domethënë Çian Çini dhe 
tre të tjerët, «kanë komplotuar kundër Ten Hsiao Pinit 
dhe Çu En Lait me shokë», se kanë shkuar te Mao Ce 
Duni dhe e «kanë informuar» atë se Çu En Lai, megji-
thëse - i sëmurë në krevat nga kanceri, po pret ditë e natë 
njerëz si Ten Hsiao Pinin, Jeh Çien Jinin, Li Hsien Nie-
nin, se ata «po komplotojnë kundër pushtetit në Kinë 
dhe, si rezultat, është krijuar një situatë sikundërqë u 
krijua në Lushan». 

Në vitin 1970, në Lushan Lin Biaoja «paska bërë për-
pjekje që Komiteti Qendror të vendoste përsëri postin e  

kryetarit të shtetit, që u hoq pas shkarkimit të presiden-- 
tit Liu Shao Çi, tre vjet më parë, pse donte të bëhej 
vetë kryetar i Republikës Popullore të Kinës, të merrte 
pushtetin». Në Lushan Mao Ce Duni e paskësh kundër-
shtuar mendimin e Lin Biaos, se gjoja ai e kishte kup-
tuar qëllimin e tij, por nuk kishte munguar që ta ngrinte 
në qiell dhe ta bënte Linin shokun e tij kryesor të armëve. 

Pra, njerëzit e «bandës së të katërve», me Çian Çinin 
krye, vanë komplotuan me Mao Ce Dunin, i cili gjoja 

i tha Van Hun Venit të dërguar nga banda, «që të mos 
merreshin me këto gjëra dhe të mos u besonin shumë 
mend'imeve të Çian Çinit». Mirëpo Van Hun Veni, naty-
risht, nuk ia tha «bandës së të katërve» mendimin e Mao 
Ce Dunit. Këta pra «komplotuan». Përveç kësaj, këta 
akuzohen për të gjitha krimet e Revolucionit të madh 
Kulturor, për persekutimin e kuadrove, domethënë të 
shokëve të Ten Hsiao Pinit dhe të Liu Shao Çisë, si dhe 
për vrasjen e qindra mijë vetave. 

Ky është thelbi dhe tërësia e pretencës së prokuro-
rit. Në këtë pretencë prej tri ose katër faqesh gazete nuk 
mund të gjesh asnjë fjalë për qëllimet politike, organiza-
tive, ekonomike dhe ideologjike të të akuzuarve. Nuk fli-
tet, gjithashtu, cilat ishin pikëpamjet e grupit të Liu Shao 
Çisë, të Ten Hsiao Pinit, të Çu En Lait, të Çu Desë etj., 
që u luftuan nga Revolucioni i madh Kulturor. Mbi të 
gjitha nuk thuhet asgjë për pikëpamjet politike të Mao 
Ce Dunit mbi këto probleme të mëdha që kanë preoku-
puar Kinën, që nga viti 1956 dhe derisa «timonieri i 
madh» mbylli sytë. Asgjë. Domethënë çështjeve politike, 
çështjeve organizative, atyre ekonomike, apo ideologjike 
u është vënë kapaku në këtë gjyq dhe pjesëtarët e «ban-
dës së të katërve» akuzohen vetëm se janë «kriminelë, 
vrasës e komplotistë». Gjithë aktakuza përbëhet nga 
thashetheme, filani porositi filanin të vejë t'i thotë filanit 
kështu ose ashtu dhe ai iu përgjigj kështu, tjetri shkoi i 
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kallzoi këtij, ky vajti i tha atij. Pra një galimatiasi i tillë 
qesharak përbën aktakuzën e prokurorit të përgjithshëm 
të Kinës kundër «bandës së të katërve». 

Gjyqi filloi me ushtarakët, mbasi gjykimin e të aku-
zuarve e kanë ndarë në dy pjesë, në gjykimin e ushtara-
këve më parë, pastaj dhe në gjykimin e Çian Çinit, të 
Jao Ven Juanit dhe dy të tjerëve. Shumë për t'u tallur 
e për të qeshur është gjyqi i ushtarakëve. Të lexosh 
pyetjet e gjykatësit dhe përgjigjet e të akuzuarve, mund 
të nxjerrësh konkluzionin se udhëheqësit revizionistë të 
Pekinit po tallen me popullin kinez e në të njëjtën kohë 
bëhen edhe lodra e botës. Kryesuesi i seancës gjyqësore 
i bën, për shembull, pyetjen ish-komandantit të Flotës 
Ajrore të Kinës Vu Fa Hsien: «Je ti që e emërove djalin 
e Lin Biaos si zëvendësdrejtor të Zyrës së Përgjithshme 
dhe zëvendësshef të Drejtorisë Operative të Komandës së 
Forcave Ajrore?». 

Dhe i akuzuari përgjigjet: 
— Po, unë jam. 
— Po pse e emërove? 

Se mora urdhër nga Lin Biaoja. — Dhe pas kësaj 
përgjigjeje lexohet urdhri i emërimit të djalit të Lin Biaos. 

— Si ia komunikove këtë urdhër? — vazhdon gjy-
katësi. 

— Ia komunikova duke qenë prezent filani dhe fila-
ni. — Atëherë kryesuesi i seancës gjyqësore thërret perso-
nat që iu përmend emri, të cilët deponojnë se ndodheshin 
atje kur komandanti i aviacionit emëroi djalin e Lin 
Biaos dhe i porositi që urdhrat të zbatoheshin. 

vërtetua kjo», thotë me kënaqësi kryesuesi i se-
ancës gjyqësore. — Pastaj, vazhdoi ai, djali i Lin Biaos (që 
u vra tok me babanë kur «u arratis» në Mongoli) bëri 

1 Frëngjisht — fjalim i shkruar në mënyrë të ngatërruar dhe 
konfuze.  

një mbledhje me filanin, me filanin dhe me filanin, 
ku shtroi çështjen që të formohej një komandë e për-
bashkët e aviacionit dhe e flotës. 

— Je në dijeni? — e pyet përsëri kryesuesi i seancës 
gjyqësore ish-komandantin e flotës ajrore. 

— Po. 
— Po pse e bëri këtë djali i Lin Biaos? 
— E bëri se mori shembullin e filan admirali japo-

nez që kishte bërë një organizim të tillë. — Kryesuesi i 
seancës gjyqësore me seriozitetin më të madh, thotë për-
sëri, «ja, u vërtetua edhe kjo». 

Atëherë bëhet një tiradë, ku vihet në dukje që djali 
i Lin Biaos gjoja kishte bërë disa mbledhje dhe kishte 
kërkuar të viheshin nën kontroll radarët, pajisje e mjete 
të tjera ushtarake dhe të gjitha këto për arsye se do të 
përgatitej komploti, ose ky komplot ishte duke u përga-
titur për të vrarë Mao Ce Dunin dhe tërë këta njerëz 
mbanin lidhje me Lin Biaon. (S'duhet harruar se Lin 
Biaoja ishte ministër i Mbrojtjes i Kinës në atë kohë 
dhe, mbi Çu En Lain, ai komandonte jo vetëm aviacio-
nin, por tërë forcat e armatosura, pra edhe marinën, kë-
mbësorinë etj.) 

Kështu gjoja kishin vendosur, por s'ka kush e Vël"- 

teton këtë gjë, vetëm se të akuzuarit e pohojnë, ata 
thonë se «ashtu është, do të bëhej komplot për të vrarë 
Mao Ce Dunin» dhe «kishin vendosur që këtë ta hidhnin 
në erë» kur të kalonte treni nga ajo ose nga kjo rrugë. 
Mirëpo Mao Ce Duni në kundërshtim me oraret e rre-
gullta të trenit «nuk qëndroi në Shangai, nuk doli fare 
nga treni dhe u largua drejt e në Pekin». Kështu dështoi 
i famshmi komplot dhe Çu En Lai nga Pekini dha ur-
dhër që avioni special numër kaq apo aq, që ishte në 
dispozicion të Lin Biaos, të kthehej në Pekin. Mirëpo 
Lin Biaoja pasi kishte parë dhe kuptuar se komploti u 
zbulua, u bashkua me gruan dhe me djalin, hipi në po 
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këtë avion, por harroi të merrte një pilot të dytë që i du-
.hej, si dhe specialistin e radarëve dhe në këto kushte u 
nis për në Mongoli, ku u vra. 

Gjithë kjo histori u zhvillua në gjyq gati kështn, 
me këto fjalë që thashë më lart, vetëm nuk përmenda 
dot emrat, se nuk i mbaj mend. Dhe tërë kjo që thashë, 
formon aktakuzën kundër oficerëve dhe komplotit. Me 
të vërtetë për të qeshur! 

Nga 4,banda e të katërve» kanë nxjerrë përpara tru-
pit gjykues vetëm Van Hun Venin dhe Jao Ven Juanin, 
të cilët i kanë pyetur nëse kanë bërë komplot. 

— Po, — janë përgjigjur këta, — kemi bërë komplet. 
— Po si e keni bërë këtë komplot? 
— Ja, shkuam te Mao Ce Duni dhe i thamë se Çu 

En Lai me Ten Hsiao Pinin, me Li Hsien Nienin dhe me 
Jeh Çien Jinin po komplotojnë dhe po krijohet një situatë 
si në Lushan. 

— Ky është komplot, — thotë gjykatësi, dhe çështja 
u sqarua. 

— Po kush ju shtyu ju t'ia thoshit Maos këto? 
pyeti ai përsëri. 

— Ne na shtyu Çian Çini, — u përgjigjën këta. 
Me fjalë të tjera këta u zbrazën, megjithatë do të 

shohim çfarë do të thonë tjetër dhe si do të arsyetohet 
gjithë kjo ngjarje e zhvilluar prej kaq vitesh, me Mao 
Ce Dunin në krye. 

Gjyqi është një parodi e vërtetë. Si është e mundur 
që personalitete të tilla, që kanë luajtur një rol të madh 
në Revolucionin Kulturor, të mos kenë pasur qëllime 
politike dhe të mos jenë frymëzuar nga disa parime të 
caktuara në veprimet e tyre?! Vetëm në një gjyq kinez, 
organizuar nga një klikë pa parime mund të ndodhë një 
gjë e tillë. Në fakt, ky është një problem i madh, poli-
tik dhe ideologjik, për të cilin sa kam mundur të gjykoja 
e si kam gjykuar, kam shkruar në Ditarin tim. 

Shumica e :mendimeve të mia vërtetohen, por, ashtu si 
po zhvillohen ngjarjet në Kinë, është e zorshme të arrish 
të vërtetosh e të krahasosh konkluzionet që kam nxjerrë, 
pse, çështjet sa kohë që kalon dhe nga mënyra si shtjello-
hen, bëhen akoma më të errëta, më të pakuptueshme. Dhe 
është e natyrshme të bëhen më të errëta, mbasi grupi 
udhëheqës që ka ardhur në krye të Kinës, është pikë-
risht një .grup .puçist kapitalist, që kërkon të marrë re-
vanshin kundër. kundërshtarëve të mëparshëm të tij, të 
vendosë një regjim kapitalist sipas dëshirave të veta dhe 
ta fshehë këtë politikë, nën maskën e një pseudoregjimi 
socialist dhe pushtetin ushtarako-fashist ta quajë dikta-
turë të proletariatit. 

Është për këto arsye që as në këtë gjyq, as në fjalimet 
e udhëheqësve .revizionistë kinezë, duke filluar që nga 
Ten Hsiao Pini, Hua Kuo Feni e të tjerë, nuk përcaktohet 
qartë vija e tyre politike dhe ideologjike. Kjo jo vetëm 
se është në natyrën e kinezit të jetë konfuz në mendime 
dhe në veprime, por edhe pse njerëzit që kanë drejtuar 
e vazhdojnë të drejtojnë Kinën, kanë pikëpamje idealiste 
konfuciane me më pak parime se idetë e Konfucit. 

Ku po shkon tani Kina? Jam i bindur se këta që 
janë sot në fuqi, as vetë nuk dinë ku po shkojnë. Ata 
nuk kanë përcaktuar akoma rrugën dhe mënyrën e ecjes 
së tyre. Qëllimi aktual i njerëzve që sundojnë në këtë 
vend, është ai i mëparshmi, domethënë në radhë të parë 
të mbajnë në duar fuqinë që morën, domethënë një 
grup të dominojë mbi të tjerët. Aktualisht është grupi i 
Ten Hsiao Pinit ai që bën të gjitha përpjekjet të marrë në 
duar të gjitha kyçet e vendit. Këtu qëndron objektivi 
kryesor i këtij grupi dhe jo si të zhvillohet, me ç'politikë 
të zhvillohet, me ç'forma të zhvillohet Kina. Çdo gjë si 
më parë, edhe tani, atje ecën në mënyrë të çoroditur. 

Është e vërtetë se njerëzit e grupit të Ten Hsiao 
Pinit, që janë pasardhësit e grupit të Çu En Lait, kanë 
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deklaruar se orientimi politiko-ekonomik i Kinës janë 
«katër medernizimet». Këto «katër modernizime» janë 
katër formula që njeriu mendon se kanë njëfarë për-
mbajtjeje, por kjo është diçka e mjegullt, që vërtet sy-
non ndërtimin e njëfarë ekonomie dhe forcimin e pushte-
tit ushtarak etj., por qëllimi i tyre kryesor është që ta 
bëjnë Kinën një vend kapitalist. 

Po çfarë vendi kapitalist, në ç'mënyrë do të ecë Kina 
në rrugën kapitaliste? Pikërisht këtu qëndron ajo që 
thashë më parë që vetë kinezët nuk e dinë. Ata nuk 
e kanë përcaktuar këtë rrugë, ecin në mjegull, duke 
huazuar sa nga njëri nga tjetri. Por në thelb qëllimi i 
organizimit dhe vetë organizimi shtetëror i sundimtarëve 
të tanishëm të Pekinit, mbetet organizimi arkaik i pera-
ndorive të vjetra të Kinës, natyrisht me forma të reja. 
Mbeten po ashtu objektivat e perandorive të vjetra ki-
neze në struktura pak a shumë të reja, të cilat çojnë ve-
tëm në vendosjen e një dinastie të re të veshur me petka 
gjoja moderne, por me qëllime e politikë të vjetër. Atje 
ekzistojnë grupe të atilla të fuqishme perandorake, si 
me thënë, që luftojnë njëri me tjetrin në mënyrë të pa-
parimtë, që përpiqen kush e kush të marrë fuqinë në 
dorë dhe të imponojë pikëpamjet e tij që nuk janë ema-
nacioni i dëshirave, i qëllimeve dhe i aspiratave të po-
pullit. Përkundrazi, ato janë aspiratat e një grupi që 
merr fuqinë dhe që kërkon ta ruajë këtë fuqi me forma, 
me metoda dhe me një politikë të tij, që ka, pra, për që-
111m të ruajë pushtetin që ka vendosur. Çështja qëndron 
pikërisht te marrja dhe te ruajtja e pushtetit. Kjo është 
kryesorja, pastaj këtë pushtet ta përdorë për qëllimet 
e «perandorit» dhe të «oborrtarëve» të tij, të cilët nuk 
kanë më emrin as të perandorit, as të oborrtarëve, por 
atë të kryetarit të partisë, të kryeministrit, të ministrave 
e emërtime të tjera moderne. 

Kur thellohesh në situatën e Kinës, në zhvillimin e 

saj, në institucionet dhe në politikën që ka ndjekur ajo 
pas çlirimit, del në pah se në këtë vend revolucioni de-
mokratiko-borgjez nuk ka ndjekur rrugën e revolucio-
neve demokratiko-borgjeze që janë zhvilluar në vendet 
e tjera. Kjo lëvizje ose ky revolucion ka mbetur në 
strukturën dhe sidomos në shpirtin e në politikën e Pe-
randorisë së Mesit. Me fjalë të tjera, jo vetëm mbeturinat 
e pushtetit të vjetër perandorak, por edhe idetë e tij as 
janë zhdukur, as nuk janë zhvilluar në ato forma dhe me 
atë intensitet që kërkon një revolucion demokratiko-
-borgjez. 

Kam shkruar për Sun Jat Senin, por, po ta anali-
zojmë një çikë më mirë situatën e historisë së Kinës të 
fundit të shekullit të 19-të dhe të fillimit të shekullit të 
20-të, mund të dalim në konkluzionin se ai kishte filluar 
rrugën drejt një revolucioni demokratiko-borgjez, i cili 
mbeti në mes të rrugës. E ashtuquajtura Parti Komuniste 
e Kinës, që u formua, që kur ishte gjallë Sun Jat Seni 
dhe që u forcua më vonë gjatë gjithë kohës së luftës, 
nuk e gjeti rrugën e vërtetë të një zhvillimi me etapa 
e të shkëputjes nga pikëpamjet perandorake të së ka-
luarës dhe formave të saj në mos tipike, të deformuara. 
Megjithatë ajo krijoi më vonë një pushtet që mori disa 
forma shumë më të avancuara, bile mund të themi disa 
forma të një shteti socialist, që ishin në realitet vetëm 
forma, sepse brendia e tyre mbeti në botëkuptimet bor-
gjeze të pleksura me pikëpamjet e «zotërve të tokave», të 
«zotërve të luftës» dhe të kompradorëve. Një gjë të tillë e 
quajtën në Kinë revolucion popullor, më vonë bile edhe 
revolucion proletar, por që, në fakt, nuk ishte i tillë. 

Pas çlirimit, natyrisht, në qoftë se Partia Komuniste 
do ta kishte të qartë programin e saj, minimal dhe maksi-
mal, aktualisht nuk do të ndodhej në këto situata që 
karakterizova. Në Kinën e luftës nacionalçlirimtare dhe 
të periudhës pas çlirimit e më vonë ka ekzistuar një kaos 
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në politikë, në ideologji e në organizim. Ky kaos nuk 
lejoi që Kina të kanalizohej e të futej në binarë, qoftë 
edhe të një revolucioni të thellë demokratiko-borgjez. 

Po të marrim të studiojmë në hollësi Revolucionin 
Demokratiko-Borgjez të Francës, do të shohim se në këtë 
revolucion kanë ekzistuar parti të ndryshme, që kishin 
qëllimet e programet e veta dhe që luftuan kundër një-
ra-tjetrës për të vënë cilado prej tyre në jetë pikëpamjet 
politike dhe format organizative që kishte përcaktuar ose 
që do të zhvilloheshin e do të merrnin forma të reja. 
Në pragun e Revolucionit Demokratiko-Borgjez të Francës 
shohim se ekzistonin grupe ose fraksione politike që u 
quajtën parti të ndryshme, siç ishin ato që donin t'i hiq-
nin mbretit pushtetin absolut, por që ishin në fakt për 
ruajtjen e privilegjeve të aristokracisë. Pikërisht ishte 
ky grup mjaft i fuqishëm që e filloi Revolucionin Demo-
kratiko-Borgjez. Pra ishte vetë aristokracia ajo që e filloi 
këtë revolucion për të kufizuar të drejtat absolute të mo-
narkut të vendosur që në kohën e Luigjit të 13-të nga 
Rishëliëja dhe Mazarini dhe atij të 14-të, por njëkohësisht 
për të ruajtur privilegjet e saj. Dhe, që t'ia arrinte këtij 
qëllimi, aristokracia franceze e mbështeti thirrjen e asam-
blesë së përgjithshme që të merreshin vendime të tilla. 
Por më 4 gusht u fshinë të gjitha privilegjet e aristokra-
cisë dhe të priftërinjve madhorë. Kështu që në gjirin e 
vetë partizanëve të monarkisë u dukën ndarje të përcak-
tuara mirë. Krahas aristokratëve kishte grupe të cilat do-
nin që mbreti të mbante ato pozita që kishte më parë, 
ekzistonin monarkistët që kërkonin një mbretëri konsti-
tucionale, ekzistonin, gjithashtu, edhe disa grupe të tjera 
dhe revolucioni pati kështu një zhvillim të mëtejshëm. 
Pra vetëm në gjirin e ruajalistëve u krijua partia që 
mbështeste Tuilerinë, ajo që mbështeste princët në emi-
gracion në Goblencë, ajo që kishte në krye dukën e 
Bretenilit, të tjerët mbështetnin kundërrevolucionin, gru- 

pin e kontit Dantreg. Të gjitha këto grupe kishin qëllime 
të caktuara, për të ruajtur monarkinë. Ato kishin po 
ashtu edhe një politikë të jashtme të caktuar, një pjesë 
e tyre mbështetej në Vjenë, një pjesë tjetër te mbreti i 
Prusisë, disa te mbreti i Suedisë dhe më në fund një 
pjesë mbështetej te mbreti i Spanjës. Këto ishin grupet, 
si me thënë, mbretërore që kishin objektiva të caktuar, 
siç thashë më lart. 
. Nga ana tjetër, ekzistonin partitë më të avancuara 

të borgjezisë, të aristokracisë së robës, siç i thoshin, por 
që kishin origjinë borgjeze, dhe të borgjezisë revolucio-
nare. Të tërë këta ishin grupuar në parti, të cilat luajtën 
një rol të madh në Revolucionin Demokratiko-Borgjez të 
Francës dhe zhvilluan një luftë të ashpër klasash, një 
luftë të madhe intrigash e organizimi, që kishin politika 
të ndryshme dhe bënin aleanca të ndryshme në, mes tyre 
për të arritur qëllimet që kishin. Në mes këtyre partive 
ato që kanë luajtur një rol të madh dhe që janë dalluar 
në këtë revolucion janë Fëjantët, partizanët e monarkisë 
konstitucionale, La Fajeti, Petioni, duka i Orleanit, janë 
Zhirondinët, njerëzit e Maresë, të Montanjës, jakobinët 
me Robespierin e me klubet e tyre, Dantonistët e të tjerë 
e të tjerë, derisa .Revolucioni Demokratiko-Borgjez kaloi 
në faza të ndryshme dhe arriti në direktoriat dhe në Pe-
randorinë e parë të Napoleon Bonapartit e kështu me 

radhë. 
Pra, në qoftë se mund të gjejmë disa nuanca të për-

afërta të revolucionit demokratiko-borgjez kinez me atë 
të Francës, ne nuk e shohim qartë evolucionin e këtij 
«revolucioni». £shtë e vërtetë se me çlirimin e Kinës u 
tha se u vendos «demokracia e re», se u vendosën drej-
tat e njeriut, u zhdukën pamjet dhe pikëpamjet e Peran-
dorisë së Mesit, u zhdukën mbretërit e luftës, u zhdukën 
feudalizmi, kompradorët etj. Të gjitha këto u thanë dhe 
si forca vepruese nuk paraqiteshin me atë akuitet në 
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skenë, por në brendi ato vepronin dhe krijonin një kaos 
të madh në politikë, në organizim, në ideologji. E ashtu-
quajtura Parti Komuniste e Kinës, Komiteti i saj Qe-
ndror, me Mao Ce Dunin në krye, nuk arritën, ose nuk 
deshën që revolucioni demokratiko-borgjez, etapa e parë 
tranzitore e revolucionit proletar, të zhvillohej në mënyrë 
konsekuente. 

Format organizative të «demokracisë së re» të pas-
çlirimit në Kinë nuk i përgjigjeshin realitetit objektiv të 
ndarjes të këtij gati kontinenti me popullsi e zakone të 
ndryshme, me gjuhë të ndryshme, me një prapambetje të 
madhe kulturore, ekonomike dhe politike. Gjatë gjithë 
periudhës pas çlirimit në Kinë nga ana e partisë dhe e 
udhëheqjes së saj nuk shohim një përpjekje për të ndje-
kur një politikë të qartë ekonomike, ushtarake dhe ad-
ministrative. Natyrisht, flitej atje për një zhvillim të ri, 
për një «demokraci të re», për një organizim të ri, për 
një përparim kulturor, për një ekonomi të re, por në të 
gjitha planet mbizotëronin formula dhe parulla, të cilat 
përvetësoheshin nga masat në ato forma dhe me ato që-
llime të traditës së vjetër imperiale. 

Populli kinez luftoi po me ato forma dhe gjatë luftës 
tek ai nuk u kristalizuan si duhet orientimet e mëdha 
politike, ideologjike dhe ekonomike. Idetë e reja që udhë-
hignin luftën kundër okupatorëve dhe Çan Kai Shisë nuk 
e kishin atë qartësi që duhej dhe që kishte krijuar vetë 
lufta e popullit kundër armikut të jashtëm dhe atij të 
brendshëm. 

Për një kohë të gjatë armiku i brendshëm u konfon-
du.a, u zhvilluan edhe aleanca që duhej të zhvilloheshin, 
po nuk u ruajt personaliteti i partisë dhe, kur flasim për 
këtë personalitet, nuk kam parasysh personalitetin e udhë-
heqjes së saj, por personalitetin e ideologjisë së partisë, 
të parimeve politike, ideologjike dhe organizative të saj. 
Këto nuk u ruajtën, se nuk ekzistonin të përcaktuara si  

duhet dhe qartë. Ato nuk ishin përcaktuar, se nuk për-
caktoheshin nga vetë udhëheqja e atëhershme, qoftë pse 
kjo nuk i donte parimet e vërteta të një partie komu-
niste, se nuk i kishte kuptuar ato parime, ose kishte 
adoptuar vetëm formën e jashtme të tyre, por në fakt 
kishte ruajtur të gjitha pikëpamjet e vjetra që zhvillo-
heshin në gjirin e Perandorisë së Mesit. Në këtë gjendje 
po të ishin përcaktuar qartë parimet e vërteta që udhë-
heqin një parti komuniste, natyrisht brenda radhëve të 
Partisë Komuniste të Kinës do të kishte fraksione, për-
pjekje bile edhe luftë civile, por në fund të fundit do të 
triumfonte revolucioni i vërtetë i udhëhequr nga parimet 
e Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. 

Fraksione pati në Partinë Komuniste të Kinës, por 
ato nuk u luftuan në bazë të parimeve të shëndosha. Pa 
qenë parti të ndryshme, brenda në parti fraksionet u 
përngjitnin si me thënë atyre të kohës së Revolucionit De-
mokratiko-Borgjez në Francë, ishin të atilla që synonin 
të merrnin fuqinë dhe të vendosnin pushtetin e klanit 
që përfaqësonin. Kështu që, nën mbulesën e një demokra-
cie të re, u krijuan klane të forta, që maskoheshin me 
emrin e komunizmit, të socializmit, të Partisë Komuniste 
të Kinës, por që në realitet asnjëra nuk u besonte pari-
meve të vërteta marksiste-leniniste. 

Teoria e «lulëzimit të 100 luleve dhe e konkurrimit 
të 100 shkollave» ishte teoria e Mao Ce Dunit dhe e të 
gjitha grupeve të tjera rivale të tij që punonin dhe or-
ganizoheshin nën rrogoz për të marrë pushtetin. Ajo ishte 
një realitet i rivaliteteve të maskuara me gjoja liberali-
zimin e shtetit të ri që po ndërtohej, ose më mirë me 
thënë të jepte përshtypjen se demokracia e re ishte një 
demokraci e vërtetë që u jepte liri fjale e mendimi të 
gjithë njerëzve dhe grupeve e partive pa përjashtim. Të 
gjithë mund të shfaqnin atje mendimet e tyre politike, 
mund të mbillnin farën e tyre kudo dhe kurdoherë, por 
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realiteti nuk qëndronte ashtu. Kjo krijonte idenë . e nje-
rëzve gjoja të lirë që kanë të drejtën të shfaqin dhe të 
mbrojnë çdo pikëpamje, por klanet më të forta e përdor-
nin, nga ana tjetër, këtë si një mashë për të forcuar 
pushtetin e tyre. Kur ky pushtet rrezikohej, atëherë kjo 
formulë binte dhe e zëvendësonin një sërë formulash të 
tjera, sloganesh politike, që dilnin nga një qendër, nga 
një kokë dhe kjo ishte koka e Mao Ce Dunit. 

Mao Ce Duni ishte një ëndërrues, po njëkohësisht 
një perandor dhe despot në pikëpamjet e tij. • Ai nuk 
kishte pikëpamje të qarta të një revolucionari demokrat-
-borgjez, të një «revolucionari» si aristokratët e Revolu-
cionit Demokratiko-Borgjez të Francës, pa lëre të një re-
volucionari proletar. Pikëpamjet e tij ishin të pajiSura me 
idetë e theksuara perandorake, konfuciane, mistike, të 
shartuara këto me ide të reja të zhvillimit botëror të pa-
përtypura e të papranueshme, të paasimiluara prej tij. 
Këtej del konkluzioni se nga ky person i gjithëfuqishëm 
nuk u bënë përpjekje për të gjetur një vijë të përshtat-
shme politiko-organizativo-ekonomiko-ushtarake për Ki-
nën e re, prandaj Mao Ce Duni e çoi vendin, siç thotë 
francezi, a la cl&rive, nga të frynte era, mjaft që ai të 
ishte në krye dhe që në fakt tërë kohën qëndroi në krye. 
Të gjithë duhej t'i bindeshin atij në forma gjoja të reja, 
moderne dhe të zbatonin idetë e tij «gjeniale», po që 
në realitet nuk çonin në ndërtimin e një Kine më mo-
derne, më të përparuar, më të organizuar, më të kultu-
ruar. Njerëzit që kishte ai rreth e rrotull vetes ishin ose 
kundërshtarë ose oborrtarë. 

Mao Ce Duni, duke ndjekur qëllimin e tij kryesor 
që të dominonte me format dhe në mendimet që kishte 
krijuar në kokën e vet, lejonte oborrtarët t'i thurnin 
himne e ditirambe të panumërta. Po ashtu ai, deri në një-
farë kufiri, nuk i pengonte kundërshtarët e tij të vepro-
nin, ndërsa, kur e kapërcenin këtë kufi, atëherë me ve- 

prime perandorake ai merrte masa, masa ushtarake, 
gjyqësore, bënte demaskimin politik dhe ideologjik të 
kundërshtarëve, më në fund i dënonte ata edhe me push-
katim. E tillë ishte kjo farë demokracie në Kinë, që solli 
më në fund këtë kaos dhe s'kishte dalje tjetër. Në Kinë 
luftohej anarkia me anarki dhe kaosi me kaos. 

Aktualisht regjimi i Ten Hsiao Pinit nuk është gjë 
tjetër veçse një kopje e regjimit të Mao Ce Dunit, por 
më i djathtë ose, më mirë të themi, një regjim fashist, 
mbasi pushteti i Mao Ce Dunit, sido që karakterizohej 
nga të gjitha ato që thashë më lart, prapëseprapë kishte 
një element demokratik. Kurse regjimi aktual jo. 

«Banda e të katërve» që po gjykohet tani është ban-
da e oborrtarëve të Mao Ce Dunit, te të cilët ai u mbësh-
tet për një kohë të gjatë për të zhvilluar në popull 
pikëpamjet e tij. Është Mao Ce Duni ai që urdhëroi 
rrëzimin dhe shkatërrimin e grupit të Liu Shao Çisë e të 
Ten Hsiao Pinit me shokë dhe këtë e bëri në kohën kur 
e pa se rrezikohej pushteti i tij, kur pa se hrushovianët 
nuk e mbështetën në aspiratat e tij hegjemoniste për të 
dominuar në botën komuniste dhe në botë në përgjithësi; 
Mao Ce Duni është ai që ngriti hunveibinët në Revolu-
cionin Kulturor dhe në krye të këtij revolucioni, është 
e kuptueshme, u vunë njerëz besnikë të tij, elementë të 
rinj, se Maoja nuk mund të mbështetej më në brezin 
e vjetër, që ishte i hallakatur në mendime, në politikë 
dhe i hutuar nga një propagandë e çoroditur. Prandaj 
ai u mbështet, sikundër bëri, në rininë, e cila ishte pom-
puar me kultin e «timonierit të madh». 

Në fakt, «banda e të katërve» përbëhej nga ata oborr-
tarë të «perandorit» që zbatuan direktivat e tij. Oborrtar 
i Maos ishte edhe Lin Biaoja, ishin edhe shefat e ushtrisë 
kineze, të cilët është fakt se morën pjesë aktive në Revo-
lucionin Kulturor dhe mbështetën orientimet e Maos, si-
pas të cilit duhej «të shkatërroheshin shtabet», që do 
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të thotë grupi i kryesuar nga Liu-Teni. Në këtë mes Çu 
En Lai, person i grupit të Tenit, kryeministri «i mirë›.>, 
pikërisht si Konfuci i perandorit, diti të manovronte 
dhe manovroi, në dukje duke e mbështetur Revolucionin 
Kulturor, por duke punuar me synimin që, pasi të ka-
lonte vala e tij, të rimerrte pozitat e vërteta të një udhë-
heqësi dhe të nxirrte mbi ujë klanin e tij. 

Kështu gjyqi i sotëm që po zhvillohet në mënyrë 
kaq qesharake, sikur të mos kishte ekzistuar asnjë lidhje 
në mes Maos dhe «bandës së të katërve», në mes kësaj 
bande dhe Hua Kuo Fenit, vërteton atë që kam thënë 
rnë lart, luftën për pushtet. Në fakt, «banda e të katërve» 
akuzohet se ka komplotuar në mënyrë të thjeshtë. Asnjë 
konsideratë politike, ekonomike, ideologjike nuk figuron 
në akuzat që i bëhen kësaj bande, ajo akuzohet në më-
nyrë të thjeshtë se ata që bënin pjesë në të, kanë vajtur 
te Mao Ce Duni dhe i kanë kallzuar se «Çu En Lai, Ten 
Hsiao Pini, Jeh Çien Jini dhe Li Hsien Nieni mblidheshin 
çdo natë në spital për të organizuar marrjen e pushtetit». 
Grupi i Tenit vetëm këtë përpiqet të vërë në dukje pa 
asnjë konsideratë politike, duke përjashtuar nga ky «kom-
plot» Mao Ce Dunin dhe Hua Kuo Fenin. Duhet të jesh 
naiv që të mos mendosh se Çu En Lai në spitalin ku 
dergjej nuk komplotonte (të përdor edhe unë termin e 
tyre — komplot) me Ten Hsiao Pinin, Jeh Çien Jinin dhe 
Li Hsien Nienin për të marrë pushtetin pas vdekjes si-
domos të Çu En Lait, vdekje që ishte e sigurt, që edhe 
ai vetë e dinte se do të mbaronte nga kanceri. Pra grupi 
i Tenit dhe i Çusë komplotonte nga njëra anë, kurse 
«banda e të katërve» nga ana tjetër. Ai grup që fitoi çoi 

përpara gjyqit grupin tjetër. 
Por nga vetë gjyqi del se «banda e të katërve» nuk 

ka bërë përveçse «veprime logjike». Brenda formave 
«banda» e kishte për detyrë t'i drejtohej Mao Ce Dunit 
atje ku ndodhej për pushime dhe t'i shfaqte mendimin e 

vet se ç'po ngjiste në spitalin e Pekinit. Kjo është e vet-
mja akuzë «e rëndë» që ngrihet kundër «bandës së të 
katërve». Të tjerat, siç janë vrasja e qindra mijë njerëzve, 
janë sfumatura, që nuk e thonë haptazi, por që me to 
autorët e akuzave duan të thonë se Revolucioni i madh 
Kulturor, i udhëhequr nga Mao Ce Duni, shkaktoi vik-
tima. Por, për të mos e thënë këtë, për të forcuar dozën 
e këtij farë komploti të të katërve, i shtojnë edhe këto 
krime, të cilat nuk i vënë në evidencë të madhe, po vënë 
në dukje vetëm atë që këta kanë komplotuar kundër Çu 
En Lait dhe Ten Hsiao Pinit, pra, që nuk kanë lejuar 
të vinte në krye një klan i ri, të ngrihej një perandori e 
re, por të mbetej në fuqi perandoria e Mao Ce Dunit dhe 
e oborrtarëve të tij. Kjo u përngjet si dy pika uji klane-
ve ose partive të aristokracisë, të ruajalistëve, të monar-
kistëve gjatë Revolucionit Demokratiko-Borgjez të Fran-
cës. Në Kinë ishte lufta e klaneve të mandarinëve. 

Pas vdekjes së Çu En Lait, Ten Hsiao Pini dhe grupi 
i tij ishte i sigurt se do t'ia zinte atij vendin, por kjo 
nuk ngjau. Pse nuk ngjau? Se nuk kishte dashur Mao 
Ce Duni që Teni të zinte vendin e Çusë, domethënë të 
bëhej kryeministër e kryetar partie. Kjo lë të kuptohet 
që komploti i Çusë dhe i Tenit, tok me Jeh Çien Jinin 
nuk pati sukses dhe arsyet e këtij mossuksesi duhen kër-
kuar te Maoja dhe te pikëpamjet e tij që kanë qenë kur-
doherë konfuze, që vendoste ata që donte dhe në atë që 
Maoja nuk dëshironte të kishte në krah të tij një element 
ambicioz që e kishte provuar me kohë në qëllimet dhe 
në veprimet e tij, gjatë gjithë kohës kur Teni ishte bash-
këpunëtor i ngushtë i Liu Shao Çisë. 

Sigurisht Mao Ce Duni ka marrë po ashtu mendimet 
e pjesës më të madhe të byrosë politike, në qoftë se mund 
të themi se ka ekzistuar tek ai një fije ideje për konsul-
time dhe nëse ekzistonte në parti një byro politike në 
format dhe në idenë që i kuptojmë ne, marksistë-leninis- 
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tët, që nuk e dëshironte ardhjen e Tenit në postin e 
kryeministrit. Është, pra, Mao Ce Duni ai që nuk e lejoi 
Tenin të zinte vendin e Çu En Lait, por emëroi, e theksoj, 
emëroi Hua Kuo Fenin në këtë post dhe i tha këtij se 
«tani që je ti në krye të partisë dhe të pushtetit, jam i 
qetë». Kjo ka qenë në praktikën dhe në mënyrën e drej-
timit të Mao Ce Dunit që nuk pyeste kërrkënd si për 
gjërat e vogla, ashtu edhe për gjërat e mëdha. Pra «kom-
plotin», në qoftë se kishte komplot, e organizoi Maoja, 
dhe ai duhet gjykuar në radhë të parë. Po të bëhet kësh-
tu, atëherë, duhen vënë në dukje mendimet e Maos dhe 
të Tenit. Por këtë s'e do oportuniteti politik aktual në 

Kinë: 
Pra faktet historike tregojnë se kryesori i komplotit, 

në qoftë se ekziston një komplot, nuk janë as «banda e 
të katërve», as banda e Lin Biaos, por është vetë Mao 
Ce Duni, i cili vepronte sipas mendjes, dëshirës dhe as-
piratave të tij. Është ai që e hodhi matanë Ten Hsiao 
Pinin dhe vuri në krye Hua Kuo Fenin. Ky pati mbësh-
tetjen e Mao Ce Dunit dhe të «bandës së të katërve». 

Ten Hsiao Pini, natyrisht, pati deziluzione të mëdha 
dhe me grupin e tij organizoi rezistencën nën hundën 
e Maos, të Hua Kuo Fenit e të «bandës së të katërve», 
i nxori njerëzit në Tien An Men dhe, siç dihet, kundër 
tij u morën masa. 

Pas vdekjes së Maos, Ten Hsiao Pini u lidh me ale-
ancë me Hua Kuo Fenin dhe së toku përgatitën një 
komplot që rezultoi në arrestimin e menjëhershëm të 
«bandës së të katërve» dhe të zhvillimit të situatave të 
mëvonshme në Kinë. Vetë gjyqi që po zhvillohet aktua-
lisht kundër «bandës së të katërve» vërteton katërcipë-
risht këto mendime që Teni me Çunë kanë komplotuar 
për të marrë pushtetin pas vdekjes së Çusë, për ta ruaj-
tur këtë pushtet po kështu edhe pas vdekjes së Maos. 
Ai vërteton, gjithashtu, se ata kërkonin të merrnin masa  

që •ë likuidonin kundërshtarët e tyre, domethënë pasue-- 
sit e Maos dhe vetë këtë «si ideolog, mendimtar dhe 
udhëheqës» dhe të ngrinin në pushtet klanin e Ten Hsiao 
Pinit, domethënë gjithë borgjezinë e madhe kompradore, 
latifondistët, industrialistët fashistë. Më vonë me siguri 
do të bëhet edhe gjyqi i Hua Kuo Fenit ose i Ten Hsiao , 

 Pinit. Kjo varet nga ajo se cili klan do të fitojë. 
Të çudit mendimi kaq përbuzës i kësaj klike të re 

fashiste perandorake kur në gjyqin politik, siç është ky 
që po bën, nuk nxjerr në dukje pikëpamjet 
ideologjike, ekonomike dhe ushtarake të grupit të rrë-
zuar, me të cilat të vërtetojë se ky grup, që po gjykohet 
tani, ka pasur një politikë të tillë që bie në kundërshtim 
me politikën «e vërtetë» të udhëheqjes aktuale të Kinës. 
Pra, të ekspozohet njëkohësisht edhe politika aktuale e 
Kinës që populli të shohë mirë se cila ka qenë politika 
e Mao Ce Dunit, e «bandës së të katërve» dhe cila është 
politika e bandës së Ten Hsiao Pinit dhe e Hua Kuo Fe-
nit. Kjo gjë nuk bëhet. Po pse nuk bëhet? Për arsye 
se dalin në shesh gjithë kalbëzimi politiko-ideologjiko-
-ekonomik dhe aspiratat për hegjemoni botërore të Pera-
ndorisë së re të Mesit, me perandor Mao Ce Dunin, me 
perandor Liu Shao Çinë, Ten Hsiao Pinin, Lin Biaon, Çu 
En Lain e gjithë të tjerët me radhë. Domethënë kush e 
ka fuqinë, kush e pati fuqinë, ose kush do ta marrë fuqi-
në në të ardhmen. 

Kjo nuk duhet të dalë dhe nuk e nxjerrin, pran-
daj ky gjyq, në vend që të demaskojë «katërshen», de-
maskon vetë grupin e Tenit. Por ky grup është i atillë 
që s'ka asnjë konsideratë, as më të voglin respekt për 
popullin kinez dhe për opinionin publik botëror. Ai men-
den vetëm të bëjë punën e tij, të vendosë pushtetin e 
tij, ta forcojë këtë pushtet, të likuidojë kundërshtarët 
e vet politikë dhe ta çojë Kinën në rrugën e hegjemoniz-
mit botëror, të një kapitalizmi special, të cilit, mendoj, 
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nuk i duket akoma ai evolucion që do të marrë me kohë. 
Politika e jashtme e Kinës nuk mund të bëjë për-

jashtime nga anarkia dhe çoroditja, nga konfuzioni në të 
cilin ka qenë edhe në kohën e Mao Ce Dunit, dhe në 
kohën e Perandorisë së Mesit. Duket sikur grupi i Tenit 
është proamerikan dhe në fakt ai e kërkon mbështetjen e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bile me pikëparnjet 
e një fashisti si Hitleri, ai ka pretendime të tilla që Ua-
shingtoni ta ndihmojë Kinën deri atje sa mund të vijë 
koha që të bëhet e rrezikshme për vetë Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës. Në politikën reaksionare dhe proame-
rikane të Ten Hsiao Pinit vepron dinakëria kineze. Këtë 
dinakëri e pabesi borgjeze, ai e mbështjell në fjalën e 
dhënë dhe në aleanca. 

Kina në politikën e saj të jashtme, nuk ka parime, 
nuk ka suplesën e një vendi kapitalist bile as të një 
vendi kapitalist të pazhvilluar, por ka aspirata të mëdha 
për hegjemonizëm. Te Kina aktuale kapitaliste nuk shi-
kon drejtime, pak a shumë stabël, në gjetjen dhe në ven-
dosjen e aleancave me shtetet imperialiste dhe kapitaliste. 
Ajo është kudo, pa qenë gjëkundi, kërkon të dominojë 
gjithë këtë botë me pesë para në xhep, kërkon ndihma 
nga të tjerët, por edhe të tjerët dëshirojnë ta kenë atë 
ashtu siç e kishin në kohën e perandorëve të Mesit, me 
fjalë të tjera, një koloni që ta zhveshin dhe politika e saj 
të drejtohet prej tyre. Prandaj këtu ka një rivalitet të 
madh midis shteteve imperialiste të organizuara e të fuqi-
shme politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht me një 
shtet tjetër borgjez kapitalist të prapambetur, të pafor-
muar, me një ekonomi të dobët, me një ushtri të dobët, 
siç është Kina, por që ka aspirata «kolosale» për hegje-
monizëm botëror. 

Ne shohim tani që shtetet imperialiste dhe bota ka-
pitaliste, në përgjithësi, nuk janë aq entuziaste për re-
gjimin aktual të drejtuar nga grupi i Ten Hsiao Pinit, se 

nuk shohin që të realizohen ato ëndrra ekstravagante të 
muajve të parë ose të vitit të parë të ardhjes së tij në 
fuqi. Përkundrazi, shohim një indiferentizëm relativ, një 
mosbesim të kujdesshëm nga ana e fuqive imperialiste 
ndaj Kinës, se edhe sloganet e lëshuara nga Ten Hsiao 
Pini ishin monstruoze. Politikës borgjezo-kapitaliste dhe 
imperialiste nuk i leverdiste të afishohej me një partner 
të tillë, të çakërdisur në politikë dhe të varfër në ekonomi 
e ushtri, të etshëm për të marrë dhe për të mos u dhënë 
gjë atyre. Kjo nuk lejohet në ligjet e kapitalizmit. Por 
megalomania kineze, anarkia dhe kaosi në mendjen e 
udhëheqësve kinezë, që është si një fill i bardhë që i për-
shkon, nuk i lejon ata të stabilizojnë një gjendje, si me 
thënë, të përshtatshme për ta dhe kjo me siguri do ta 
futë Kinën në aventura të reja, të jashtme dhe të brend-
shme. 

Aventurat e brendshme nuk kanë mbaruar dhe nuk 
mund të mbarojnë në Kinë: Ose edhe grupi i Hua Kuo 
Fenit do të dalë në gjyq dhe do të akuzohet për rrëzimin 
e Tenit, për bashkëpunim me «bandën e të katërve», ose 
do të mëkëmbet dhe do t'i bëjë varrin klanit të Tenit. 
Pra do të kalojë një kohë mjaft e gjatë, them mjaft e 
gjatë, në rast se gjithë këto pësime nuk bëhen mësime, 
për arsye se grupet e fuqishme që ekzistojnë në Kinë dhe 
që mbulohen me demagogji dhe me formula, do të luftoj-
në njëri-tjetrin në kaos. 

Hua Kuo Fenit dhe Mao Ce Dunit, siç po duket, do 
t'u bëhet gjyqi në njëfarë mbledhjeje të kongresit të 
Partisë Komuniste të Kinës, gjoja në forumin e lartë 
të partisë, i përbërë krejtësisht nga elementët fashisto-
-borgjezë të grupit të Tenit, ku do të demaskohen Mao 
Ce Duni njëkohësisht edhe Hua Kuo Feni. Mao Ce 
Dunit do t'i mbetet vetëm emri, do t'i mbetet vetëm 
ndonjë formulim sa për të gënjyer masat e popullit, 
kurse Hua Kuo Feni do të gjejë vendin e tij. E gjithë 
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kjo do të ngjasë, mendoj unë, në rast se gjatë kësaj kohe 
nuk do të ndodhë diçka tjetër që t'i vërë dru në rrota 
Ten Hsiao Pinit. Por, në këto situata dhe në këtë gjendje 
në të cilën ndodhet populli kinez, kjo, hëpërhë, do të jetë 
e zorshme. Kjo jo se populli kinez nuk i kupton këto 
manovrime të poshtra që po bëhen në kurrizin e tij, 
por a do të jetë në gjendje të organizojë një rezistencë 
të vërtetë me një ideologji të vërtetë revolucionare për 
të luftuar anarkinë, kaosin në politikë, në ideologji dhe 
në organizim? Do të jetë ai në gjendje të vërë në krye 
çështjet politike, çështjet ideologjike të frymëzuara nga 
marksizëm-leninizmi dhe kjo të mbështetet nga klasa pu-
nëtore dhe nga levat e një partie të vërtetë marksiste- 
-leniniste në mes të të cilave edhe ushtria? 

Në qoftë se populli, proletariati, komunistët e vër-
tetë kinezë arrijnë të bëjnë që të ndryshojë botëkuptimi 
aktual i klaneve, i «zotërve të luftës» në ushtri, atëherë 
do të ketë sukses një revolucion i vërtetë demokratiko- 
-borgjez e më vonë edhe proletar. Vetëm me një parti 
komuniste marksiste-leniniste të vërtetë në krye, mund 
të organizohet dhe të fitojë revolucioni proletar në Kinë. 

NËNTOR 1980 

NGJARJET NE POLONI DHE PASOJAT E TYRE 
TE BRENDSHME E TE JASHTME 

Gjendja në Poloni po vështirësohet dita me ditë. 
Organizatat sindikale reaksionare janë bërë një element 
me rëndësi ekonomiko-politik dhe vazhdimisht ato po 
fitojnë terren mbi pushtetin pseudosocialist polak. Push-
teti aktual në Poloni vetëm emrin ka si pushtet i një 
vendi socialist ose si diktaturë e proletariatit. Në të vër-
tetë ai është një pushtet borgjez, kapitalist në esencë, 
pavarësisht nga format dhe emërtimet që përdor. 

Partia polake, e cila e quan veten komuniste, është 
një parti borgjeze, me strukturë të atillë që mbështet te-
kat e një klike të tërë burokratësh të rinj kapitalistë që 
bashkëpunojnë me kapitalistët e vjetër, veçanërisht me 
ata të fshatit, si edhe me kishën e fuqishme katolike të 
Polonisë. 

Kisha katolike polake, «bija e madhe e Vatikanit», ka 
ruajtur dhe ka shumëfishuar aq shumë forcën e saj «bin-
dëse» dhe pushtetin shpirtëror, saqë ka influencuar 
vazhdimisht, këto kohët e fundit akoma më shumë në 
pushtetin laik. Kisha katolike romane e Polonisë ka pasur 
vazhdimisht mbështetjen e autoriteteve pseudokomuniste 
polake. Ajo i ka pasë të hapura rregullisht jo vetëm 
famullitë, katedralet e kishat, por ka fituar, gjithashtu, 
të drejtën të zhvillojë katekizmin në shkolla dhe predi-
kimin në ushtri. Tani kisha katolike polake është frymë-
zuesja kryesore e «sindikatave të lira — Solidarnost», të 
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