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POPULLI E PARTIA
THESARET MË TË MËDHA

SHTEPIA BOTUESE « 8 NENTORI»

BOTIM I ..ZËRIT TË POPULLIT»

Në këtë libër, kushtuar vizitës së Sekretarit të Parë të Komitetit Qendror të
Partisë së Punës të Shqipërisë, shokut
Enver Hoxha, në rrethet e Gjirokastrës e të
Sarandës nga 15 deri 28 rnarsi 1978, janë
përfshirë reportazhet e botuara në gazetën
«Zëri i popullit», të përgatitura nga të dërguarit e posaçëm të gazetës e të ATSH-së,
në të cilat përmbahen pjesë të f jalimeve e
bisedave të shokut Enver gjatë kësaj vizite. Ato shoqërohen me fotografitë përkatëse.
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SHOKU ENVER HOXHA ARRITI PËR NJË
VIZITË
GJIROKASTER
Shoku Enver Hoxha, udhëheqës i Partisë dhe i
popullit tonë, arriti më 15 mars për një vizitë në
rrethin e Gjirokastrës. Shokun Enver e pritën dhe i
uruan mirëseardhjen sekretari i parë i Komitetit
të Partisë të Rrethit Ali Manaj, kryetari i Komitetit
Ekzekutiv të KP të Rrethit Resul Zani dhe kuadro
të tjera drejtuese të Partisë e të pushtetit në rreth.
Në këtë vizitë shoku Enver shoqërohet nga
shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e KQ të PPSH.

Gjatë udhëtimit për në Gjirokastër, Sekretari
i Parë i Komitetit Qendror të Partisë, shoku
Enver Hoxha, u ndal në qytetin e Fierit, ku pati një
takim me kuadro kryesore të organeve të Partisë,
të pushtetit e të organizatave të masave të rrethit.
Ai u interesua dhe pyeti për zhvillimin e sektorëve
të ndryshëm të ekonomisë e të kulturës të rrethit,
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si dhe për punën që bëhet për plotësimin e detyrave
të kohës. Sekretarja e parë e Komitetit të Partisë
të Rrethit, Naunka Bozo, dhe kuadro të tjera e informuan shokun Enver për përpjekjet dhe luftën që
bëjnë komunistët e masat punonjëse të këtij rrethi
për të vënë në jetë vendimet e Kongresit të 7-të dhe
ato të plenumeve të kohëve të fundit të KQ të Partisë. Në bisedën që shoku Enver pati me të pranishmit, ngriti disa probleme aktuale të rëndësishme e
dha porosi e këshilla shumë të vlefshme, që hapin
horizont për përmirësimin e mëtejshëm të punës së
Partisë.
Shoku Enver foli për detyrat e vëna nga plenumi i 4-t i KQ të Partisë, si dhe për mundësitë e mëdha që ekzistojnë në vendin tonë për plotësimin e
tejkalimin e planeve ekonomike të shtetit në të gjithë sektorët. Kjo nuk është thjesht një dëshirë, vuri
ai në dukje, por një realitet, që e gjejmë të mishëruar në shembujt e shkëlqyer që shohim çdo ditë
kudo në bujqësi, ku punojnë brigada e kooperativa
pararojë, që kanë arritur rezultate të mrekullueshme, duke i lënë pas rendimentet edhe të shumë
vendeve të tjera në botë që njihen për një bujqësi
intensive të përparuar. Përkrahja, përhapja, përqafimi dhe zbatimi me një ndjenjë të lartë përgjegjësie i kësaj përvoje të çmueshme të njerëzve tanë
revolucionarë, përbën një nga faktorët shumë të
rëndësishëm për plotësimin dhe tejkalimin e planeve në të gjithë treguesit. Faktorë të tjerë që ndikojnë në arritjen e objektivave të caktuara, janë edhe
organizimi i shëndoshë e shkencor i punës, kontrolli
i vazhdueshëm i zbatimit të detyrave, disiplina pro6

letare dhe, mbi të gjitha, njeriu ynë, i brumosur me
ideologjinë marksiste-leniniste të Partisë sonë. Lidhur me këtë çështje ai vuri theksin mbi nevojën e
një kuptimi më të gjerë të edukatës së punës.
Shoku Enver foli gjithashtu për rolin e kuadrit dhe për punën e gjithanshme që duhet të bëjë
Partia për ngritjen e mëtejshme të nivelit ideologjik, politik e tekniko-profesional të kuadrove tona, për rritjen e vazhdueshme të ndërgjegjes së tyre,
që ato të jenë në gjëndje për të kryer detyrat e mëdha që u vihen përpara në të gjithë sektorët e jetës
së vendit. Ai vuri në dukje se kuadrot tona janë të
lidhura ngushtë me masat punonjëse, punojnë pa u
lodhur për plotësimin e detyrave dhe fitojnë çdo ditë e më shumë përvojë. Dhe kjo është pozitive. Megjithatë, theksoi shoku Enver, nga ana e të gjitha
kuadrove tona kërkohet të bëhet një punë më e thelluar shkencore, e bazuar në vrojtimet e vëzhgimet
me pasion të proceseve e fenomeneve që ndodhin
gjatë punës së tyre praktike.
Duke u ndalur në disa probleme të kulturës sonë, shoku Enver në mënyrë të veçantë vuri në dukje domosdoshmërinë e njohjes së gjithanshme të
kulturës së popullit tonë, të historisë e të traditave
të tij përparimtare, të psiko]ogjisë së popullit, sepse
një gjë e tillë do t'u shërbcjë Partisë e kuadrove
tona për një drejtim më të mirë të punëve dhe për
të bërë një punë më të diferencuar etj. Për këtë
qëllim do të shërbejnë analizat konkrete, përgatitja
e monografive, studimet mbi njohjen e historisë,
të traditave e të përpjekjeve të popullit tonë në të
kaluarën, mbi zhvillimin e luftës së klasave, në kra7

hina të ndryshme, si p.sh., edhe aty, në Myzeqe, për
të njohur sa më mirë luftën e masave të gjera të

fshatarësisë sonë kundër shtypjes së egër të feuda-

lëve vendës etj., për të njohur heronjtë, figurat e
shquara të lëvizjeve të fshatarësisë sonë, sesi janë
ngritur e si kanë luftuar, ç'metoda kanë përdorur
gjatë zhvillimit të kësaj lufte me karakter të theksuar klasor etj. Dhe këto studime, porositi shoku
Enver, nuk duhen pritur vetëm nga njerëzit tanë
të specializuar të institucioneve shkencore qendrore, por ato të plotësohen e të pasurohen edhe nga
tërë armata e madhe e kuadrove që ka përgatitur
deri më sot Partia në të gjitha fushat e veprimtarisë
shoqërore të prodhimit, si kudo, edhe në fshat, dhe
në mënyrë të veçantë nga mësuesit.
Objekti i historikëve të fshatrave, vuri në dukje shoku Enver, të shkrihet në mënyrë të rrjedhshme kronologjike që nga e kaluara e largët e deri në
periudhën e lavdishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe të ndërtimit socialist të vendit.
Biseda e rëndësishme e shokut Enver u dëgjua
me vëmendje të madhe. Të pranishmit i premtuan
atij se, nën udhëheqjen e Partisë, do të mobilizohen
me të gjitha forcat për të vënë në jetë detyrat e
Kongresit të 7-të, si dhe të plenumeve të kohëve të
fundit të KQ të Partisë.
Qindra banorë të Fierit, — punëtorë, burra e
gra, të rinj e të reja, ushtarakë, nxënës të shkollave
etj., — porsa mësuan për ardhjen e shokut Enver
në qytetin e tyre, mbushën sheshin kryesor dhe
përshëndetën nxehtësisht udhëheqësin e dashur të
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Partisë e të popullit duke brohoritur me entuziazëm
të zjarrtë për Partinë e lavdishme të Punës.
Në vazhdim të udhëtimit për në Gjirokastër,
Sekretari i Parë i KQ të PPSH u ndal edhe në
qytetin e Tepelenës, ku e pritën sekretari i parë i
Komitetit të Partisë të Rrethit të Tepelenës Hazis
Pasho, kryetari i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Hasan Musta dhe kuadro të tjera. Me ta shoku
Enver Hoxha bëri një bisedë dhe doli në fotografi.

SHOKU ENVER HOXHA NDERON KUJTIMIN
E PATRIOTEVE TE SHQUAR TË RILINDJES
DHE TE DESHMOREVE TE LUFTËS
NACIONALÇLIRIMTARE

Më 24 maj 1977, populli i Gjirokastrës, i mbledhur për të inauguruar obcliskun dhe qendrën muzeale, dëgjonte zërin e shokut Enver Hoxha, që
thoshte se «do të kem rast të vij të shikoj Gjirokastrën tonë të dashur, për të cilën më ka marrë aq
shumë malli». As dhjetë muaj nuk kanë kaluar që
atëherë dhe është dita e dytë që Gjirokastra ka në
gjirin e vet birin e shtrenjtë të saj e të të gjithë
Shqipërisë. Në sheshin «Çerçiz Topulli» e në Qafën
e Pazarit, nëpër sokakët e saj të bukur, janë grumbulluar mijëra banorë të Gjirokastrës. Ata mblidhen kokë më kokë P ia marrin këngës, qeshin e
bisedojnë; më pleqtë tregojnë ndonjë episod që lidhet me jetën e luftën e udhëheqësit të dashur të
Partisë e të popullit dhe e ndiejnë veten të përtërirë.
Në orën 10,30 shoku Enver Hoxha, i shoqëruar
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nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit
Qendror të Partisë, nga sekretari i parë i Komitetit
të Partisë të Rrethit Ali Manaj dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Resul Zani, vjen
dhe, duke ecur në këmbë, kalon afër godinës ku
gati një shekull më parë, më 22 qershor 1880, u
mblodh dega e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, për
të cilën populli këndoi: «Kurvelesh e Gegëri, /Ç'u
mblodhë në Ergjeri!»
Gëzimi i banorëve është i papërmbajtur. E
papërmbajtur është edhe vala e atyrc që vijnë për
t'u takuar me shokun Enver, për t'i shtrënguar dorën e për t'u përshëndoshur me të. Është kjo pritje një tjetër shprehje c dashurisë së pakufishme
për Partinë, e unitetit Parti-popull, që e bën Shqipërinë të çohet e lartë si malet, e fortë si kalatë.
I rrethuar nga ky entuziazëm, udhëheqësi i dashur i Partisë e i popullit zbret në sheshin «Çerçiz
Topulli». Shoku Enver bën homazhe te monumenti
i Çerçizit dhe vendos një kurorë për nder të luftëtarëve të shquar të lëvizjes kombëtare: Bajo Topullit,
Çerçiz Topullit, Andon Zako Çajupit, Koto Hoxhit,
Pandeli Sotirit.
Në këtë shesh, në degën e rrapit, fashistët vunë litarin dhe varën trimëreshat Bule e Persefoni.
Fashistët e zinj deshën t'i zhduknin. Në monumentin e ngritur në kujtim të tyre, dy partizanet trime
qëndrojnë kryelartë në sheshin e Çerçizit prej më
shumë se 30 vjetësh. Dhe kështu do të qëndrojnë
në shekuj, siç qëndron edhe monumenti i Çerçizit.
Pranë busteve të Bules c Persefonit shoku
Enver vendos gjithashtu një kurorë kushtuar «sho11

qeve heroina të popullit». Pastaj zgjat duart dhe
pushton gurin e gdhendur mbi të cilin qëndrojnë

dy vashat trimëresha.

Në hyrje të qytetit të Gjirokastrës, në krahun
djathtë të rrugës automobilistike, ndodhet një kodër e bukur dhe e qetë, rethuar me gjelbërim. Në
atë kodër, midis luleve e midis barit, prehen ata
«lule djemtë e nënave», ata që shkrinë rininë e tyre që Shqipëria të lulëzojë, ata që derdhën gjakun
mbyllën sytë e bukur që flamuri të valëvitet përherë i kuq në qiellin plot dritë të Shqipërisë.
Duke u larguar nga Sheshi i Çerçizit, shoku
Enver Hoxha dhe personat që .e shoqërojnë nisen
drejt këtij vendi. Tek varrezat e dëshmorëve atë e
presin nëna e të afërm të dëshmorëve, veteranë,
qindra punonjës të tjerë nga qyteti i Gjirokastrës
nga krahinat rrotull, nga Kurveleshi, Zagoria,
Dropulli etj.
Si mbaheni, mirë? — i drejtohet shoku
Enver një grupi nënash.
Ai takohet e përqafohct fort me to, i pyet për
të afërmit. Takon nënat nga Dunavati, nga Bodrishta e nga Golemi, takon qymyrxhinjtë e dikurshëm,
takon vëllanë e Heroit të Popullit Theodhori Mastora, të afërmit e Heroit të Popullit Temo Vaso..:
Përballë është edhe një pensionist.
Po ti nga Dunavati je? — pyet shoku Enver,
— Ju keni qenë dërrasaxhinj. Proletarë nga më të
nderuarit. Po ti ku punon? — i drejtohet një tjetri:
Shofer jam, — i përgjigjet.
Dukesh që je shofer, ma këpute dorën, —
qesh shoku Enver. — Shofer ka qenë edhe Çomja i
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Corros. Ai që rrinte në Varosh. E kam pasur shok.
Ndërkaq, shoku Enver ndalon me një të afërm
të xha Bidos, një nga patriotët e lagjes Palorto.
Xha Bidoja qe njeri i mirë, — i thotë. —
Kur isha i vogël, më dërgoi një herë baba Çeni
(Hysen Hoxha) tek ai. I thuaj, më porositi, më jep
dy pako me ashtu... qirinj.
Ik or tutje nga erdhe, — më bërtiti xha
Bidoja.
Si të ik, i them. Dua qirinj. Do ta kesh
keq me baba Çenin.
Ai hapi një sirtar dhe më tregoi një pisqollë.
Po baba Çeni ka pallë, i them. Ai më pa
drejt e në sy dhe...
Hajde, ore, këtu! — më thirri. — Hapi sirtarin dhe i nxori qirinjtë. Bashkë me pakot, më dha
tri kokrra llokume në një fishek. I thuaj Hysenit
se e di unë përse i do qirinjtë ai. ..
Ishte Dita e Flamurit, prandaj duheshin ato. I
vuri natën në çdo dritare një, në një kohë që Gjirokastra ishte pushtuar nga të huajt.
Ndërkaq, shoku Enver dhe personat që e shoqërojnë i janë afruar lapidarit që lartësohet nën
fërfëritjet e flamurëve.
Hajdeni t'u' vëmë kurorë shokëve, partizanëve trima të pavdekshëm, — thotë shoku Enver.
Pas vendosjes së kurorës, shoku Enver dhe të
gjithë të pranishmit nderojnë me grusht. Ekzekutohet Himni Kombëtar. Pastaj shoku Enver ecën
ngadalë pranë shokëve të rënë. Afrohet pranë varreve dhe përkëdhel mermerin, pllakën kuq-e-zi që u
bën hije te koka. Pranë udhëheqësit afrohen dy pio13

nierë me tufa lulesh. Ai bën me ta një fotografi midis pllakave të mc.,.rmerta ku pushojnë trimat.
Shoku Enver u drejtohet pionierëve që bëjnë
roje dhe i përkëdhel e i përgëzon që nderojnë kujtimin e shokëve partizanë.
Jepuani këto lule këtyre nënave, — u
thotë.
Pastaj u drejtohet familjeve të dëshmorëve e të
pranishmëve. — Të rrojë Partia! Të pavdekshëm në
shekuj djemtë e vajzat tona që luftuan për lirinë
Shqipërisë!
Lart mbi qytetin e Gjirokastrës ngrihet kalaja
lashtë, me mure të prera e me bedene, si një kurorë e këtij qyteti prej guri. Në sheshin e kësaj kalaje, mbi sigurinë e saj, ka hedhur valle e ka kënduar në festivale folklorike e gjithë Shqipëria.
Pasi është ngjitur këtu, shoku Enver qëndron
për një çast.
Çfarë kalaje! Hajde zaptoje po deshe, —
thotë ai. — Këtë s'e kanë bërë të pamposhtur muret, por njerëzit. Më kujtohet një herë, kur ishim
të vegjël qëlluam me gurë te një mur dhe ranë disa
kokalla. Ku i gjetët këto? — na thanë. Janë eshtra
njeriu. Në kala ishte bërë një murosje në murin e
saj. Ndërtuesit donin që muret të bëheshin të forta
si njerëzit. Njeriu është më i fortë se gjithçka.
A nuk flasin për këtë edhe këto armë trofe e
këto gryka topash, që u nisën drejt këtij vendi duke
vjellë zjarr dhe tani qëndrojnë si shurdhmemece
të mjera, kokulur dhe me turp nën këto harqe guri,
nën këto harqe triumfi të heroizmit popullor? Kështu e kanë pësuar dhe do ta pësojnë të gjithë ata që
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do të guxojnë ta prekin çdo cep të dheut tonë të
shenjtë.
Drejtori i muzeve të Gjirokastrës, Lefter Dilo,
e informon shokun Enver për punimet që janë bërë
këtu.
E zbuluat atë thesarin e Ali Pashë Tepelenës? — qesh shoku Enver.
Dijetarët e huaj ngulin këmbë se këtu ka
thesare të fshehura. Thesari i vërtetë këtu janë traditat e mrekullueshme të popullit. Lexoj shkrimet
e tua në «Pararoja». Të përgëzoT për punën që bën.
Përgëzoj njëkohësisht gjithë ata që merren me
muzeumet, me mbledhjen e materialeve, me kronikat.
Duke ecur midis korridoreve përpara duket monumenti i partizanit. Shoku Enver qëndron.
Paskali e ka bërë?
pyet. — Shumë i mirë. I hiqni këto drita ta shoh pa to, — u drejtohet
pastaj operatorëve të filmit. — I kemi parë pa drita
partizanët...
Për disa çaste shoku Enver ulet në një stol
buzë mureve të kalasë. Fryn një fllad i lehtë. Që
këtu Gjirokastra duket si në pëllëmbë të dorës. Duken Varoshi, Hazmurati e Palortoja, deri te Kurculla lart dhe më tutje Mali i Gjerë. Më tej —
fshatrat në drejtim të Mashkullorës.
E, si ju duket Gjirokastra? — u drejtohet
ai gazetarëve, telekronistëve e kinooperatorëve.
Shumë e bukur, — i thonë njëzëri.
Ne gjirokastritët s'flasim gjë, — vazhdon
shoku Enver. — Ne themi shikoni e shkruani. Ose
më mirë bëni edhe fotografi. Flet vetë kjo pamje.
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Dymijë shkallë ka nga këmbët deri te koka e saj,
gur i tëri. Shumë e dashur dhe shumë e shtrenjtë
për të gjithë ne.
Te pazari i vjetër, rrëzë kalasë, në lagjen
Pllakë, ngrihet një shtëpi e vogël e rrethuar me
mur dhe e mbuluar me rrasa guri si tërë shtëpitë
gjirokastrite.
Feruze, këtu je, moj? — thërret shoku
Enver, i cili, bashkë me shokët që e shoqërojnë,
vjen këtu në familjen e dëshmorit Riza Hoxha për
të pirë një kafe.
Po ku je, mor Enver, të keqen motra! Mirë
se erdhe! — dëgjohet nënë Feruzja duke dalë me
nxitim tërë gaz te porta për të pritur miqtë. Mirë
se erdhe, mirë se erdhe! Na e ndrite shtëpinë anembanë!
E ndriti Partia me popullin, — përgjigjet
shoku Enver.
Po sa mirë që na erdhe bashkë me Nexhmijen! — gëzohet nënë Feruzja.
Po doemos, — qesh shoku Enver. — S'do
ta mbaj mbyllur, siç ju mbanin ju në të kaluarën.
Shoku Enver interesohet për të gjithë pjesëtarët e familjes. Pranë tij afrohen dy vajza të vogla,
Jeta dhe Brikena. Janë mbesat e nënë Feruzes. Babai i tyre, Tomori, është komunist.
Keni mësuar ndonjë vjershë për Partinë?
— i pyet shoku Enver.
Po, — përgjigjet Jeta, e cila, pak e skuqur
nga emocioni, fillon të recitojë. Pastaj këndon edhe
një këngë.
Të lumtë! Ta duash Partinë gjithnjë, — e
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përgëzon shoku Enver dhe e përqafon. Duke dalë
nga kjo shtëpi mikpritëse, e përqafon nënë Feruzen
dhe i thotë:
— Gëzohem shumë që je mirë dhe që i ke
fëmijët mirë. T'i rritësh e t'i martosh edhe mbesat.
Shoku Enver del i përcjellë me dashuri e
ngrohtësi të pafund.
Duke shkuar nga nënkalaja, nga ura e Zërzebilit kaloi në Manalatin heroik, që në kohën e Luftës Nacionalçlirimtare ishte mbiquajtur Stalingrad,
sepse aty nuk shkeli dot këmba e pushtuesit fashist,
as italian, as gjerman, nga lufta e popullit trim, nga
njësitet guerile dhe nga pushka e partizanëve. Banorët e kësaj lagjeje, burra, gra e fëmijë, që dilnin nga portat e sokaket si labirinte të gurta, përshëndetnin e brohoritnin me dashuri për Partinë e
shokun Enver. Kështu brohoret e gëzon sot e gjithë
Gjirokastra në festë.

2 - 39
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MITING I MADH NE GJIROKASTER
FLET SHOKU ENVER IIOXHA

Për të tretën ditë me radhë, gjithë qyteti
Gjirokastrës, më 17 mars, ishte në festë. Nga Manalati heroik e Palortoja, nga Varoshi e Dunavati, nga
Hazmurati e Pllaka, mijëra banorë, punëtorë, të
rinj e të reja, ushtarakë, pensionistë e pionierë vërshuan drejt sheshit «Çerçiz Topulli». Ata mbanin
në duar flamuj të kuq e parulla, portrete të klasikëve
të marksizëm-leninizmit, të shokut Enver Hoxha
dhe të udhëheqësve të tjerë të Partisë e të shtetit.
Kaq shumë njerëz rrallëherë ka parë ky shesh.
Kostumet gjirokastrite e të krahinave të këtij rrethi shkëlqejnë me tërë bukurinë e tyre. Qeshin sytë e të moshuarve, qeshin sytë e fëmijëve. Qeshin
e gëzojnë zemrat e të gjithëve. Vijnë radhë-radhë e
zënë vend në shesh që herët në mëngjes. Sheshi i
Çerçizit buçet nga këngët e vallet. Janë ndjenjat e
zjarrta të popullit për Partinë, për udhëheqësin e
dashur, shokun Enver.
— Birin tonë të dashur, Enverin, e kemi pasur
përherë këtu, — thotë një nënë nga Palortoja, e ke18

mi ndierë dhe e ndiejmë çdo ditë midis nesh në ditët
e bukura, në çdo gëzim. Por na kishte marrë malli
të kuvendonim shtruar. Dhe ja ku erdhi. E mbajti
fjalën Enveri, si gjithmonë, si për çdo gjë që thotë.
Më të reja jemi bërë edhe ne sot e dolëm të gjitha
nga shtëpitë. Do ta dëgjojmë të flasë e do të shmallemi me të.
Në këtë shesh kanë ardhur edhe kooperativistë
nga Kardhiqi e Dropulli, nga Pogoni e Zagoria, nga
Kurveleshi e Lunxhëria dhe nga krahina të tjera të
rrethit.
Në orën 10,30 në tribunë u ngjit shoku
Enver Hoxha, udhëheqësi i dashur i Partisë e i popullit. Ai shoqërohej nga shoqja Nexhmije Hoxha,
anëtare e Komitetit Qendror të Partisë, si dhe nga
sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit Ali
Manaj e kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit
Popullor të Rrethit Resul Zani. Në tribunë zunë
vend gjithashtu sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit të Tepelenës Hazis Pasho, heronj të
popullit, heronj të punës socialiste, punëtorë e kooperativistë të pararojës, nëna dëshmorësh, veteranë, ushtarakë dhe kuadro të rrethit të Gjirokastrës.
Dalja në tribunë e shokut Enver Hoxha u prit me
duartrokitje të stuhishme dhe brohoritje të zjarrta,
që për minuta të tëra ushtuan në shesh.
Sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit All Manaj, në emër të popullit të Gjirokastrës,
i uroi mirëseardhjen birit të shtrenjtë të Gjirokastrës e të të gjithë Shqipërisë, shokut Enver Hoxha.
Midis entuziazmit e gëzimit të madh, e mori
fjalën shoku Enver. Në emër të Partisë e të udhëhe19

qjes së saj dhe në emrin e tij personal, ai i përshëndeti ngrohtësisht pjesëmarrësit në miting dhe, nëpërmjet tyre, gjithë masat punonjëse, popullin e
Gjirokastrës. Ai shprehu me këtë rast gëzimin e tij
të madh që ndodhet në gjirin e tyre.
Në fjalën e tij shoku Enver, duke folur për
punën heroike dhe për sukseset e mëdha që populli
ynë ka arritur e arrin çdo ditë nën udhëheqjen e
Partisë në të gjitha fushat e jetës, tha që Shqipëria,
Atdheu ynë i shtrenjtë, është një vend i thesareve
dhe thesaret më të mëdha janë populli dhe Partia.
Populli ynë, theksoi shoku Enver, është një
popull i pavdekshëm. Duke folur mbi historinë dhe
luftërat e lavdishme shumëshekullore të popullit
tonë, shoku Enver Hoxha tha se ai krijoi atë vitalitet të mrekullueshëm, atë guxim, atë trimëri, atë
vendosmëri që e bënë t'u rezistonte invadimeve të
panumërta, të mbronte e të zhvillonte kulturën e
tij të lashtë, që rrezatonte edhe në kulturat e vendeve të tjera. Populli ynë, në unitet si komb, qëndroi i bashkuar në këto troje, në këto male, në këto
fusha, në këto lugina, ruajti zakonet, ruajti kulturën e gjuhën dhe i zhvilloi ato më tej. Nuk e asimiloi atë as kultura e grekëve të vjetër, as kultura otomane, as invadimet e kohëve moderne. Nga gjithë
këto mjerime, tha shoku Enver, populli ynë doli i
fortë si Anteu që thotë mitologjia greke, sepse i
mbante këmbët mbi këtë tokë, mbi këtë truall, që e
donte me gjithë shpirt. Ky popull është një nga thesaret më të mëdha. Këtu në Gjirokastër themi: Bëmë baba të të ngjaj. Ky popull nxori nga gjiri i tij
Partinë, Partinë Komuniste të Shqipërisë, sot Parti
20

e Punës. Unë, vazhdoi ai, nuk do t'ju them juve
si lindi, si u formua kjo Parti, por rëndësi ka që ta
dimë, e duhet ta dimë kurdoherë, që kjo Parti lindi nga gjiri i popullit. Ne, bijtë tuaj, vajzat tuaja,
kishim në supet e përbashkëta mjerimin shekullor,
varfërinë, vuajtjet, të cilat, ashtu si gjyshërit tanë,
donim t'i shkundnim. Por si t'i shkundnim? Me
luftë. Pikërisht kjo ishte rruga e vërtetë për popuIlin tonë dhe jo vetëm për popullin tonë, por për
gjithë proletariatin botëror, për gjithë popujt në revolucion. Nga eksperienca e luftërave të proletariatit e të popujve, Marksi. Engelsi dhe Lenini nxorrën teorinë që bota e vjetër duhet të përmbyset
dhe të lindë bota e re, socialiste. Proletariati me
aleaten e vet, fshatarësinë e varfër, duhet të rrëzojë borgjezinë dhe të marrë pushtetin. Me se? Me
pushkë, se ndryshe s'e japin ata pushtetin. Partia
jonë e vogël ishte, tha shoku Enver, por kishte në
gjak atë guxim, atë trimëri, atë pjekuri, atë mençuri
të popullit dhe përmbi të gjitha, të klasës punëtore.
Klasa jonë punëtore ishte e vogël, por ne kishim
teorinë e madhe të Karl Marksit e të Leninit, e cila
frymëzoi Partinë dhe Partia popullin. Robëria, i tha
ajo popullit, nuk hiqet nga zverku po nuk e hoqëm
me duart tona, liria nuk fitohet pa luftë e pa sakrifica. Populli e dëgjoi Partinë dhe Partia e dëgjoi
dhe e dëgjon popullin. Popull e Parti janë në unitet të plotë. Kjo është fitorja më e madhe e kohëve
tona.
Më poshtë shoku Enver foli për përpjekjet e
luftërat e panumërta të popullit tonë, të gjyshërve
e stërgjyshërve tanë kundër armiqve gjakpirës.
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Më 1878, tha shoku Enver, u hë në Prizren
mbledhja e Lidhjes Shqiptare nën kryesinë e patriotit të shquar Abdyl Frashëri, vëllait të Samiut
dhe të Naimit. Ajo u bë për të mbrojtur dhe për të
unifikuar tokat shqiptare, kombin shqiptar, për të
shpëtuar popullin shqiptar nga robëria e osmanëve,
nga robëria e intrigat e fuqive imperialiste, nga
shovinistët serbë, malazezë, Traktati i Shën-Stefanit etj.
Shoku Enver i njoftoi pjesëmarrësit në miting
se eshtrat e Abdyl Frashërit po vijnë në Atdhe dhe
do të priten me venerim të madh nga populli i Korçës, nga ai i Kolonjës e i Dangëllisë. Ato do të vendosen në shtëpinë e Frashërllinjve, që tani është
muze, ku do të rrinë deri në datën e caktuar, kur do
të përkujtohet mbledhja e Prizrenit. dhe pastaj do
të organizohet varrimi solemn në Tiranë. Komiteti
Qendror e qeveria kanë marrë vendime që në parkun e bukur e të madh të Tiranës të ngrihen varret
e Naimit, Abdylit e Samiut.
Ne, tha shoku Enver, i jemi mirënjohës popullit turk, që i ka ruajtur me respekt eshtrat e patriotëve shqiptarë, si dhe qeverisë turke, e cila lchtësoi
ardhjen në Atdhe të eshtrave të Abdylit, ashtu siç
falenderuam edhe popullin grek, i cili i kishte ruajtur me kujdes eshtrat e Hasan Prishtinës, të cilat
na u dhanë nga qeveria greke. Kemi shpresa, vazhdoi ai, se populli turk dhe qeveria turke do të na
i japin edhe eshtrat e filozofit e patriotit të madh
Sami Frashëri, i cili me shpirt e me zemër luftoi
derisa vdiq për këtë popull, për tokën e tij, për ma22

let, për kodrat, për bagëtinë, që ka kënduar me
aq dashuri Naimi.
Udhëheqësi i Partisë dhe i popullit tha se në
situatën e mrekullueshme të vendit tonë ne duhet të
punojmë që ta bëjmë popullin tonë çdo ditë e më të
lumtur, çdo ditë e më të gëzuar, të vazhdojmë të
ndërtojmë shoqërinë tonë të re, të kalitim njeriun
tonë të ri, politikisht e ideologjikisht të ngritur, që
i kupton gjërat, të ndërgjegjshëm, për ta forcuar e
mbrojtur përherë Atdheun e vet socialist. Dhe ky
Atdhe mbrohet vetëm duke pasur në udhëheqje një
parti marksiste-leniniste si jona, të fortë e të
çeliktë.
Te ne populli e Partia janë në unitet të plotë. Lidhur me këtë çështje shoku Enver theksoi se
duhet mbrojtur Partia, se unitetin e Partisë me popullin duhet ta kemi kurdoherë të çeliktë, se ky unitet nuk duhet të ketë asnjë të çarë. Vetëm kështu
ne kemi ecur e do të ecim gjithnjë përpara. Forcimit të mëtejshëm të këtij uniteti i shërben kuptimi
i thellë i problemeve politike, ideologjike, ekonomike, shoqërore, zhvillimi i drejtë i luftës së klasave
edhe kundër atyre që ne i quajmë mbeturina në
ndërgjegje, edukimi i njerëzve me durim, me bindje, me arsyetim.
Pastaj shoku Enver foli për sukseset e mëdha
që janë arritur në ekonominë e vendit tonë. Në
radhë të parë ekonomia është fuqizuar shumë dhe
modernizuar në rrugë socialiste, qoftë industria,
qoftë bujqësia. Partia jonë vuri në radhë të parë
ndërtimin e industrisë, të industrisë së rëndë, të fabrikave, kombinateve, hidrocentraleve, të industrisë
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mekanike etj. I ndërtoi dhe i vuri këto në zhvillim
për të mirën e popullit. Industria jonë është bërë
një bazë e fuqishme, që u jep mundësi qeverisë dhe
popullit të realizojnë planet që kemi përpara e të
përgatitim planet e ardhshme.
Duke folur për zhvillimin e vrullshëm të bujqësisë në rrugën e socializmit, shoku Enver theksoi
domosdoshmërinë e plotësimit të detyrave që vuri
Kongresi i 7-të i Partisë për prodhimin jo vetëm
të drithërave të bukës, por edhe të kulturave të
tjera të nevojshme për jetën e popullit dhe për industrinë, siç janë panxhari i sheqerit, vaji i ullirit
e i lulediellit, prodhimet blegtorale, perimet, patatet e të tjera.
Përparimi i bujqësisë sonë duket në rendimentet e larta që marrin shumë ekonomi bujqësore.
Tani dropulliti ose Mashkullora nuk kënaqen me
60 kv misër për hektar, tha shoku Enver. Ata luftojnë për më shumë. Kush e bën këtë? Këtë e bën
kuptimi i vijës së drejtë të Partisë, e bën ngritja
politike, e bëjnë masat që kanë marrë Partia dhe
pushteti i diktaturës së proletariatit, që po vadit dhe
i sistemon tokat, që ka dhënë mekanizma, që ka
dhënë plehra kimike, që e ka mësuar kooperativistin si ta punojë tokën, si ta dojë bimën, si të kontrollojë rritjen e saj.
Më poshtë shoku Enver foli për ndryshimet
e mëdha që kanë ndodhur në fshatin tonë të ri,
si dhe për dashurinë që duhet të tregojnë të rinjtë
dhe të rejat e qytetit për fshatin, për të mirat që ai
i sjell Atdheut, forcimit të tij.
Partia, vuri në dukje shoku Enver, në proce24

sin e ngritjes së industrisë edukoi klasën e, bashkë
me të, përgatiti dhe edukoi kuadro të shumta, bij të
klasës e të popullit, të cilëve u dha arsim, kulturë,
dituri teknike, që të marrin në duart e tyre drejtimin e industrisë, të bujqësisë, të shkollave, të të
gjitha degëve. Sot me dhjetëra mijëra numërohen
kuadrot e larta, qindra mijëra të rinj e të reja mësojnë nëpër shkolla. Partia synon që edhe kooperativistja më e thjeshtë të mbarojë shkollën bujqësore.
Ndërtimi i socializmit dhe mbrojtja e Atdheut,
theksoi shoku Enver, kërkojnë nga të gjithë, kudo
që jemi, të punojmë me gjithë shpirt, me zjarr, me
mençuri, të thellojmë revolucionin tekniko-shkencor, të bëjmë revolucion në çdo gjë, në fshat, në fabrikë, në familje. Sa më e shëndoshë të jetë familja, sa më shumë dashuri të ekzistojë në mes nesh,
aq më përpara do të ecim. Çdo gjë, theksoi ai, bëhet
me punë, me djersë, me forcat tona mendore e fizike, me mjetet që na ka vënë në dorë Partia, të
cilat duhet t'i shtojmë, t'i perfeksionojmë, duke
nxjerrë nga duart tona prodhime sa më të mira, sa
më të bukura e sa më të lira, në mënyrë që popullit
të mos i mungojë asgjë.
Pastaj shoku Enver foli për disa probleme të
gjendjes së tanishme ndërkombëtare, mbi krizën e
madhe ekonomike, politike, shoqërore e ushtarake
që ka mbërthyer botën kapitalisto-revizioniste. Ai
theksoi luftën e madhe e të pandërprerë që Partia
e populli ynë kanë bërë e po bëjnë kundër dy superfuqive imperialiste, imperializmit amerikan e socialimperializmit sovjetik, revizionizmit modern e
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reaksionit. Shoku Enver vuri në dukje se Partia e
Punës e Shqipërisë me kohë i ka bërë një analizë
klasore gjendjes ndërkombëtare dhe ka shprehur në
mënyrë të hapur mendimin e vet kundër «teorisë së
tri botëve» dhe të asaj mbi të ashtuquajturat vende
të paangazhuara. Ai foli pastaj për luftën që bën
sot proletariati ndërkombëtar kundër shfrytëzimit
kapitalist, për rritjen e lëvizjes marksiste-l-eniniste,
për ngritjen e valës së luftës së popujve për liri e
pavarësi.
Duke përfunduar, shoku Enver vlerësoi lart punën e gjithanshme të organizatës së Partisë dhe të
masave punonjëse të rrethit të Gjirokastrës, i përgëzoi ato për rezultatet që kanë arritur në realizimin e
detyrave të ndryshme në ekonomi dhe në të gjitha
fushat e tjera. Rrethi juaj, tha ai, ka rezultate të
mira edhe në industri, edhe në bujqësi, por edhe në
dituri. Në të gjithë rrethin e Gjirokastrës ka vendosmëri të madhe e disiplinë në punë, disiplinë në fabrika, disiplinë në kooperativa. Përparim të madh kanë
vëllezërit tanë minoritarë të Dropullit, patriotë socialistë, të bashkuar si mishi me thuan me vëllezërit e
tyre shqiptarë, përparim kanë në Labëri dhe në gjithë
krahinat e tjera të rrethit. Partia, përfundoi shoku
Enver, kërkon nga ju gjirokastrite e gjirokastritë, si
nga të gjithë punonjësit e tërë Shqipërisë, që të mobilizoheni si një trup i vetëm për t'i realizuar e tejkaluar të gjitha detyrat që shtruan Kongresi i 7-të
i Partisë dhe plenumet e kohëve të fundit të Komitetit Qendror.
Fjalimi i shokut Enver u ndërpre shpeshherë
nga duartrokitje.
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Shoku Ali Manaj e falenderoi udhëheqësin e
dashur të Partisë dhe të popullit tonë për fjalët e
ngrohta që tha për popullin e rrethit dhe për sukseset që janë arritur, si dhe për këshillat shumë të
vlefshme që dha, dhe i premtoi se, nën udhëheqjen e
Partisë, punonjësit gjirokastritë, në unitet të çeliktë
rreth saj, do të mobilizojnë të gjitha forcat për të
realizuar e tejkaluar të gjitha detyrat.
Mitingu, përfundoi në mes një entuziazmi të
jashtëzakonshëm, të brohoritjeve të pandërprera të
të pranishmëve për Partinë e Punës dhe për udhëheqësin e shtrenjtë të Partisë e të popullit, shokun
Enver Hoxha. Pas mbarimit të mitingut, në sheshin
«Çerçiz Topulli» vazhduan këngët dhe vallet popullore.
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SHOKU ENVER HOXHA TAKOHET ME
KUADRO TE RRETHIT TE GJIROKASTRËS
DHE VIZITON NDERMARRJEN «BULE NAIPI»

Fjalimi i rëndësishëm që shoku Enver Hoxha
mbajti më 17 mars në mitingun e madh në Sheshin
e Çerçizit në Gjirokastër dhe porositë e këshillat
shumë të çmuara që dha, kaluan gojë më gojë e zemër më zemër. Për to bisedojnë punëtorët e fabrikave e të uzinave, kooperativistët e Lunxhërisë e të
Dropullit, të Zagories e të Kurveleshit, gjithë Gjirokastra. Jehona e këtyre takimeve të ngrohta e vëllazërore, të këtyre çasteve të paharruara, ndihet në
çdo vatër shqiptare.
Në vazhdim të vizitave të Gjirokastrës, më 18
mars, Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë, shoku Enver Hoxha, i shoqëruar nga shoqja
Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit Qendror të
Partisë, pati një takim me kuadrot e Partisë, të
pushtetit, të organizatave të masave e ushtarakë të
rrethit të Gjirokastrës. Në këtë takim merrnin pjesë
edhe disa kuadro drejtuese të Partisë e të pushtetit
të rretheve të Tepelenës e Përmetit.
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Sekretari i Parë i Komitetit të Partisë të Rrethit të Gjirokastrës Ali Manaj e informoi shkurtimisht shokun Enver mbi punën që bën organizata
e Partisë dhe për mobilizimin, vrullin dhe entuziazmin revolucionar të punonjësve të qytetit e të fshatit për të vënë në jetë vendimet historike të Kongresit të 7-të, si dhe ato të plenumeve të kohëve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë. Pas tij, sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit të Përmetit Qemal Bregasi dha një pasqyrë të punës së
Partisë e të zhvillimit të ekonomisë në rrethin e
Përmetit.
Pastaj e morën fjalën disa kuadro drejtuese të
ekonomisë, të kulturës e të ushtrisë. Duke folur për
rezultatet që ka arritur kooperativa bujqësore malore «Misto Mame», kryetari i saj, Heroi i Punës
Socialiste Timo Muçi, vuri në dukje punën e madhe
që kanë bërë kooperativistët për zhvillimin e pemëve frutore.
Midis atyre që e morën fjalën ishin edhe kuadro nga Vriseraja e Dropulli i Poshtëm. Pavllo Konomi, kryetari i këshillit popullor të kooperativës
së zmadhuar «Llesh Pal Çupi» të Vriserasë, pasi i
solli shokut Enver të falat e përzemërta prej bashkëfshatarëve të tij minoritarë, i tregoi se ata janë shumë të gëzuar e të lumtur që ecin në rrugën e ndritur të Partisë, prandaj përpiqen çdo ditë e më shumë që të mirat që solli t'ia shpërblejnë Partisë me
punë të ndërgjegjshme, pa kursyer djersën, për të
mirën e Atdheut socialist. Ne, tha Llambi Gjika,
përgjegjës sektori në kooperativën e tipit të lartë të
Dropullit të Poshtëm, para disa vjetësh merrnim 24
29

kv grurë për ha, kurse vitin që kaloi morëm 38 kv
për ha dhe misër 60 kv për ha. Vlera e ditës së punës është 17 lekë. Populli jeton mirë. Me qindra kuadro të larta e të mesme të kësaj krahine punojnë jo
vetëm në Dropull, por në të katër anët e vendit.
Shoku Enver, pasi i përgëzoi për këto arritje, u
interesua nëse funksionojnë mirë shkollat në gjuhën greke, nëse e dinë mirë gjuhën mësuesit, nëse
ua mësojnë atë mirë nxënësve, nëse vijnë rregullisht
gazeta «Llaiko vima» dhe librat në gjuhën greqisht.
Gjuha greqishte, vazhdoi shoku Enver, është gjuhë
e bukur. Ai dëgjoi me vëmendje të madhe dhe
shprehu kënaqësinë e tij kur mësoi se këto punë
shkonin mirë.
Në takimin me shokun Enver e mori fjalën edhe
Viktor Jani, kryetar i kooperativës së Zagories, i
cili, duke e vënë në dijeni udhëheqësin e Partisë e
të Popullit mbi ndryshimet dhe përparimet që ka
bërë Zagoria, tha se dikur të rinjtë kërkonin të iknin
nga fshati e të shkonin në qytet, por tanimë ata janë dashuruar pas tij, mësojnë dhe punojnë me pasion për ta zbukuruar atë.
Një nga veprat më të bukura që kini bërë, tha
shoku Enver, është puna për t'u rrënjosur të rinjve
dashurinë për fshatin. Mos harroni, vuri në dukje
gjithashtu ai, se vendi juaj është edhe vendi i kumbullave e i pemëve të tjera frutore. Ju duhet të
kultivoni fasulen kokërrmadhe e të grumbulloni bimët mjekësore.
Shoku Enver u interesua të dinte nëse në fshat
vinin rregullisht librat e mjekësisë popullore, si përshembull libri mbi bimët mjekësore dhe porositi që
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ata jo vetëm të merren por edhe të studiohen me
kuj des.
Kryetari i kooperativës bujqësore i premtoi
shokut Enver se do të luftojnë që porositë e tij t'i
bëjnë realitet dhe ekonominë që mban emrin e Alqi
Kondit ta bëjnë ekonomi shembullore.
Ushtaraku Feim Xhebro foli mbi përgatitjen
e popullit-ushtar dhe mbi bashkëpunimin e organizatave të Partisë të terrenit dhe të ushtrisë.
Në mbyllje të këtij takimi, shoku Enver Hoxha
foli për disa probleme të rëndësishme e dha porosi
shumë të çmuara. Midis të tjerave, ai tha se raportimet që u bënë në këtë takim nga kuadrot e rretheve të Gjirokastrës, Përmetit e Tepelenës na gëzojnë e na entuziazmojnë, na shtojnë forcën dhe besimin se gjendja në vendin tonë do të shkojë duke u
forcuar gjithnjë më shumë, se njerëzit do të kaliten
përherë e më mirë me ideologjinë marksiste-leniniste të Partisë.
Ekonomia, tha ai, është e lidhur ngushtë me
njerëzit, me punëtorët, me kooperativistët e me kuadrot. Këtë përparim që kemi në ekonomi, ia detyrojmë vijës së drejtë të Partisë sonë, ideologjisë sonë. Është fakt se këtë ideologji kuadrot tona e
kanë përvetësuar dhe e kanë rrezatuar edhe në
popull.
Partia, theksoi shoku Enver, ka folur vazhdimisht për revolucionin tekniko-shkencor, i cili ka
rëndësi të jashtëzakonshme kur e kuptojmë në rrugën marksiste-leniniste. Në këtë rrugë e ka kuptuar
kurdoherë Partia jonë. Vetëm revizionistët me revolucionin tekniko-shkencor zëvendësojnë luftën e
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klasave sepse janë kundër marrjes së pushtetit nga
proletariati.
Një thellim i hovshëm i revolucionit tekniko-shkencor po ndodh në vendin tonë, vuri në dukje
shoku Enver. Kohët e fundit, Byroja Politike dhe
qeveria kanë ndërmarrë një studim të imtë mbi këtë
çështje. Ky studim ka ardhur nga baza, nga ju. Ai
përfshin një numër të konsiderueshëm problemesh
të mëdha, shkencore dhe teknike, zgjidhja e të cilave do të shërbejë për të plotësuar detyrat e mëdha
në këtë plan pesëvjeçar dhe në pesëvjeçarin e ardhshëm.
Përparimet e mëdha që janë arritur në vendin
tonë, theksoi shoku Enver, kanë ardhur nga vija e
drejtë e Partisë, nga zbatimi i saj. Çështja është se
duhet t'i kuptojmë mirë ch •ektivat e Partisë, t'i tretim, t'i asimilojmë dhe pastaj të dimë t'i zbërthejmë. Ka rëndësi t'i zbërthejmë vetë e jo të mësohemi
të na i zbërthejnë të tjerët. Mos e nënvlerëso kurrë
veten duke thënë se të mungon përvoja. Kij sedër
revolucionare. Kurdoherë guxim, guxim, guxim,
thoshte një revolucionar francez. Pra, guxim për
mendimet e drejta, që kështu edhe vetë të mësosh,
edhe tjetrin ta mësosh; guxim në çështjet teknike,
guxim në çështjet politike, në mendime etj. Pikërisht
kjo sjell unitctin, kjo zhduk mendjemadhësinë, f odullëkun, çdo të metë. Kështu i mësojmë njerëzit ta
duan shoku-shokun.
Duke vazhduar fjalën e tij, shoku Enver Hoxha
tha se ne, komunistët e kuadrot, duhet të mendojmë
vazhdimisht për të ardhmen e lumtur të popullit
tonë, për forcimin e vazhdueshëm të shoqërisë socia32

liste, për konsolidimin e fitoreve që kemi arritur e
që do të arrijmë nën udhëheqjen e Partisë sonë marksiste-leniniste. Asnjëherë dhe asgjë të mos bëjmë
pa e peshuar mirë dhe pa e parë në këtë prizëm. Perspektiva ndërtohet duke pasur si bazë të sotmen.
Në qoftë se e sotmja ndërtohet drejt, në qoftë se
ajo qëndron mbi themele të shëndosha, të çelikta,
pra, në qoftë se muret e bedenat c kësaj kalaje ngri-r
hen mirë e janë të forta, atëhere e ardhmja është
siguruar.
Nga ngjarjet në botë, nga historia, tha ai, duhet kurdoherë të nxirren konkluzione, të nxirret
pseja e atyre që i kanë shkaktuar ato ngjarje, me
qëllim që të arrihet në deduksionet e nevojshme dhe
Partia e populli të armatosen për të luftuar kundër
të metave e vështirësive që na dalin përpara dhe për
të konsoliduar fitoret e arritura.
Pasi foli për ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në botë, për luftën klasore që zhvillohet sot në
shkallë ndërkombëtare, si dhe sulmin e borgjezisë
imperialiste e të revizionizmit modern, hrushovian,
jugosllav etj. kundër socializmit e marksizëm-leninizmit, ai u ndal gjerësisht në shkaqet e lindjes së
revizionizmit dhe të degjenerimit të ish-vendeve socialiste. Nga të gjitha këto ngjarje e nga shumë të
tjera si këto, tha ai, ne duhet të nxjerrim shumë mësime për të tashmen dhe për të ardhmen e socializmit në vendin tonë.
Situata në vendin tonë, vazhdoi shoku Enver,
është shumë e fortë. Partia te ne është në binarët e
shëndoshë të marksizëm-leninizmit. Socializmi në
Shqipëri ndërtohet me sukses, fryma patriotike so3 - 39
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cialiste revolucionare është në ngjitje. Të gjitha këto
fitore ne duhet t'i konsolidojmë dhe vazhdimisht të
punojmë që të ecim përpara, kurdoherë të udhëhequr nga busulla e marksizëm-leninizmit. Marksizëm-leninizmin duhet ta përvetësojmë thellë si teori, por
nuk mjafton vetëm kjo. Këtë teori ne duhet ta zbatojmë në të gjitha drejtimet e zhvillimit të shumanshëm të shoqërisë sonë, duke pasur mirë dhe gjithmonë parasysh faktin që shoqëria jonë socialiste
shqiptare ndërtohet e zhvillohet në një oqean armiqësor kapitalisto-revizionist, që përpiqet me të gjitha mënyrat, të drejtpërdrejta ose të tërthorta. të
ndikojë për të penguar ecjen tonë përpara.
Rëndësi të dorës së parë, theksoi ai, ka edukimi
i shëndoshë i kuadrove të Partisë dhe i masave të
gjera të popullit, sepse janë Partia dhe populli që
duhet të kuptojnë se socializmi ndërtohet vetëm nën
udhëheqjen e një partie që zbaton kurdoherë me
përpikmëri e në çdo situatë parimet e Marksit,
Engelsit, Leninit dhe Stalinit.
Partia duhet të kuptojë dhe t'ua bëjë të qartë
masave se çdo etapë e zhvillimit, e përparimit, krijon kushte të reja në shoqërinë tonë socialiste. Në
qoftë se këto kushte të reja krijohen ashtu siç kërkohet, atëhere vendi shkon i sigurtë drejt progresit.
Në qoftë se këto kushte nuk kuptohen dhe zhvillohen shtrembër, atëherë vendi nuk shkon drejt progresit, por drejt regresit. Të dyja këto eventualitete
Partia duhet kurdoherë t'i ketë parasysh dhe të luftojë me këmbëngulje e pareshtur për progresin kundër regresit.
Të gjitha fitoret e Partisë e të popullit përbëjnë
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një bazë të fuqishme, e cila duhet të ruhet e shëndoshë dhe e pastër. Këtu, vazhdoi shoku Enver, del
në pah roli i madh i Partisë, i vijës së saj, e cila duhet të jetë gjithmonë një vijë marksiste-leniniste, në
përputhje me kushtet e vendit tonë dhe me problemet që duhen zgjidhur me kujdes e pjekuri në çdo
etapë, pa harruar asnjëherë perspektivën, të ardhmen, ku duhet të mbërrijmë.
Komunistët luftojnë që populli të jetë i lidhur
me Partinë si mishi me kockën, të ketë besim të plotë te Partia e tij, jo për faktin e thjeshtë se kjo është
në fuqi, por sepse është pararoja e klasës punëtore,
është armë e mprehtë e klasës punëtore, e formuar
me njerëzit më të vendosur, më të përparuar, më të
sakrificës, që rrojnë, mendojnë dhe luftojnë kurdoherë për interesat e popullit.
Pastaj shoku Enver, duke folur për rëndësinë e
punës edukative, theksoi se Partia duhet të bëjë një
punë të diferencuar me njerëzit, domethënë të mos
i konsiderojë të gjithë në një nivel, me të njëjtën
ngritje ideologjike, politike, kulturore dhe arsimore;
të mos mendojë se ndjenjat, aspiratat, dëshirat e të
gjithë njerëzve janë të prera si me thikë dhe fjala e
Partisë zë vend në të gjithë njëlloj. Ka raste që propaganda nuk bën përpjekje të atilla që njerëzit t'i
marrë ashtu siç janë dhe jo ashtu siç duhet të jenë,
Nëpërmjet një pune politiko-edukative, të menduar mirë, theksoi shoku Enver, ta bëjmë njeriun
e ri të shoqërisë socialiste që te vija e Partisë e në
rrugën që e udhëheq ajo të gjejë një ushqim të atillë
që ia bën atij jetën të lumtur, të gëzuar. Në këtë mënyrë luftohet edhe kundër mbeturinave të vjetra,
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për të cilat asnjëherë nuk duhet të mendojmë se
janë zhdukur.
Më poshtë shoku Enver vazhdoi: Zhvillimi drejt
i luftës së klasave, zbatimi i vijës së Partisë në prizëm revolucionar, duhet të kuptohet si për përqafim, përvetësim me dëshirë, me vullnet e zjarr revolucionar, i parimeve të ndritura të socializmit shkencor, të detyrave të mëdha që shtron Partia për të
mirën e Atdheut, për të mirën e popullit. Prandaj
të punohet me kujdes që të kuptohen si duhet ç'është
diktatura e proletariatit, ç'janë ligjet e saj, ç'është
demokracia e popullit, ç'është disiplina proletare etj.
Në qoftë se punohet që këto të kuptohen si duhet,
atëherë ne do të dimë t'i edukojmë njerëzit tanë në
frymën e drejtë, do të dimë të shërojmë plagët dhe
mbeturinat e së kaluarës, kështu që do të korrim suksesin e merituar, duke qëruar skoriet, sepse skorie
do të ketë vazhdimisht, por sa më përpara të ecim
në këtë frymë revolucionare marksiste-leniniste, aq
më të pakta do të jenë ato.
Pastaj shoku Enver shpjegoi rëndësinë e luftës
që bën Partia në të dy krahët, si kundër oportunizmit ashtu edhe kundër sektarizmit. Është thënë, vuri
në dukje ai, se rreziku aktual është oportunizmi i
djathtë. Kjo është e vërtetë, por oportunizmi i majtë, sektarizmi, është jo më pak i rrezikshëm se oportunizmi i djathtë. Vija e Partisë është në luftë me
të dy këto ekstreme. Ideologjia e Partisë sonë është
ajo ideologji që e lufton oportunizmin, por ajo lufton njëkohësisht edhe sektarizmin.
Partia dhe udhëheqja e saj, vazhdoi më poshtë
shoku Enver, duhet të tregojnë vazhdimisht kujdes
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për të parë si zbatohet vija e Partisë në të gjitha
aspektet e saj dhe të marrin masat e përshtatshme
që çdo gjë të zbatohet në kohë e drejt dhe të krijojnë
te masat e gjera të popullit kënaqësi për punën, për
jetën, të zhvillojnë mendimin krijues, t'i edukojnë
njerëzit me ndjenjën e dashurisë midis tyre, të një
dashurie revolucionare, jo fisnore por proletare, t'i
edukojnë njerëzit që të kenë mendimin e pastër të
drejtësisë proletare, të masës në çdo gjë. Partia të
luftojë kundër të këqijave që lindin e zhvillohen në
një karakter të paformuar dhe të punojë pareshtur
që karakteri i njerëzve të brumoset me një idcologji
marksiste-leniniste dhe me virtyte të larta.
Duke përfunduar, shoku Enver tha se anëtarët
e Partisë, kudo që rrojnë e punojnë, duhet ta zgjerojnë këndin e shikimit të tyre jashtë punës së caktuar, jashtë detyrës së caktuar dhe të kuptojnë se
roli e misioni i tyre është i madh, se përgjegjësia e
tyre është e rëndë. Puna e komunistit nuk mbaron
vetëm me realizimin e kësaj ose të asaj detyre të veçantë që i është caktuar, por ai ka për detyrë të
udhëheqë, të udhëheqë popullin, klasën, në rrugë të
paçara, të ,gjejë zgjidhjen e problemeve të ardhshme
dhe të krijojë mjetet për ta ndërtuar këtë rrugë të
re në unitet mendimi e veprimi. Vetëm kështu do të
zbatohet vija e tanishme dhe e perspektivës e Partisë
sonë, që ndriçohet nga mësimet e Marksit, Engelsit,
Leninit e Stalinit.
Në përfundim, shoku Enver u uroi suksese shokëve të rretheve të Gjirokastrës, të Tepelenës e të
Përmctit dhe shprehu bindjen se punonjësit e këtyre
rretheve do të vënë të gjitha forcat, guximin, trimë37

rinë, mënçurinë, si dhe mjetet që kanë, për t'i plotësuar e tejkaluar detyrat në të gjitha fushat.

•
Pasi mbaroi takimin me kuadrot, shoku Enver
shkoi në ndërmarrjen e veshjeve që mban emrin e
heroinës Bule Naipi dhe ku punon një kolektiv i
mrekullueshëm, kryesisht gra e të reja.
Te porta e ndërmarrjes shoku Enver Hoxha u
prit nga drejtoresha e fabrikës Hafesa Lulo, nga sekretarja e byrosë së Partisë Nefo Alimema dhe nga
punëtore të pararojës. Ardhja e udhëheqësit të dashur të Partisë e të popullit u përshëndet me duartrokitje e brohoritje të zjarrta. Shoku Enver Hoxha,
i shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha, si dhe nga
shokët Ali Manaj e Resul Zani, vizitoi fabrikën.
Shumë të bukura janë këto, tha shoku Enver
duke i parë disa prodhime prej akriliku. Këto kërkohen edhe në fshat. Kur isha në Korçë para disa kohësh. vajta edhe nga Dishnica. Pranë shoh një hije
të bukur. Përpara, në fushë, punonin një tok kooperativiste. Qëndrojmë pak, i thashë sekretarit të Komitetit të Partisë. Doja të bisedoja me shoqet që punonin aty. Ato më folën për bukuri për panxharin,
për punën, për jetën e re të fshatit. Po mirë, u them,
ndonjë ankesë nuk keni? Kemi, thanë ato pasi u
shtrydhën ca. Akrilik nuk na sjellin neve, na e mbajnë ato të qytetit....
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Shoku Enver qëndron tek disa prodhime për fëmijë. I paskan bërë më të mira nga të Korçës, tha.
Të kujdesemi t'i gëzojmë fëmijët tanë. Të na rriten
të shëndoshë e të bukur.
Duke vazhduar më tej, shokut Enver i tërhoqën
vëmendjen edhe prodhimet artistike prej druri të
panjës e të ahut. Ai e përgëzoi mjeshtrin Koço Beruka, që përgatit edhe mjeshtër të tjerë. Na duhen
sa më shumë specialistë në fusha të ndryshme. Edhe
industria jonë c lehtë do të shtohet, sepse shtohet
populli ynë, rriten kërkesat, rritet mirëqenia. Duhet
të punojmë e të ngremë sidomos shoqe.
Kur kam ardhur këtu në vitin 1969, thotë shoqja Nexhmije Hoxha, ishte vetëm një repart i vogël,
pastaj, një vit më vonë, u ngrit fabrika e sotme. Nga
30-40 shoqe që kishte atëherë, tani ajo është një nga
më të mëdhatë në rreth, një qendër me rëndësi të
madhe për të gjithë Gjirokastrën. Prodhimet që
nxjerrin nga duart e tyre janë shumë të bukura,
pëlqehen e kërkohen kudo.
Në fund të vizitës shoku Enver vlerësoi edhe
një herë punën e mirë që bëhet në këtë fabrikë. Jam
shumë i kënaqur, tha ai, që shoh këtu vajza jo vetëm
të qytetit, por edhe të fshatit, që nxjerrin nga duart
e tyre punime kaq të bukura e të dobishme për gratë e Shqipërisë. Se gruaja, përveç të tjerave, do që
të ketë edhe një bluzë të mirë, me shije, por me shije
të shëndoshë, jo të huaj, të degjeneruar. Por kjo nuk
do të thotë që prodhimet të mos jenë të bukura, me
qëndisma e nuanca të ndryshme, të thjeshta. Bukuria qëndron në thjeshtësinë, tha shoku Enver, ashtu
si trimëria qëndron në urtësinë.
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Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë
bëri fotografi midis punëtoreve të fabrikës.
Gjatë rrugës për në lagjen Hazmurat, shoku
Enver ndaloi makinën dhe, duke zbritur, i foli furrtarit Malo Zere, që dilte nga furra me duart tërë
brumë. — Po ku je, more Malo! Kam pyetur aq herë për ty, i tha duke e përqafuar. Do të të vija nga
furra. — Hajde në shtëpi, shoku Enver, — i tha punëtori i vjetër.
Shoku Enver u ul bashkë me të në sofatin e gurtë, anës së rrugës, dhe kuvenduan shtruar për punën, për njerëzit e shtëpisë, për shokët. Do të vij
ndonjëherë, tha shoku Enver duke u ndarë. Të na
vish jo një herë, por shumë herë, se na merr malli,
i tha furrtari.
Takimi i shokut Enver me kuadrot dhe vizita
që ai bëri në ndërmarrjen e prodhimit të veshjeve
«Bule Naipi», takimet e bisedat e tij të përzemërta
me punonjësit, u kanë ngjallur të gjithëve një atmosferë entuziazmi, optimizmi e mobilizimi revolucionar.
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KONCERT FESTIV NGA GRUPET FOLKLORIKE
TE RRETHIT TE GJIROKASTRES
— Asiston shoku Enver Hoxha —

Në mbrëmjen e 19 marsit, në shtëpinë e kulturës «A.Z. Çajupi» të qytetit të Gjirokastrës u dha
koncerti festiv «Populli në këmbë, Partia në ballë».
Për të dëgjuar koncertin kishin ardhur punëtorë e kooperativistë të pararojës, heronj të popullit e
të punës socialiste, ushtarakë e veteranë, të rinj e të
reja etj.
Asistonin gjithashtu Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, shoku Enver Hoxha, anëtarja e Komitetit Qendror të
Partisë, shoqja Nexhmije Hoxha, sekretari i parë i
Komitetit të Partisë të Rrethit të Gjirokastrës, shoku Ali Manaj, dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të
Këshillit Popullor të Rrethit, shoku Resul Zani.
Grupet më të mira folklorike të krahinave të
ndryshme të qytetit e të fshatit të rrethit të Gjirokastrës kënduan këngë për Partinë, për popullin,
për jetën e re socialiste.
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U pëlqyen sidomos grupi karakteristik i qytetit,

i cili këndoi këngën «Bilbilenjtë trembëdhjetë vanë

në litarë vetë», vallja popullore e kënduar greqisht
e shqip nga grupi i burrave të Sopikut e titulluar
«Krah për krah qëndrojmë barrikadë» e mjaft të
tjera.
Në fund shoku Enver Hoxha u ngjit në skenë
dhe i përgëzoi amatorët për shfaqjen e bukur që
dhanë.
Të pranishmit duartrokitën e brohoritën me
zjarr për Partinë e lavdishme të Punës dhe udhëheqësin e dashur të Partisë e të popullit, shokun
Enver Hoxha.
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SHOKU ENVER IIOXHA TE RRAPI
NE MASHKULLORE KUVENDON
SIITRUAR ME FSHATARET

Mashkullora heroike ishte në festë. Këtu, te
konakët e miqve besnikë mashkulloritë, vinte Çerçizi
me çetën c tij. Këtu te ky rrap që ka mbetur e do të
mbetet në histori, ishin mbledhur më 20 mars me
qindra burra e gra, të rinj, të reja e pionierë të të
tetë fshatrave rreth e rrotull. Këndojnë më të rinjtë,
këndojnë e heqin valle edhe më të moshuarit.
Në këtë fshat të bukur historik erdhi për vizitë
shoku Enver Hoxha, i shoqëruar nga shoqja
Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit Qendror të
Partisë, si dhe nga sekretari i parë i Komitetit të
Partisë të Rrethit Ali Manaj e kryetari i Komitetit
Ekzekutiv të KP të Rrethit Resul Zani. Ai u përshëndet me duartrokitje e brohoritje të zjarrta. Shokut Enver i uruan mirëseardhjen Flamur Çani, kryetar i kooperativës së zmadhuar bujqësore dhe Niko
Koqini, sekretar i byrosë së Partisë së kooperativës.
Në monumentin kushtuar Çerçiz Topullit dhe shokëve të tij shoku Enver Hoxha vendos një kurorë
43

me këtë mbishkrim: «Çerçizit dhe çetës së tij trime». Afrohet. I shikon një nga një fytyrat e gdhëndura në basoreliev dhe ledhaton portretet e Çerçizit
e Mihalit dhe të luftëtarëve të tjerë.
Pastaj shoku Enver, i zënë dorë për dorë me
nënë Lajlen e nënë Feten, niset për te rrapi historik. .
— Mos m'i lëshoni duart, — u tha shoku Enver.
— Kur mbaj të shtrënguara duart tuaja, më duket
sikur mbaj e shtrëngoj duart e djemve tuaj, që kanë
dhënë jetën për Atdheun. 70 vjet ka ky rrap si një
monument historik. 270 do të rrojë. Bile edhe më
shumë. Sepse rrapi i ka rrënjët e forta, i ka të forta
si shkëmbi, si vetë Mashkullora e njerëzit e saj.
Në mes të një entuziazmi të madh, shoku Enver
nis e kuvendon shtruar me fshatarët, me tërë popullin e Mashkullorës. Siç e dini, tha ai, 70 vjet më
parë tok me ju mashkulloritët luftoi kundër osmanëve Çerçiz Topulli. Lufta u bë poshtë në haur, por
këtu në fshatin e Mashkullorës, te ky rrap, ishin luftëtarët mashkulloritë dhe nga Janina erdhën ushtritë e osmanllinjve që të likuidonin çetën e të digjnin
fshatin heroik të Mashkullorës. Këtu:
Te rrapi në Mashkullorë
Foli Çerçizi me gojë:
— Milazim, largo taborë,
Se të bëj të kuq me bojë,
Çerçiz Topulli më thonë!
Dhe u ndez lufta e përgjakshme. 20-25 ushtarë
osmanllinj u gjakosën kodrave, lanë kockat, kurse
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trimave u mbeti vetëm një i vrarë, Hajredin Tremishti. Një me njëzet. Prandaj dy milionë jemi barazi me 200 milionë dhe frikën kurrkujt s'ia kemi.
Për mua, djalin tuaj të Gjirokastrës, kjo ditë
është një ditë e lumtur që nuk do ta harroj kurrë,
se jam në mes jush, ashtu siç kanë qënë shokët e mi
trima të Luftës Nacionalçlirimtare, që luftuan me
heroizëm të madh për çlirimin e Shqipërisë. Ja,
këto mëmat e tyre dhe shumë të tjera i kam këtu
afër.
Kur kam qënë i vogël, në shkollë na erdhi një
mësues patriot, Jani Minga. Jani Minga ishte i njohur, ishte nga ata mësuesit e shquar të Rilindjes që
tërë jetën e tij luftoi të jepte gjuhën shqipe dhe kur
u ngrit flamuri në Vlorë e Ismail Qemali formoi qeverinë e parë në Shqipërinë indipendente, Jani
Minga u bë ministër i Arsimit. Ai erdhi në shkollat
tona këtu, në Gjirokastër, dhe mbajti një fjalë. Mua
më është rrënjosur këtu në kokë fjala e tij e parë.
E dini si tha ai? Nuk tha Mashkullorë e Gjirokastrës,
po tha Gjirokastër e Mashkullorës. Me këtë ai donte
të vinte në dukje se këtu në Mashkullorë u bë një
luftë heroike. Luftërat e Bajos dhe Çerçizit, të Koto
Hoxhit, Hasan Xhikut dhe të shumë patriotëve të
tjerë kanë qënë luftëra me pushkë, me penë, me
vuajtje të mëdha, këmbëzbathur, me një gunë të
çjerrë dhe me një llabanë në kokë, por malijeri dhe
mauzeri këndonin si bilbil. Ata ndoqën rrugën e luftëtarëve të shquar të të gjithë Shqipërisë, edhe të
luftëtarëve nga Kosova, që ka dhënë burra trima e
gra trimëresha, që kanë luftuar tok me tërë burrat
e Shqipërisë. Në krye ata kanë pasur Sami Frashë45

rin, Naimin, Abdylin — kryetari i Lidhjes Shqiptare
të Prizrenit.
Po të ngjitemi edhe më lart, vazhdoi shoku
Enver, këto vende e këto gërxhe kanë nxjerrë burra trima, si Gjolekën, si Balil Neshën, si Çelo Picarin, si Tafil Buzin e të tjerë. Ata kanë qenë njerëz
të pushkës e të penës, por kanë qenë edhe administratorë të zotë. Sami Frashëri, patrioti i madh i Rilindjes, ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të
vendit tonë. Njëqind vjet më parë ai parashikonte
në librat e tij çdo të bëhej kjo Shqipëri. Ai luftonte
për përhapjen e mësimit të gjuhës shqipe në të katër
anët e vendit. Kurse Abdyli ishte politikan i madh,
organizator i madh. Ai ka ardhur këtu në këto viset
tona. Ku nuk ka vajtur ai! Në të katër anët e Shqipërisë, në të katër anët e Kosovës, për të bashkuar
vendin, për të bashkuar popullin, për ta bërë të lirë,
për të hequr zgjedhën e otomanëve, për ta shpëtuar
Shqipërinë nga copëtimi, nga lakmia e shovinistëve
serbë, malazezë, grekë. Tafil Buzi ishte i pushkës,
por ishte ai që drejtonte Yskydarin e Stambollit. Të
tillë njerëz ka nxjerrë Shqipëria. Pra, të gjithë këtë
traditë të madhe të historisë së popullit tonë — luftën e Bajo Topullit, e Mihal Gramenos, e Çerçiz Topullit, e mashkulloritëve, e fushbardhasve, e zhulatasve etj. etj., luftën për alfabetin, për gjuhën tonë
— ta ruajmë të pastër.
Duke folur për luftën heroike të popullit në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, shoku Enver
tha se populli, këta burra, këta trima, rrokën armët
dhe krijuan komitete nga të katër anët e Atdheut.
Këta frymëzuan Bajon, Çerçizin, juve, pleqtë tanë,
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të dilnin nëpër male e të hapnin shkolla me aq mundim e vuajtje. Dhespoti i Korçës e dogji të gjallë si
pishtar Papa Kristo Negovanin, Bajo Topulli ia futi
plumbin në ballë dhe e vrau dhespotin. Për kë? Për
shkollën shqipe. Për këta trima, që pleqtë i njohin
këtu, Mali i Gjerë ishte shtëpia e tyre, ata zbritnin
këtu dhe hanin atë krodhë të bukës suaj, atë krodhë
të misrit, që është aq e ëmbël, se atëherë ne mezi e
bënim atë misër, se na e rrëmbenin agallarët, na e
rrëmbenin bejlerët.
Të rinjtë, theksoi shoku Enver, duhet të mos i
harrojnë heroizmat e shquara të çetës trime të Mashkullorës. Ishin këto bregore ku u bënë ato luftime
heroike e që tani, ju lumtë dora ju grave dhe burrave, se i keni mbushur me pemë. Çerçizi e Bajoja
nga varret e tyre ju urojnë, Hajredin Tremishti ju
uron, djemtë dhe vajzat që ranë në Luftën Nacionalçlirimtare ju urojnë që këto male i bëtë kopshtije.
Tani ne në këtë përvjetor të madh e çdo vit i kujtojmë ata. Jo vetëm Çerçizin, por edhe djemtë
tuaj që ranë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Varret e tyre Partia e Pushteti popullor i kanë
bërë aq të bukura sepse janë gjërat më të shenjta të
popullit tonë.
Shoku Enver foli për vrasjen tradhtare të
Çerçiz Topullit dhe të Muço Qullit, patriot e gazetar
i shquar nga Kolonja, shok i Çerçizit, dhe për vështirësitë e mëdha që krijonte qeveria tradhtare zogiste për të penguar sjelljen nga Shkodra në Gjirokastër të eshtrave të tyre. Unë kam qënë atëhere i
ri pa punë, tha shoku Enver, dhe rrija në Tiranë, ku
flija në një hotel me Jonuz Topullin. Xha Jonuzi
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më thoshte: «Enver, këta qena s'po na lejojnë të
vemi të marim eshtrat e Çerçizit dhe të Muço Qullit,
por do të përpiqemi». Më në fund një natë xha Jonuzi më thotë: «E fituam. Bëmë ç'bëmë, pas dhjetë
ditësh do të ikim, po patëm disa diskutime në komision. Disa thoshin për ty të mos e marrim djalin e
Halilit se ai është komunist. Por unë u thashë: S'dua
të di unë është komunist a s'është komunist, unë di
që është djalë gjirokastrit dhe i nipi i Hysen Hoxhës,
i cili ka qenë bashkëluftëtar i Bajos e i Çerçizit, prandaj do të vijë». Dhe vajtëm në Shkodër. Së bashku
me disa fshatarë zhveshëm palltot, përveshëm llërët
dhe gërmuam tokën e Shtoit, nxorrëm eshtrat e
Çerçizit e të Muço Qullit. Ata hipën në pajton që të
vinin kundër Esat Pashës, por tradhtisht i vranë dhe
atje i varrosëm. Populli Shkodrës na priti shumë
mirë, na priti me entuziazëm, pavarësisht se Musa
Juka dhe kleri katolik bënë propagandë. Edhe unë,
vazhdoi shoku Enver, pata nderin që nga ballkoni i
bashkisë t'i flas popullit të Shkodrës për lirinë, për
përparimin dhe për trimërinë e atyre burrave, eshtrat e të cilëve i kishim përpara.
Pasi foli për luftërat e patriotëve kundër regjimit feudalo-borgjez e gjakatar të satrapit Zog, shoku Enver vazhdoi:
Sot Shqipëria është e çliruar në saje të udhëheqjes së drejtë të Partisë dhe të Luftës Nacionalçlirimtare të popullit tonë, por kjo Luftë Nacionalçlirimtare është lidhur si një zinxhir i pakëputur me
të gjitha luftërat e të parëve tanë. Lufta Nacionalçlirimtare ishte më e madhja, më e lavdishmja, i gjithë populli u ngrit në këmbë, se vendi ishte i push48

tuar, se qeveritarët ishin myfliza, ishin të poshtër,
ishin kusarë, ishin gjakatarë. Kur u formua Partia
Komuniste heroike, u ngrit në këmbë gjithë populli,
u bashkua në luftë kundër pushtuesit e tradhtarëve
të vendit. Armiqtë e popullit e të Atdheut donin që
vendi të ishte i robëruar, që populli të vuante për
bukën e gojës, që në këtë vend të shtroheshin italianët, të pushtonin fushat tona, të na zhduknin edhe
si komb, të zhduknin gjuhën dhe zakonet tona. Por
nuk është aq e lehtë me shqiptarët. Hajde, ja, lëviz
ky rrap këtu? Lëvizin ato rnale? Jo, nuk lëvizin ato.
Edhe populli shqiptar ka qëndruar në shekuj dhe
qëndron si këta male. Ai nuk ishte nga ata që të ulte
qafën dhe t'i vihej zgjedha, por rrëmbeu pushkën
dhe luftoi. E lufta ishte e ashpër, e lufta ishte e vështirë, e lufta u bë me sakrifica. U derdh gjaku i
djemve, gjaku i vajzave, u dogjën krahina të tëra,
veçanërisht këtej fshatrat, bagëtia u prishën. Por
asgjë s'i trembi. Liria mbi të gjitha, çlirimi i popullit, këputja e zinxhirëve, pa të gjitha të tjerat
i vemë në vend, thoshte populli. Dhe të gjitha i
vumë.
Pastaj shoku Enver vuri në dukje realizimet e
mëdha të arritura me përpjekje e punë të pandërprerë nga kooperativistët e Mashkullorës, si dhe mbi
ndryshimet e mëdha, në fushën e bujqësisë, të kulturës e të
Vendi ynë, vazhdoi shoku Enver, përparon nga
ana ekonomike, nga ana e diturisë, nga ana e ndërgjegjes së pastër të njerëzve, zhvillohet truri i njeriut tonë, që i kupton gjërat shumë mirë, shumë
4 - 39
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drejt. Por nuk mjafton vetëm të. mësosh. Ato që mëson duhet t'i zbatosh. Qëllimi ynë është lulëzimi i
) Atdheut, lulëzimi i jetës së popullit, mirëqenia c popullit. Mos u kënaqni me këto që kemi arritur, këto
)_sjanë diçka, janë një bazë e mirë, por e ardhmja do
të jetë akoma më e mirë. Këtë do ta krijojmë ne,
iç kemi krijuar deri tani.
Pastaj udhëheqësi i Partisë e i popullit foli për
probleme të ndryshme të zhvillimit të gjithanshëm
të kooperativës, e në mënyrë të veçantë për zhvillimin e mëtejshëm e të shpejtë të blegtorisë. Ai dha
porosi të rëndësishme për rritjen dhe shtimin e deles duke u mbështetur në përvojën e përparuar të
vetë kooperativistëve mashkullo •itë, si dhe të shkencës së sotme.
Pastaj shoku Enver foli mbi disa probleme të
gjendjes ndërkombëtare, të luftës së popujve e të
proletariatit, të forcave revolucionare kundër shtypjes e shfrytëzimit të dy superfuqive, kundër revizionizmit modern e reaksionit.
Pas kësaj bisede të ngrohtë te rrapi, kuadro të
Partisë, të kryesisë së kooperativës bujqësore e të
këshillit popullor të Mashkullorës patën një takim
me udhëheqësin e Partisë e të popullit dhe e informuan për rezultatet e arritura në sektorët e ekonomisë, të artit e të kulturës, si dhe për masat që kanë
marrë për zhvillimin e mëtejshëm të tyre.
Shoku Enver i përgëzoi për sukseset. Në fund,
anëtarët e grupit artistik që ndodheshin aty shprehën dëshirën dhe, së bashku me shokun Enver kën50

duan dy këngë patriotike kushtuar luftëtarëve e patriotëve të shquar Abdyl Frashëri dhe Çerçiz Topulli.
Populli i Mashkullorës e përcolli shokun
Enver Hoxha me dashuri të zjarrtë, duke shprehur
edhe një herë unitetin e çeliktë Parti-popull.
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SHOKU ENVER HOXHA MIDIS
BANORËVE TË LAGJES «PALORTO»

Më 19 mars, të dielënparadite, shoku Enver Hoxha,
i shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha, si edhe
nga shokët Ali Manaj e Resul Zani, bëri një shëtitje
nëpër sokaket e lagjes «Palorto» të qytetit të Gjirokastrës.
Rrugët e shtruara me kalldrëm e «të qendisura» me motive popullore edhe nga duart e pensionistëve e të pionierëve, janë të bukura e të pastra.
Sa e sa herë ka kaluar nëpër këto sokakë udhëheqësi ynë i dashur, shoku Enver! Dhe ja, sot qytetarët, burra, gra, të moshuar, të rinj e të reja, pionierë, ndaleshin për disa çaste anës rrugës dhe
përshëndetnin. Në mes të tyre ecën i gëzuar e i qeshur, ashtu si gjithmonë, biri i shtrenjtë i Gjirokastrës dhe i tërë Shqipërisë. Pasi kaloi Qafën e Pazarit, aty ku pak më lart, në krahun e djathtë, është
ngritur edhe obelisku i hijshëm në kujtim të mësuesve dhe të pionierëve të parë të gjuhës shqipe,
shoku Enver ecën në këmbë nëpër lagjen «Palorto».
Është lagjja ku ai ka lindur. Banorët e saj, sapo
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morën vesh ardhjen e shokut Enver nxitonin për t'u
përshëndetur me të. Disa prej tyre dilnin nëpër dritare, dilnin te sufarat e portave të tyre, në baçet
e vogla, te të cilat sapo ka nisur gjelbërimi. Të
shumtë janë ata që shoku Enver i njeh personalisht.
Sa e sa kujtime të fëminisë ngjallen në këto
çaste!
Shoku Enver mëson me gëzim për ndryshimet
e kësaj lagjeje luftarake, të cilat janë të shumta si
kudo në Shqipëri, pyet për bashkënxënësit, për shokët e tij të fëminisë. Takohet dhe bisedon përzemërsisht me Teftën, motrën e dëshmorit Astrit Karagjozi. E pyet për nënën dhe nëse ia kishte dhënë
të falat e tij.
— Të na vish më shpesh. — i thotë ajo.
Na
merr malli. Na merr malli të gjithëve. Fëmijët të
kritikojnë, se ke kohë që s'na ke ardhë, e duan të
të shohin.
Mirë bëjnë që më kritikojnë. E pranoj kritikën, — thotë shoku Enver dhe buzëqesh.
Duke ecur nëpër sokaket e lagjes «Palorto»,
herë pas here shoku Enver ndalet dhe tregon:
Si sot më kujtohen kohët e ëmbla e të largëta të rinisë sime në këtë la gie, në Gjirokastër.
Shpeshherë dilnim shëtitie. Shëtitjet me shkollën
më pëlqenin shumë. Kthehesha në shtëpi i gëzuar,
me supe të lehta, aspak i lodhur, e në kokë më vinin rrotull si hare bataretë e Çerçizit, mundimet e
Koto Hoxhit. lulet. pemët. bagëtia. kukunaret me
të cilët kisha mbushur xhepat, ata qiparizet e gjatë,
burimet që rrjedhin si vargjet e Naimit dhe ua tregoja të gjitha anesë, nënosë, motrave... Ja, pikë53

risht këtu, vazhdon të tregojë shoku Enver, luanim
me një shok. Kurrë nuk zemëroheshim me njëri-tjetrin. E quanin Ramiz. Ishte nga më të varfërit.
Ja, pikërisht këtu bashkoheshim edhe me shokë të
tjerë dhe luanim bizën, pingelin. Ka qenë një mur
i rrëzuar me plot gurë këtu. Ne fëmijët luanim me
plumbat e gjetur në depot e djegura, me xina (maja pene).
Po, këto ishin lodrat tona, — thotë shoku
Enver. — Sot fëmijët tanë janë të gëzuar e të lumtur. Partia ua ka krijuar të gjitha kushtet me çfarë
të luajnë, ku të këndojnë e ku të vallëzojnë. Fëmijët
janë e ardhmja e Atdheut.
Te shtëpia e Zylfo Bakirit, ish-këpucar, tani
pensionist, shoku Enver flet me zë të lartë:
Zylfo, o Zylfo!
Urdhëro, i përgjigjet një zë nga brenda.
Po ku je, mo 7y1fo! Hajde, mo, t'u haptë
përherë dera. — i thotë sh.oku Enver dhe pastaj futet
në oborrin e shtëpisë së Fete Mizirit.
Aty vijnë Zylfoja dhe disa bashkëqytetarë të
tjerë. Takohen me mall të madh dhe bisedojnë
shtruar në oborr:
U gëzova shumë që u takuam. — i thotë shoku Enver. — Më kishte marrë malli shumë për njerëzit. Më kishte marrë malli edhe për kopshtijet e
sokaket. Po a bën më këpucë? — e pyet ai Zylfon.
— Të kujtohen shollat me proka? Të kujtohet aneja
ime? Aneja ime ngaherë më thoshte: «Nga shkon,
more djalë, se i hëngre e i grive këpucët». «Ç'ru
bëj unë, moj ane, janë gurët që i grijnë e i hanë», —
i thosha unë.
54

Zylfoja, shoku i tij i fëminisë, tregoi se jeton
mirë së bashku me të katër fëmijët, tri vajzat e një
djalë.
— Mos je pishman që ke tri vajza? — pyet
shoku Enver.
I kam të mirë fëmijët. Më
Jo, i thotë ai.
respektojnë. Djalin e kam inxhinier, një vajzë e kam
arsimtare, një e kam në Tiranë, kurse tjetra është
punëtore në ndërmarrjen bujqësore.
Shoku Enver e përqafon vajzën që punon në
bujqësi dhe i thotë:
Të lumtë!
Pastaj largohet i përcjellë me dashuri të zjarrtë
dhe vazhdon shëtitjet nëpër sokake, anës të veshur
e të shtruar kudo me gurë. Shoqja Nexhmije thotë:
Mirë thonë, një qytet i tërë prej guri është
Gjirokastra.
Çdo gur i këtij vendi ka një histori më vete.
Kanë dert këta gurë? Jo, nuk kanë, — thotë shoku
Enver. — Ashtu si gurët edhe ne s'do të kemi dert
kurrë.
Përpara, papritur, nga një portë e gurtë del një
ane e veshur me të zeza. Zëri i saj i hollë u dëgjua
deri në fund të sokakut:
Mirë se erdhe. o trim! Kështu të paçim ngaherë, të fortë e të ri! Hapuni ta përqafoj trimin. (Kjo
ishte nënë Zyhraja). Të na rrosh sa malet!
Të rrojë Partia, — përgjigjet shoku Enver
dhe përqafohet me të.
Shëtitja e gëzuar vazhdon nga njëri sokak në
tjetrin, nga njëra thoropullë në tjetrën.
Ti je vëllai i Xhafos, — i drejtohet një të
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moshuari shoku Enver. — Si je nga dunjallëku? Po
fëmijët si i ke?
Sa të kemi Partinë dhe ty, shoku Enver, të
gjithëve Gjolekë na ke, — i thotë një plak nga Zhulati.
Shoku Enver i afrohet e i thotë:
Nuk ia marrim një herë bashkë këngës së
Gjolekës, — dhe ia morën kokë më kokë:
Dolli Gjolekë Spanoi,
Tafil Buzit të m'i thoi:
Gjoleka s'e turpëroi,
Përmes dyzetmijëve shkoi,
Kastanasit ç'ia martoi,
Me të dyja ç'e qëlloi.
Nxorri shpatën edhe shkoi...
Dhc pastaj shton:
Kanë qenë trima Gjoleka e Tafil Buzi me
shokë. Edhe partizanët ndoqën dhe e çuan më tej
rrugën e këtyre trimave të rrallë, të cilëve «palla në
dorë ç'u ndriu».
Po Beduni i xha Nuros rron? — pyet shoku
Enver. — Me të dilnim andej nga kodra me dy-tri
cangadhe që kishte xha Nuroja.
Njerëzit dalin spontaneisht nga shtëpitë dhe e
përshëndetin shokun Enver me duartrokitje e brohoritje të zjarrta. Udhëheqësit të Partisë e të popullit i del përpara një pionier.
Xhaxhi Enver, — i flet ai, — dhe i hidhet e
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e përqafon. — Kam vizatuar portretin e Qemal
Stafës.
Sa bukur e ke vizatuar! — i thotë shoku
Enver. — Ti do të bëhesh një piktor i vërtetë. Për
ty, për bijtë dhe bijat e Shqipërisë janë të hapura
shkollat, janë të hapura të gjitha rrugët.
Po, me Partinë dhe shokun Enver në ballë janë të sigurta e të hapura rrugët e Shqipërisë socialiste.
Vijnë e takohen xha Muçoja e xha Fetahu. Përqafohen.
Sa vjeç u bëre, o Fetah? — e pyet shoku
Enver.
70 vjeç, — i përgjigjet.
Po të jesh ti 70, unë jam 60. — Po pse të
mos thuash, ke hak, xha Faroja e Dedeja kanë vdekur e nuk i pyesim dot, — thotë shoku Enver duke
qeshur.
Xha Muços i thotë:
O Muço. a e hedh ndonjë gotë në mbrëmje
te pati?
E hedh, o Enver. Ma ka dhënë edhe doktori.
Leri ato, — i thotë shoku Enver.
Për kokën tënde, më ka lejuar doktori, se
është prej dëllinje e dëllinja bën mirë për shëndetin.
Qeshin të gjithë të gëzuar duke bërë shumë
shaka.
Gëzimi i njerëzve, që nga pleqtë e deri te fëmijët, është i papërshkruar. Secili do që kjo shëtitje të mos ketë kurrë të mbaruar.
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Duke u larguar nga kjo lagje kaq e dashur,
shoku Enver përshëndetet me dhjetëra banorë të
lagjes . e u thotë:
— Mbeçi me shëndet! Qofshi të gëzuar! Të
fala të gjithëve! Mirupafshim!
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SHOKU ENVER IIOXHA MIDIS POPULLIT
TE DROPULLIT

NE MITINGUN ENTUZIAST TE GRAPSHIT
DROPULLITET MANIFESTOJNE DASHURINE
E ZJARRTE DHE UNITETIN E ÇELIKTE
ME PARTINE

Më 22 mars sheshi i Grapshit ziente nga mijëra
dropullitë, të cilët, sapo morën vesh se do të vinte
shoku Enver, zbritën e erdhën me gëzim nga fshatrat e bukura të bisedonin e të përshëndeteshin me
të nga afër. U mblodhën kokë më kokë dhe, pavarësisht se binte shi i dendur, ia merrnin këngës e hidhnin valle, u shkëlqenin kostumet e bukura të Dropullit dhe zemrat u ngazëlleheshin. Dhe jehona e
këtij gëzimi sa vinte e bëhej më e fuqishme, kalonte fushës së qëndisur nga duart e arta të dropullitëve e përcillej tej në fshatrat e Koshovicës, Llongos, Kakavies e Pogonit, ngjitej në malet e larta,
në ato male ku shqiponjat ngrenë foletë, në ato
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male që qarkojnë rreth e rreth fushën e gjërë e të
bukur të Dropullit.
E varfër, e shtypur, analfabete ishte kjo krahinë e kurbetit, Dropulli. Dje rruga
shpëtimit»
ishte kurbeti. «Ikim. — shkruanin dropullitët, —
që të mos hamë rriskun e fëmijës. Punonim ditë e
natë për të nxjerrë kafshatën e gojës. Por edhe atë
s'e nxirrnim. Më të shumtët ktheheshin në një zarf
me shirit të zi. Disa, si «shpërblim», sillnin sëmundjen, pleqërinë. Prandaj populli me urrejtjen më të
madhe mallëkonte kurbetin:
Dyzet ditë në det të zi,
Zjarri, moj, Ameriqi!
Amerikë o' gjeç belanë,
Që na mban, moj, burrat tanë!
Vetëm nga Dropulli i Sipërm në fund të vitit 1944 ishin në kurbet 1034 djem e burra. 1518
ha tokë kishte para Çlirimit. Gj • smën e saj e kishin
agallarët, bejlerët, kishat e manastiret. Në këtë krahinë nuk kishte asnjë ambulancë, asnjë spital. Tuberkulozi dhe malarja bënin kërdinë. Buka e grurit
përdorej në vend të djathit. Rendimentet e kulturave bujqësore ishin në disa shifra që tani duken
qesharake. Njerëzit vuanin për një pikë ujë.
Por ajo kohë perëndoi për të mos u kthyer ku,
rrë më. Vitet e Partisë, të pushtetit popullor, sollën
jetën e re. Popullsia është trefishuar. Jeta mesatare
e njeriut është 71 vjeç. Vetëm në Dropullin e Sipërm janë ndërtuar 1700 shtëpi të reja.
— E pse të mos jetë e lumtur, e gëzuar jeta
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jonë, — na tha nëna e dëshmorit Koço Pirali, — kur
Partia na ka sjellë gjithë këto të mira, kur kemi
kooperativën, kur në çdo fshat kemi qendra shëndetësore, kopshte, çerdhe, shkolla, vatra kulture?
Sot kudo gjen kuadro nga Dropulli i Sipërm
dhe i Poshtëm, bij dhe bija të zotë të kësaj krahine.
Me qindra e me mijëra janë ata që kanë mbaruar
shkollat e larta dhe të mesme. Punuan gratë dhe
burrat krah për krah me sedër revolucionare, prandaj edhe të mirat erdhën njëra pas tjetrës, prandaj
jeta e re socialiste u fut në çdo shtëpi, prandaj rendimentet e kulturave bujqësore s'kanë krahasim me
ato të së kaluarës. Dropulli i Poshtëm vitin e kaluar mori mesatarisht 35,5 kv për ha grurë e 60,5
kv për ha misër dhe ndau 16,8 lekë për ditë-pune.
Dropulli i Sipërm mori 31 kv për ha grurë, 50 kv
për ha misër dhe 13 lekë për ditë-pune.
Përparimet e krahinës së Dropullit janë të mëdha e të dukshme në të gjithë sektorët e jetës. Atë
që nuk e bënë shekujt, e bënë vitet e Partisë, vitet
e socializmit. Prandaj sot të gjithë, burra e gra, të
moshuar, pionierë e pioniere, fatosa, kanë ardhur
për t'u takuar me udhëheqësin e dashur të Partisë
e të popullit dhe për të shprehur dashurinë dhe mirënjohjen e tyre të pakufishme për Partinë e pushtetin popullor, besnikërinë e pafund për çështjen e
socializmit.
Në orën 10,30 shoku Enver Hoxha, i shoqëruar
nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit
Qendror të Partisë, dhe shoku Spiro Lengo, anëtar
i Komitetit Qendror të Partisë e zëvendësministër i
Bujqësisë, si dhe nga sekretari i parë i Komitetit
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të Partisë të Rrethit Ali Manaj e kryetari i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Resul Zani, vjen
në Grapsh. Gëzirni i dropullitëve është i papërshkruar. Ata brohorasin me entuziazëm e me zjarr për
Partinë e lavdishme të Punës, për udhëheqësin e
dashur e të shtrenjtë të Partisë e të popullit tonë.
Secili do që t'i shtrëngojë dorën shokut Enver, do
që të jetë sa më pranë tij.
— Mirë se erdhe, shoku Enver, mirë se erdhe!
Të lumçin këmbët! — thonë ata.
I rrethuar nga ky entuziazëm, nga kjo dashuri
e pastër dhe e sinqertë, shoku Enver Hoxha u prit
nga sekretari i Komitetit të Partisë të Rrethit Kristo
Bllani, nga nënkryetari i Komitetit Ekzekutiv të KP
të Rrethit Kosta Kuruni, nga Heroina e Punës Socialiste dhe nënkryetare e kooperativës bujqësore të
zmadhuar të Grapshit Vitori Curi, nga sekretari i
byrosë së Partisë të kësaj kooperative Taqi Nika,
nga kryetari i Këshillit Popullor Ilia Jorgji, si dhe
nga kryetari i kooperativës së zmadhuar të Vriserasë Pavllo Konomi dhe sekretari i byrosë së Partisë
Andon Ngjelo.
Pionierja Aleksandra Nika i dhuroi shokut
Enver një buqetë me lule të freskëta. Pastaj udhëheqësi i dashur i Partisë dhe i popullit takohet e
përqafohet me përzemërsi me Niko Qiqin, babai i
Heroit të Punës Socialiste, mësuesit Ilia Qiqi, i cili
dha jetën duke shkuar në krye të detyrës në katundin Lis të Matit, takohet e përqafohet me përzemërsi me pensionistin Ilia Gazhga, i cili, megjithëse ka humbu • dritën e syve, vazhdon t'u mësojë
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me pasion fëmijëve, mandolinën e të japë koncert
fshat më fshat.
Si jeni, mirë? — u thotë shoku Enver.
Kur kemi Partinë edhe ju, shoku Enver, —
thotë Ilia Gazhga, — ne jemi mirë. S'ka ku të vejë
më mirë. Të na rrosh sa malet!
Të rrojë Partia, të rrojë populli, — thotë
shoku Enver.
Ai afrohet dhe u shtrëngon duart dhjetëra dropullitëve e dropulliteve, përqafohet me ta dhe pastaj ngjitet në tribunë. Gëzimi shtohet. Brohoritjet
e zjarrta vazhdojnë për minuta të tëra. Në mes të
këtij çntuziazmi e dashurie të pafund e merr fjalën
Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së
Punës të Shqipërisë, shoku Enver Hoxha.
Duke iu drejtuar pjesëmarrësve të mitingut,
shoku Enver tha:
Të dashur shokë dhe shoqe, vëllezër, mëma dhe
motra dropullite! Unë nuk di greqisht, më vjen keq
që nuk e mësova kur isha i ri në shkollë gjuhën e
bukur greke. Do të flas, pra, shqip. Edhe gjuha
shqipe është një gjuhë e bukur, është gjuha e popullit shqiptar, e Atdheut tonë të përbashkët, e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Së pari, dëshiroj t'ju falënderoj nga zemra për
ardhjen tuaj këtu, t'ju shoh e të më shihni, se malli
na ka marrë, por me mendje e zemër ju kam kujtuar dhe kam ndjekur punën e realizimet tuaja, të
gjithë minoritetit e të gjithë rrethit të Gjirokastrës.
Dropullitët, minoriteti grek e populli shqiptar
dhe, veçanërisht, populli i Gjirokastrës kanë qenë të
lidhur ngushtë si mishi me thoin, janë dashur si mo63

tra e si vëllezër. Këtu nuk e kam fjalën për bejlerët
e agallarët e poshtër të Gjirokastrës, por e kam fjalën për popullin fukara të Dropullit dhe popullin fukara të Gjirokastrës. Dashuria jonë për popullin e
minoritetit nuk është shlyer kurrë. Ajo u kalit, u
çelikos me krijimin e Partisë sonë të Punës dhe gjatë Luftës Nacionalçlirimtare. Partia jonë Komuniste, e formuar nga bijtë e popullit, nga bijtë e Shqipërisë, edhe nga bijtë e minoritetit, luftoi pikërisht
për këtë unitet, për këtë dashuri në .mes nesh, që
do të forcohet e do të kalitet në shekuj.
Shqiptarë e minoritarë, vuri në dukje shoku
Enver, luftuan së toku, sakrifikuan, por fituan. Fit uan Shqipërinë dhe e bënë të tyren, dëbuan të huajt, shtypën agallarët, shtypën bejlerët dhe ia dhanë
fuqinë në dorë popullit, që ai të vendoste ligjin e tij,
të ndërtonte atë shoqëri për të cilën kishte derdhur
gjak, kishte vuajtur, kishte derdhur djersë. Populli,
me Partinë e tij të lavdishme në krye, ndërtoi pushtetin popullor, ndërtoi shoqërinë socialiste që gëzojmë ne sot.
Që në ditët e para të Çlirimit Partia mendoi se
gjithë popullin shqiptar duhej ta bënte të ndërgjegjshëm për detyrat që i viheshin përpara dhe të krijonte ato .mundësi, që avash-avash të zhvilloheshin
forcat prodhuese e të ndërtoheshin marrëdhënie të
reja në prodhim në mes të njerëzve dhe të përmirësohej jeta e vendit. Dhe Partia mendoi drejt. Partia
tha se në ekonomi degë udhëheqëse është industria,
por bazë është bujqësia. Prandaj, theksoi Sekretari i
Parë i Komitetit Qendror të Partisë, t'i vëmë rëndësi bujqësisë në radhë të parë, na porosiste Partia.
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Ç'do të thoshte t'i vinim rëndësi bujqësisë? Kjo do
të thoshte që fshatarët të merrnin tokën, sepse atyre
u përkiste dhe askujt tjetër. Dhe u bë Reforma Agrare. Pastaj Partia tha: Këto fusha a do t'i lemë kështu, si kanë qenë përpara? Jo, nuk duhet t'i lëmë
kështu, por duhet t'i bëjmë pjellore, duhet të thajmë
kënetat, duhet të vaditim tokat, duhet të sjellim mekanizma, dhe më vonë duhet të ndërtojmë fabrika
plehrash, të shtojmë bagëtinë, të shtojmë frutikulturën. Këto tha Partia e iu përveshëm punës. Dhe ju,
dropullitët, ishit nga ata fshatarë heroikë të Shqipërisë socialiste që të parët iu vutë punës. Të më
falin burrat dropullitë. por duhet t'u heqim kapelën
grave të Dropullit, sepse ato iu qepën kësaj toke, këtyre fushave, me thonj kanë punuar.
Pastaj shoku Enver tha se kur vendosëm pushtetin, Partia e Qeveria lidhur me zhvillimin e bujqësisë menduan për të gjitha fushat e Shqipërisë,
dhe veçanërisht menduan që në ditët e para edhe
për fushën e Dropullit. Pse menduan për Dropullin?
Partia mendoi se ne duhet të tregonim se socializmi
është ideja e madhe e Karl Marksit dhe e Leninit, që
njerëzit i konsideron njësoj, qofshin këta shqiptarë
ose minoritarë. Shqiptarët kishin vuajtur shumë, por
minoritarët edhe më shumë. Prandaj, nënvizol ai,
Partia e pushteti popullor menduan që duhet të ndihmoheshin minoritarët ,dhe në radhën e të parëve.
Dhe kështu u bë. Nuk dua t'i numëroj ato që ka bërë
Partia për gjithë Shqipërinë, dhe veçanërisht për
Dropullin.
Ne mburremi kur dëgjojmë dhe shikojmë përparimet e mëdha që ka bërë e gjithë krahina juaj.
5 - 39
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Ne mburremi kur shohim prodhimet e mëdha në
grurë, në misër, në jonxhë, në duhan, kur shohim
këtu të rriten lopë që japin qumësht në sasi të mirë
dhe që do ta rritin më tej prodhimtarinë e tyre. Rendimentet e larta që ju keni arritur na gëzojnë pa
masë. Ato fuqizojnë Atdheun tonë të dashur socialist.
Jemi jashtëzakonisht të gëzuar, theksoi shoku
Enver, që nga gjiri i këtij populli kanë dalë luftëtarë
të shquar, partizanë heronj e heroina të popullit,
kanë dalë edhe në ditët tona bij si Ilia Qiqi e shumë
të tjerë që s'kanë kursyer as jetën për lirinë e këtij
populli dhe ndërtimin e socializmit. Ata, të bashkuar
si mishi me thoin me tërë popullin, kanë shkuar në
krahinat më të thella të Atdheut dhe atje kanë dhënë diturinë e tyre, që e kanë marrë këtu në shkollat
e Dropullit, në shkollat e Gjirokastrës, në shkollat
e gjithë Shqipërisë.
Komunistët kanë punuar me gjithë shpirt që
në çdo fshat të Dropullit të ketë shkollë greke dhe,
si marksist-leninist, unë them që duhet të ruhet e
të zhvillohet gjuha greke, gjuha amtare e popullit të
minoritetit. Këtë e kërkon internacionalizmi proletar, e kërkon Partia e Punës e Shqipërisë, sepse është
gjuha e mëmës, kalamani duhet ta mësojë, ju s'duhet ta harroni. Ju duhet ta doni, ta dashuroni po me
atë forcë gjuhën shqipe, gjuhën e Atdheut tonë të
përbashkët socialist, sepse djemtë dhe vajzat tuaja
nuk do të punojnë, nuk do të përhapin diturinë vetëm këtu në minoritet, por do të rrezatojnë edhe ata
gjithë diturinë e tyre në të tërë Atdheun e tyre, në
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë.
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Është e domosdoshme, tha pastaj shoku Enver,
që unitetin rreth Partisë ta kemi kurdoherë të çeliktë, sepse vetëm Partia na nxorri në dritë, vetëm
ideologjia e Partisë na dha forca, na dha shpirt, na
dha kurajo, na hapi sytë e na tregoi sesi duhej të
luftonim, të punonim, të lidheshim me njëri-tjetrin
dhe të ndërtonim jetën e re. Dhe jeta e re te ne lulëzon. Socializmi te ne ndërtohet me sukses. E ardhmja e vendit tonë do të jetë akoma më e bukur. Unitetin e popullit me Partinë duhet ta kalitim, Si bëhet
kjo kalitje? Kjo kalitje bëhet duke kuptuar mirë
ideologjinë tonë, duke kuptuar mirë internacionalizmin proletar, duke e dashur shoku-shokun me një
dashuri të sinqertë, të pastër, duke i zhdukur nga
mesi ynë ligësitë, mëritë, duke e mbajtur njëri-tjetrin krah për krah, siç porosiste Marksi kur shkroi
Manifestin: Proletarë, shtrëngoni supet njëri me tjetrin dhe marshoni frontalisht kundër borgjezisë!
të
Edhe ne shqiptarët kështu na mëson Partia,
mbajmë radhët e shtrënguara sup më sup, të ecim
përpara. Dhe duke ecur përpara socializmi ndërtohet, vendi zbukurohet, shpirti i njerëzve zbukurohet. Kjo është lumturia e popullit tonë. Këtë lumturi po e ndërtojmë me sukses.
Ju, shokë minoritarë, vazhdoi shoku Enver Hoxha,
çështjet i kuptoni drejt politikisht dhe ideologjinë e
Partisë e përvetësoni. Këtë unë e shikoj jo vetëm në
përgjithësi, por edhe në shokët e mi minoritarë që
janë në udhëheqje të Partisë.
Për këtë tokë, tha shoku Enver, ju fshatarët
keni luftuar, prandaj e doni me gjithë shpirt dhe
Partia ju thotë ta doni me gjithë shpirt. Partia do
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t'ju ndihmojë me të gjitha forcat që këtu të krijohet
jo vetëm kaq sa është krijuar, mos u kënaqni me
këtë, por të krijoni një bollëk më të madh. Pse e
themi këtë? E themi këtë sepse jemi të sigurtë në
forcat tona. Populli me Partinë në krye çau malet,
mundi armiqtë. Të shumtë ishin ata, të egër ishin,
na okupuan, na dogjën, por ne i mundëm ata. Siç
na thotë Partia, çdo gjë ndërtohet me punë. Punën
duhet ta bashkojmë me dituri. Eksperiencën e përgjithshme të mos e neglizhojmë.
Në mes artit të bukur të popullit shqiptar, theksoi shoku Enver, shquhet edhe arti juaj, edhe i këngëve edhe i valleve. Ai shquan nga muzikaliteti, nga
ritmi i bukur, nga eleganca, nga ajo që i thonë art i
kulturuar. Kur dalin dropullitet në skenë, përnjëherësh vihet re një hare e madhe në spektatorët e
teatrove e skenave. Gjërat e bukura të këtij populli
janë vënë në dukje, janë ngritur në skenë, në art.
Ju përgëzoj juve dropullitët për këngët dhe vallet
tuaja, për kostumet tuaja të bukura. I ruani këto,
se janë të vlefshme, jo vetëm për ju, por për gjithë
Shqipërinë socialiste. Ta ruani folklorin tuaj, ta
grumbulloni atë, të shkruhet folklori juaj në greqisht, të përkthehet në shqip. Mësuesit e minoritetit
veçanërisht, theksoi shoku Enver, duhet të mbledhin gojëdhënat, këngët, përrallat e popullit të Dropullit, t'i regjistrojnë, se ato janë thesari i popullit
tonë. Të shkruajnë historinë e këtij populli heroik
luftëtar tok me popullin shqiptar. Mjerimet e tij,
vuajtjet e tij janë mësime. Ato nuk duhet t'i harrojnë të vegjëlit, që do të rrojnë në lumturi në socializëm.
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Duke folur mbi disa probleme të gjendjes ndërkombëtare, shoku Enver tha se imperializmi amerikan, socialimperializmi sovjetik, kapitalizmi botëror
tregohen se janë të fuqishëm, se janë të pamposhtur,
por ata janë të krimbur. Ata janë një grusht njerëzish. Popujt janë në revolucion, ziejnë. Populli, proletariati kudo në botë, në Afrikë, në Azi, në Oqeani,
në Evropë, në Amerikë, lëvizin, përleshen me policinë, me karabinierinë, bëjnë greva madhështore,
me miliona dalin nëpër rrugë. Çfarë kërkojnë ata?
Ata kërkojnë të rrëzohet pushteti i kapitalit, kërkojnë bukë, se vuajnë për bukë, kërkojnë punë të punojnë, se s'kanë punë. 110 milionë janë të papunë
në botë. Banditizmi, kusaria janë sheshit. Borgjezia
e ka të vështirë të sundojë, sepse proletariati dhe
popujt e shtypur luftojnë. Të gjitha këto çojnë në
ashpërsimin e mëtejshëm të kontradiktave të proletariatit me borgjezinë, të popujve me imperializmin
dhe me shtypësit e brendshëm, krijojnë kontradikta
të pazgjidhshme për kapitalizmin. Këto kontradikta
do të shtohen dhe do të çojnë në revolucion.
Pasi vuri në dukje sesi borgjezia kapitaliste përdor revizionistët e tipit të Berlinguerit dhe aristokracinë punëtore për të mashtruar proletariatin dhe
për të shuar revolucionin, shoku Enver vuri në dukje
se të dy superfuqitë, imperializmi amerikan Llhe imperializmi sovjetik, përpiqen të rindajnë pasuritë e
botës. Ato kanë kontradikta me njëra-tjetrën. Njëra, Amerika, kërkon t'i mbajë e t'i shtojë pasuritë,
domethënë të shtypë popujt që po i shtyp, të shtypë
edhe popuj të tjerë që janë në zgjim, k urse tjetra,
revizionistët sovjetikë duan të rrëmbejnë në të gji69

thë botën pasuritë e popujve, t'i skllavërojnë për të
ushqyer e për të mahur Brezhnjevët me shokë. Në
mes këtyre dy imperialistëve ka edhe ujdira, ka edhe
kontradikta, ka edhe luftë, po në kurriz të kujt? Në
kurriz të popujve. Po popujt nuk i durojnë, ata ngrihen, luftojnë; dhe kjo luftë do t'i ngjitë shkallët një
nga një e një nga një.
Partia e Punës e Shqipërisë, tha më poshtë shoku Enver, ka fituar një simpati të jashtëzakonshme
në të gjithë popujt, në të gjithë proletarët, kudo, në
Afrikë, në Azi, në Amerikën e Veriut, në Amerikën
Jugut, në Evropë. Proletarët dhe popujt e shtypur
duan Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe interesohen të dinë se si një vend i vogël u
bën ballë armiqve të tij të shumtë imperialistë dhe
revizionistë, se ku qëndron forca e tij. Ata arrijnë në
konkluzionin se kjo forcë është ideologjia marksiste-leniniste, Partia e Punës e Shqipërisë dhe forca
pamposhtur e popullit shqiptar.
Duke folur për simpatinë reciproke midis popuIlit shqiptar e atij grek, shoku Enver tha se ne e kemi dashur popullin grek dhe e duam, sepse ai është
një popull i ndershëm, një popull i zgjuar dhe që ka
luftuar për lirinë dhe indipendencën. Tok kemi luftuar në kohët e kaluara dhe në kohët moderne me
popullin vëlla grek. Kemi bashkuar armët. Poeti i
madh Naim Frashëri, i cili ka pas mësuar në kolegjin
Zosimesë në Janinë, ka shkruar një vjershë të
bukur për dashurinë dhe miqësinë e popullit shqiptar me popullin grek. Miqësia jonë me popullin grek
është e lidhur me gjakun për lirinë e indipendencën
kundër të njëjtëve armiq. Aktualisht qeveria greke
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është për përmirësimin e marrëdhënieve me Shqipërinë dhe ne jemi duke i përmirësuar ato. Kjo ka
gjetur kurdoherë mirëkuptim te populli shqiptar
dhe te qeveria shqiptare. Me Greqinë kemi shkëmbime tregtare e kulturore. Jemi gjitonë, asgjë e keqe
nuk mund t'i vijë Greqisë nga ana jonë, dhe këtë e
di populli grek. Ndjenjat e popullit grek e të popullit shqiptar puqen, puqen, dhe sikush në vendin e
tij, sikush në punën e tij. Politikën e Shqipërisë nuk
e pëlqejnë veçse ata që na kanë halë në sy sepse themi të vërtetën, sepse përparojmë, sepse dimë të
mbrohemi nga armiku.
Duke folur mbi çështjet e mbrojtjes, shoku
Enver tha se neve na vihet detyra të punojmë, të
ushtrohemi ushtarakisht, të prodhojmë sa më shumë e të vigjëlojmë. Kurdoherë duhet të jemi vigjilentë, se lumi fle, por armiku nuk fle.
Duke përfunduar, udhëheqësi i popullit dhe i
Partisë tha: Edhe një herë ju sjell falenderimet dhe
urimet e përzemërta të Komitetit Qendror të Partisë.
Ta doni Partinë me gjithë shpirt sepse Partia na nxorri në dritë, sepse Partia dhe pushteti i popullit do të
na sjellë të mira akoma më të mëdha, Partia është
ajo që na mëson, na armatos, që ta kemi kurdoherë
Shqipërinë të lirë, që malet t'i bëjmë të bukura si
fushat. që hambaret t'i kemi plot, që fëmijët të na
rrojnë të shëndetshëm e të lumtur.
Pas mitingut, shoku Enver Hoxha pati një takim dhe zhvilloi një bisedë me kuadro të kooperativës bujqësore të Vriserasë dhe të asaj të tipit të lartë të Grapshit. Vitori Curi, nënkryetare e kooperativës së tipit të lartë të Grapshit, deputete e krahinës së
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Dropullit të Poshtëm në Kuvendin Popullor, i raportoi
shokut Enver për sukseset që janë arritur nën udhëheqjen e Partisë në fshatrat e kësaj kooperative. Ajo
tha se arritje të mira janë shënuar sidomos në rendimentet e drithërave të bukës, në luledielli, në perime etj. Pastaj sekretari i byrosë së Partisë të kooperativës «Llesh Pal Çupi» të Vriserasë, Andon
Ngjelo, njoftoi për punën e madhe që bëhet në Dropullin e Sipërm për ndërtimin e mbrojtjen e socializmit, për ndryshimet e mëdha që janë bërë në të
gjitha fushat e jetës së dropullitëve.
Shoku Enver shprehu gëzimin për të gjitha këto suksese që janë arritur. Në fjalën e tij ai tha se
patriotizmi i dropullitëve është i lartë. Fjalët e shokëve që na raportuan këtu, tha ai, janë ndjenjat e
popullit minoritar grek. Zemra e tyre rreh njësh me
zemrat e popullit vëlla shqiptar. Ky vëllazërim e
bashkim që ngjet në Shqipëri, është zbatim i ideologjisë marksiste-leniniste. Ja, pra, shih këtu te ju:
kryetarët e kooperativave bujqësore, sekretarët e
byrove të Partisë, mësuesit, agronomët, mjekët, mamitë janë bijtë tuaj. Por nuk ndodh kështu me pakicat kombëtare në vendet borgjezo-revizioniste. Të
drejtat atje ekzistojnë vetëm në kartë. Këtu te ne
dropulliti i prek, i ndien dhe i jeton të drejtat që i
ka siguruar Partia. Populli minoritar e populli shqiptar kanë vuajtur e janë shtypur nga të njëjtët armiq,
historia, jeta e tyre ka qenë e njëjtë. Sot ata i bashkon ideologjia marksiste-leniniste, ideologjia e Partisë sonë.
Pastaj shoku Enver tha se në kooperativat tuaja keni shumë specialistë, mos e nënvleftësoni ditu72

rinë e tyre. Dëgjoni agronomët, inxhinierët dhe specialistët e tjerë. Dëgjoni me kujdes e mos u mjaftoni
me atë dituri që keni. Njeriu sa rron aq mëson. Por
edhe specialistët të mos kënaqen me ato që kanë mësuar. Edhe ata të shfletojnë e të lexojnë libra. Leximi
i librave t'i shërbejë punës për t'u futur thellë në
praktikën e gjërave. Ta bëjmë të zot e të mësuar
edhe kooperativistin më të thjeshtë. Shkencën, diturinë, të mos e zotërojë vetëm një njeri, ose një
grup njerëzish, po masa e tërë, sepse me një lule
nuk vjen behari. Dituri, praktikë, organizim — ky
të jetë trinomi për të gjithë. T'u shpjegohet mirë
shkenca masave, t'u sqarohet e të shkoqitet imtësisht, dhe jo të bëhet se kështu dua unë, po pse kështu e kërkojnë nevojat e bimës, kështu na mëson
agroteknika. Çdo kooperativist ta hedhë mirë shatin, ta rrallojë mirë bimën, të heqë atë bimë që
s'duhet e të lërë atë që duhet.
Duke u ndalur në organizimin e punës, më poshtë shoku Enver tha se për çdo punë që bëjmë duhet të ushtrojmë kontroll. A ka mundësi, tha ai, që
një brigadier që ka 70 veta, të merret me të gjitha
punët, me normat, me llogarinë, me plehun etj? Jo.
Atëherë ç'duhet bërë? Të aktivizohen edhe kooperativistët e tjerë, të bëhet kontroll paralel dhe shurnë
punë të brigadierit mund t'i kryejë fare mirë përgjegjësi i skuadrës. Ndihma e brigadierit të jetë tek ajo
skuadër që nuk shkon mirë, nuk realizon detyrat,
aty të ndihmojë brigadieri; aty të bëhet organizim
më i mirë e kontroll i punës. Vetëm kështu, duke u
mobilizuar e duke u preokupuar të gjithë, arrihen
objektivat e caktuara.
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Në fund shoku Enver falënderoi për pritjen e
nxehtë që iu bë dhe shprehu bindjen se, nën udhëheqjen e Partisë, kooperativat e Dropunit të Poshtëm dhe të Sipërm do të arrijnë suksese të tjera,
edhc më të mëdha.
Nga qendra e kooperativës së tipit të lartë të
Grapshit, shoku Enver u largua i përejellë me duartrokitje e brohoritje të zjarrta.
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SHOKU ENVER HOXHA VIZITON QENDREN
MUZEALE, OBELISKUN DIIE SHKOLLËN
E MESNIE «ASIM ZENELI»

«...Do të dëshiroja t'i propozoja popullit të Gjirokastrës që, po ta gjejë të arsyeshme, për të gjithë
mësuesit dhe mësueset pionierë të shkollës e të gjuhës shqipe të ngrihej një obelisk dhe një muze përkujtimor... Në qoftë se ky propozim do të pranohet
nga ana juaj, do të jem i lumtur të vij edhe unë
atje...». — shkruante shoku Enver më 11 nëntor
1973 në një letër që u dërgonte popullit të Gjirokastrës, nxënësve e pedagogëve të shkollës së mesme
«Asim Zeneli». Dhe obelisku u ngrit i madhërishëm
e, bashkë me të, edhe qendra e re muzeale.
Dhe ja, më 23 mars paradite udhëheqësi i dashur i Partisë e i popullit, shoku Enver Hoxha, ngjiti shkallët e kësaj kodre-muze.
Ai shoqërohej nga shoqja Nexhmije Hoxha,
anëtare e Komitetit Qendror të. Partisë, nga sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit Ali Manaj
dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Resul Zani.
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Shokun Enver e priti në qendrën e re muzeale
sekretarja e Komitetit të Partisë të Rrethit Rashide
Gjini dhe drejtori i muzeumeve Lefter Dilo. Ndodheshin gjithashtu mësuesit e vjetër Sokrat Kutra,
Muharrem Gega, Fotaq Kekezi e të tjerë, si dhe
poeti minoritar Pano Çuka.
— Jam shumë i gëzuar që takohem me ju, —
tha shoku Enver.
Ai përgëzoi në veçanti Lefter Dilon, për punën
e kujdesshme e plot pasion që ka bërë e bën për
ngritjen e kësaj vatre të rëndësishme të edukimit
patriotik e revolucionar.
Shoku Enver shikon një nga një fotografitë e
vendosura me kulturë në muze dhe para disave prej
tyre ndalet gjatë. Ja betimi solemn i anëtarëve të
klubit «Drita»: «Betohem se do të përpiqem me
mall, me shpirt, me gjak për të ruajtur gjuhën shqipe. Po nuk e mbajta fjalën, më vraftë koburja». Nga
këto mure flet historia. Flasin Bajo Topulli e Idriz
Guri, Hasan Xhiku e Muharrem Topulli. Ngrenë
zërin Polo Meksi, Dilo Sheperi e Papapano (Plaku
Prifti), Veli Harshova etj.'
— Një ditë, kur isha i vogël, — tregon shoku
Enver pasi ndalet përpara fotografive, — më mori
baba Çeni (Hysen Hoxha) nga dora dhe më çoi andej
nga Sokaku i të Marrëve. «Do të vemi te xha
Iliazi», më tha. Ishte dita e 28 Nëntorit, Dita e Flamurit. U futëm brenda në shtëpi. Unë isha i vogël.
E ndieja se fytyra m'u bë flakë e kuqe. Atje, në krye
të odasë, pashë një prift veshur me rraso të zezë e
me mjekër. Plaka e shtëpisë më dha një llokume.
Pas pak xha Iliazi më tha: «Hipë atje mbi minder e
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merre atë flamurin në dollap. E more? Tani hape».
E hapa. «Fillo me radhë që nga prifti, — më tha.
— Jepua të gjithëve ta puthin». Dhe të gjithë, njëri
pas tjetrit, e puthën. Kur ikëm i them baba Çenit:
«O baba Çen, ç'do ky prifti këtu?». «Pse, s'e njeh?»,
më thotë. Ai është babai i Thomait, mësuesit tënd,
është patriot i shquar».
Te kjo kodër, te kjo dhomë u paraqit për herë të parë shoku Enver përpara mësuesit të shquar
të gjuhës shqipe Thoma Papapano.
— Në zemër ndieja gëzim, — tregon shoku
Enver, — të përzier me frikën e parë, por fjalët e
ëmbla të mësuesit tim dhe copa e kulaçit të misërt
me pak djathë e një qepë që aneja ma kishte futur
në qesen e librave kur më përcolli për në shkollë,
sikur ma ngrohnin zemrën, ma hiqnin ndrydhjen.
Për Basho Thomanë ruaj shumë kujtime dhe një
nderim të veçantë. Ai dhe mësuesit e tjerë na mësuan me pasion gjuhën amtare, historinë dhe gjeografinë e vendit tonë të dashur.
Shoku Enver kujton këto vargje:
Thoma Papapano mëndjehollë,
Nga shqipja s'hoqi dorë,
Thomai vetullkurorë
Mori shkabën në dorë
Hipi, vate në Vlorë...
Në sallat e shkollës-muze të duket sikur dëgjon
zërin e këtyre luftëtarëve të pavdekshëm. Një ditë,
siç tregojnë, erdhi te mësuesi Koto Hoxhi, një fshatar. Në dorë mbante një qilim: «Merre, — i tha më77

suesit. Këtë kisha, këtë të solla». Dhe mësuesi e merr
qilimin e ua shtron fëmijëve.
I
Para syve të vizitorëve janë disa bank të thjeshta. Pak më tej një karrige. Mbi të është gdhendur
një emër, emri i atij që e kishte sjellë nga shtëpia.
Ja dhe mellanerja (shishja e bojës). Po kjo stere (pus)
përse ishte? Kur erdhi njëherë prefekti, kku i hodhën abetaret dhe katërshoret fëmijët.
Koto Hoxhi ishte njeri i madh, — thotë shoku Enver... Më kujtohet si tani Mulla Kamani.
S'donte të na e linte xhaminë për të mësuar: «Si s'ua
jep djemve të mësojnë», i tha baba Çeni. Po s'ua
dhe, do ta pres ilefenë (rrogën). Pastaj, bëri ç'bëri
e na e dha.
Ky është një portret i Skënderbeut, i panjohur deri më sot, — i thotë shokut Enver Lefter Diloja.
Përherë sytë e Skënderbeut janë si të shqiponjës,
shton shoku Enver.
Shoku Enver ndalet te një fotografi e thotë:
Ja, pikërisht këtu, në këtë vend, para ishprefekturës së vjetër, atje ku sot është kinemaja,
në Ditën e Flamurit dëgjuam zërin e fortë të Idriz
Gurit: «Poshtë kusarët!». Xha Idrizin erdhën ta çarmatosnin, ta arrestonin, por ai u tha: «S'e dorëzon
kollaj shpatën Idriz Guri. Sprapsu, zoti major! Ik
u thuaj atyre që të kanë dërguar se nuk arrestohet
dot Idriz Guri. Ne po shkojmë të pimë te kafeja e
Kuçukut se kemi festë dhe, po të doni, ejani, por
duhet të vini me një tabor xhandarësh... Baba Çeni
më kishte çuar një herë në shtëpinë e xha Idrizit.
Nuk më kujtohet mirë, por njëherë shkëmbyen disa
fjalë, po grindeshin. Unë hapa sytë i habitur. «Ik,
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ti djalë, se kemi punë», më tha xha Idrizi. Mua m'u
duk sikur do të ziheshin keq. Por ata jo, nuk ziheshin kurrë, duhcshin si vëllezër e shkuar vëllezërve,
por shfrynin kundër bejlerëve e agallarëve të Gjirokastrës.
Në këtë qendër muzeale kanë zier mendimet
dhe veprimet patriotike të të parëve tanë. Në çdo
stendë, në çdo fotografi, në çdo send shikon se pushka dhe abetarja kanë qenë kurdoherë dy binjakë në
duart e popullit shqiptar. «Ne shqiptarët, — shkruante Hysen Hoxha, — lipset të lidhim një fe të re,
por me një ndryshim, që perëndi të jetë Shqipëria».
Dhe ata patriotë të mirë e të nderuar, ata pion.ierë
të klubeve të para, i çelën këto shkolla me thërrimet
e varfra të popullit, me ato thërrime që jepte ai për
armët e pathyera të diturisë.
Ky është Sami Dalipi, — thotë shoku Enver.
— Ka qenë e është një patriot i mirë. «Bam» ia bënte pushka për ndonjë zjarr që binte dhe Samiu do
të gjendej kurdoherë i pari.
Pastaj shoku Enver Hoxha ulet, si dikur, në një
bankë së bashku me Muharrem Gegën.
Hajde ti, Sokrat Kutra, — i thotë shoku
Enver. — Ti je më i moshuar nga ne. Pa na jep
pak mësim.
M'i thuaj pak ata përemrat pronorë, — thotë mësuesi veteran.
Më duket se kur flet bën edhe ndonjë gabim...
Po, po. Ke të drejtë, — përgjigjet shoku
Enver. Në vend të përemrit pronor «ynë», më rrësh79

qet ndonjëherë e them, p.sh., populli «jonë». Veç
një gjë: kur i shpreh me gojë xheku gaboj, ndërsa
me shkrim, jo. Po ashtu, në vend të «y-së», përdor
«i-në». Dhe, si gjirokastrit, sado që mundohem,
shpesh ku duhet «II» e vë «dh». Por të jap fjalën që
këtej e tutje, zoti mësues, do të bëj përpjekje t'i
mësoj më mirë.
Krijohet një atmosferë shumë e gëzuar.
Para se të dilte nga klubi i shoqërisë «Drita»,
shoku Enver u ndal para një fotografie e tha:
— Kjo është fotografi e Marubit. Ai ka bërë
një punë të madhe. I ka ruajtur me kujdes fotografitë e filmat. Ato janë një pasuri e vyer. Në Shkodër ruhet me kujdes fototeka e tij.
Në këtë kodër kanë qenë disa klube. Dhe të
gjitha kanë qenë vatra të zjarrta edukimi patriotik.
Në këto vatra gumëzhiti kënga për alfabetin shqip,
për shkronjat e tij të arta. Shoku Enver lexon thirrjet e njerëzve të atyre ditëve: «Nuk kërkojmë as
rrugë, as posta, as tjetër, por vetëm pak ushqim
arsimor për djemtë tanë; nga pangrënia mund të
vdesin 20 deri 30 shpirt, por nga padija vdes mëmëdheu me të gjithë». Dhe tund kokën me respekt.
Ja dhe Klubi i Opingarëve. Shenja e opingës. Atë
e mbanin si kokardë në xhaketat e tyre përfaqësuesit e vegjëlisë gjirokastrite. Pak më tej është një
shtypshkronjë e thjeshtë. Shoku Enver e shikon atë
me vëmendje. Zhurmonte dikur kjo shtypshkronjë
dhe prej saj dilnin gazetat, në të cilat shkruhej:
«E lumtun do të jetë gjithmonë Shqipnia derisa të
ketë kësi trimash djem si Avnia», «Të skuqet çdo
dorë e zezë që kërkon të zgjatet mbi jetën e Shqi80

përisë», «Vlora nuk është makarona e të gëlltitet
kollaj»...
Kisha një shok, — tregon shoku Enver, —
Kiço Karajani e quanin. Kishte një nënë shumë të
mirë, teto Niqin. Dhe e dini ç'bënim? Vinim tek ajo
dhe nuk na linte pa na dhënë një kokërr vezë. Kur
u vra Avni Rustemi, erdhën te Kafeja e Hyqymetit automobilët për të marrë njerëzit që do të
shkonin në Vlorë. I them Kiços: «Vemi edhe ne?».
«Ku do të vini, — na tha doktor Karajani, — që
ishte njeri i mirë. Ka kush vete të luftojë. Ju jeni
të vegjël». Dhe iku automobili, s'ia hipëm dot, me
gjithë dëshirën tonë të madhe.
Do t'ju tregoj edhe diçka tjetër, — vazhdoi
më poshtë shoku Enver. — Njëfarë Xhevat Kallajxhiu (një tradhtar, eksponent i Ballit, që u arratis
në Amerikë) një ditë shkroi një tregim. Ne studentët mblidheshim te klubi ynë «Studenti». Këtu vinte
edhe Xhevati. Dhe ç'bëri? Na e dha tregimin ta
lexonim. Ç'është e vërteta, ne s'e donim atë. Aqif
Selfos nuk iu durua e i tha: «More Xhevat, je munduar shumë që e shkrove këtë?». Po, edhe jam munduar, i tha ai. Nuk e kuptoi ironinë e Aqifit. Pretendonte se kishte bërë një vepër të madhe. Por kjo
vepër gjithë-gjithë kishte shtatë fletë. Pastaj kërcen e ia pret shkurt Selami Xhaxhiu: «Atë heroin
tënd më mirë ta kishe mbytur te Ura e Lumit».
Te cepi i Klubit të Opingarëve ka zënë vend
edhe gruaja e djeshme gjirokastrite.
Urani Rumboja duhet të ketë një vend kryesor në muze, — thotë shoku Enver. — Ajo ka qenë
grua e zgjuar, heroike, e pamposhtur, e palodhur
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dhe ka bërë shumë për zgjimin e gruas gjirokastrite. Një herë i thashë anesë sime: «Ke shkuar, moj
ane, andej nga pazari?». «E ku të le ki», më thoshte.
Emrin babait nuk ia zinte në gojë. Vetëm kur u
plak i foli me emër.
Pastaj shoku Enver Hoxha u ndal tek ai sheshi
i vogël i kodrës historike. Ngjan si Fusha e Çajupit
me trëndelinë. Obelisku ngrihet krenar si një shkrep
mali. Ka një bukuri të veçantë. Shoku Enver e shikon me vëmendje të madhe këtë vepër dhe, pasi i
përgëzon autorët Muntaz Dhrami, Stefan Papamihali e Ksenofon Kostaqi, u thotë:
— Shumë të bukur e keni bërë. Të gjithë shokëve u ka pëlqyer ky monument i gurtë, i cili ka
shkruar historinë patriotike të qytetit e të krahinave rreth e rrotull, luftën e madhe të shqiptarëve
për çlirim, për mësim. Ky monument përfaqëson
trimërinë, sakrificat, mençurinë e tyre. Ju i bëtë të
pavdekshëm në gur dhe në muzetë. Prandaj populli, Partia jua di për të mirë. Të gjithë brezat e
ardhshëm, njëri pas tjetrit, do t'i vizitojnë këto vende të thjeshta, po të shenjta, që do t'i nxitin për
të bërë vepra akoma më të mëdha, për ta bërë Shqipërinë edhe më të fortë, të çeliktë, siç e kanë dashur
ata, siç e kanë. dashur shokët që ranë në Luftën
Nacionalçlirimtare. Të bëni gjithnjë vepra e më të
bukura për trimëritë e popullit, për Partinë, — vazhdon shoku Enver. — Vetëm për popullin e për
Partinë të ngrini monumente.
Pastaj shoku Envcr bëri një fotografi para obeliskut me pjesëmarrësit e këtij takimi dhe u thotë:
— Hajdeni të shikoni Gjirokastrën. Një pamje
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të tillë rrallë gjen gjetkë. S'ngopem duke e
parë.
Në këto çaste i afrohet një shok i fëminisë, xha
Resuli.
— Si je, o Cule? — i thotë shoku Enver. — Si
u bëre? Se më thanë që kishe qenë ca sëmurë. Ti
ke qenë njeri i varfër, i ndershëm. Tërë jetën ke
punuar me mushka. Të rrosh e të gëzosh bashkë
me fëmijët.
Shoku Enver Hoxha, i përcjellë me brohoritje
të zjarrta nga qindra banorë që, sapo morën vesh
se udhëheqësi i dashur i Partisë e i popullit po bënte
një vizitë në kodrën historike, kishin dalë në rrugë,
u nis për në shkollën e mesme «Asim Zeneli».
Qëkur shoku Enver Hoxha mbërriti në Gjirokastër, nxënësit e mësuesit e shkollës së mesme «Asim
Zeneli» dëshironin ta kishin midis tyre, të çmalleshin me të, ta përqafonin, të dëgjonin zërin e tij e
të dilnin së bashku në fotografi. Ata janë krenarë
që mësojnë në këtë shkollë me tradita të pasura pakanë dalë shumë djem
triotike, nga bankat e së
e vajza partizane.
Në kohën e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare kjo shkollë u bë vatër e rëndësishme revolucionare. Ajo ka dhënë katër heronj të popullit dhe
41 dëshmorë.
Në hyrje, Sekretari i Parë i Komitetit Qendror
të Partisë, shOku Enver Hoxha, i shoqëruar nga
shoqja Nexhmije Hoxha, u prit nga drejtori i shkoIlës Sotir Vardhani, sekretari i organizatës-bazë të
Partisë Bastri Dalani, sekretarja e Komitetit të Rinisë të shkollës Katina Boga, nga nxënës e mësues.
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Dy vajza të reja, nxënëse të kësaj shkolle, i dhuruan shokut Enver buqeta me lule të freskëta.
Këtu, — tha shoku Enver, — në koridorin
e madh, bënim teatër. Ja, atje në fund ngrinim skenën. Rregulluam skamitë e të gjitha ç'duheshin.
Pastaj shoku Enver vizitoi klasën-muze. Nxënë'sit që gjeti aty i pyeti nga ishin dhe si shkonin
ine mësime.
Po ti e kujt je? — iu drejtua një vajze të
re me trup të imtë e zeshkane.
E Hasan Zazanit, — iu përgjigj ajo e emocionuar.
Mos je mbesa e Farijes së Mezinit?
Po, — i tha ajo duke u skuqur në fytyrë.
Si është me shëndet Faria? I bën të fala.
Kam qenë në shtëpinë tuaj në Cfakë.
Ndërsa shoku Enver u ul në tavolinën e mësuesve, shoqja Nexhmije u ul në atë bankë të nxënësit ku për disa vjet me radhë ka ndenjur shoku
Enver. Ai, duke iu drejtuar shoqes Nexhmije, i tha
që t'u thoshte disa fjalë nxënëseve të dalluara që
ndodheshin aty. Të dy, tha shoku Enver, edhe unë
edhe ti, kemi qenë mësues.
Unë, — tha ajo, ndër të tjera, — e kam dashur shumë profesionin e mësuesit, por e ushtrova
vetëm katër muaj, sepse u hodha në ilegalitet e
gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare u ngarkova me punë nga Partia, veçanërisht me punën
me rininë.
Drejtori i shkollës së mesme «Asim Zeneli» e
informoi pastaj shokun Enver për lëvizjet e iniciativat që kanë marrë organizatat e Rinisë të kësaj
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shkolle, për rezultatet në mësime, në stërvitje ushtarake e punë prodhuese. Ai tha se nga kjo shkollë,
pas Çlirimit, kanë marrë maturën 1851 nxënës. Sot
ka 70 për qind të nxënësve vajza, nga fare pak që
kishte para Çlirimit.
— Ju uroj nga zemra për punën e mirë që po
bëni, — tha shoku Enver. — Të jesh mësues në
shkollë, t'u japësh dituri fëmijëve, t'i bësh njerëz
të aftë, është detyrë e shenjtë. Tani mësimet e Partisë fëmijëve u zhvillojnë inteligjencën, i bëjnë të
aftë për punë, i bëjnë të aftë të jenë ushtarë të mirë, i
bëjnë të aftë fizikisht. Të gjitha këto e bëjnë shkollën
me të vërtetë një kudhër ku çeliku mbruhet me të
gjitha ato veti të një njeriu ashtu siç e kanë dashur
Marksi, Engelsi, Lenini, Stalini dhe Partia jonë. Prandaj të dashur nxënës, mësoni me kujdes, zgjeroni ato
mësime tuaja që merrni në shkollë. Mësuesit tuaj kanë eksperiencë më të gjerë nga sa ka libri. U kërkoni
mësuesve t'ua zgjerojnë mësimin, diturinë. Ata janë
të gatshëm. Kështu, kur të dilni në jetë, të keni
njohuri sa më të gjera, të cilat t'ju shtyjnë vazhdimisht tërë jetën të studioni, të punoni. Dhe këtë
studim ta vini në jetë, për këtë Atdhe të dashur, që
të bëhet përherë më i zhvilluar, më i lulëzuar. Detyra jonë është që Shqipërinë, që e çliruam, e shpëtuam dhe e zbukuruam, ta mbrojmë e ta zbukurojmë akoma më shumë. Bëmë sa mundëm ne të brezit
të Luftës dhe do të bëjmë derisa të rrojmë, derisa
të kemi jetë na kini në krah. Po ju çapin do ta hidhni më të madh nga ne. Megjithatë, do t'ju ndjekim
me këshilla që do t'ju japim, me eksperiencën më të
madhe që kemi, dhe jemi të bindur se ju do të keni
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respekt për prindërit dhe për gjyshërit tuaj. Edhe
ne kemi respekt të madh për ju të rinjtë, sepse ju
jeni gjaku ynë, jeni shpirti ynë, jeni ajo pjella për
të cilën kemi vënë gjithë kujdesin që të bëheni të
mirë, të bëheni të fortë, të bëheni të zgjuar, të bëheni punëtorë, të bëheni ushtarë të mirë, që Shqipëria të mos ketë mortje kurrë, që Atdheu të lulëzojë
në shekuj. Koha punon për ne. Por ne ta shfrytëzojmë kohën si duhet, si na mësojnë mësuesit tanë
të mëdhenj, me punë, me luftë, në vijë të drejtë
marksiste-leniniste. Ju uroj shëndet! Mos u lodhni
kurrë për të mësuar, për të punuar dhe për t'u ushtruar nga ana ushtarake, mos ndieni lodhje as fizike
dhe as mendore.
Edhe juve, shokë mësues, ju përgëzoj për punën e madhe që bëni. Të vazhdoni me këtë punë të
nderuar, sepse Partia e populli shqiptar ju kanë besuar brezin e ri. Siç merr nëna miellin dhe me duart
e saj gatuan brumin e bën bukë të shijshme, të
ëmbël, edhe ju keni në dorë këtë brumë kaq të shëndoshë, keni për detyrë të bëni një gjë të bukur
shpirtërisht, fizikisht, mendërisht, sepse kështu e do
e ardhmja e vendit tonë.
Pastaj shoku Enver shprehu dëshirën për të vizituar klasën përbri klasës-muze. Ai hyri atje dhe
qëndroi në fund të saj.
— Kjo dhomë në kohën e ,pushtimit të parë
italian, — tha ai, — ka qenë spital. Ja, këtu në fund
qe krevati ku qe shtruar Baba Çeni. Qe plak, kishte
thyer këmbën e ishte shtruar në spital. Në shtëpi
vuanin për bukë, me krunde gatuanin. Të sëmurëve
në spital u jepnin nga një koromane të fortë. por
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plaku nuk e hante, ma hidhte mua përditë këtej
nga dritarja. Unë e merrja dhe e ndaja me Sanon
e Balen.
Në oborr shokun Enver e pritnin të tjerë nxënës. Ata zgjateshin drejt tij duke thirrur e brohoritur. Me ta u nda me shumë përzemërsi, duke i përshëndetur vazhdimisht me dorë.
Duke ecur nëpër rrugën e shtruar bukur me
kalldrëm e që të shpie për në lagjen «Palorto», përpara me bluzën e bardhë del furrtari Xhevat Avdalli,
këngëtari popullor i dëgjuar:
— U, Xhevati! A ia marrim njëherë, mo
Xhevat?
Xhevati, si gjithnjë i gatshëm e i papërtuar për
këngë, ia merr një kënge të vjetër: «Dërgoi Gjoleka njerinë...». Shoku Enver ia pret. Dhe kënga
vazhdon bukur e përhapet sokakëve të lagjes -«Palorto», duke u ngjitur lart te dritaret e gjimnazit.
Ajo vazhdoi me vargjet:
Lum'i Vlorësë të vijë,
Ç'u shkulën që në Radhimë,
Kaptuan Shevasinë,
Ranë pellgut në Delvinë,
Mbi Sulo Kallapodhinë...
Në festivalin që do të bëhet në tetor do të
dalim me dasmën gjirokastrite, — thotë Xhevat
Avdalli.
Shoku Enver, duke qeshur, i thotë:
Mos harroni edhe magjen me brumë.
Pastaj shoku Enver vazhdon rrugën, i pritur e
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i përcjellë nga qindra banorë gjirokastritë, të cilët
grumbullohen anës së sokakëve e brohorasin me
dashuri.
Këtej ec me sy mbyllur, — thotë shoku
Enver.
Anetë dhe nanatë dalin te portat, e ftojnë të
hyjë brenda dhe e përshëndetin me ngrohtësi. Në
mes të sokakut afër shtëpisë ku shoku Enver ka kaluar një pjesë të fëmijërisë, ngre zërin:
Lilo! O Lilo Çali, more!...
Mirë se na erdhe, shoku Enver! Kështu të
paçim si mal të lartë! Urdhëroni brenda.
Gëzohem shumë, o Lilo, që e ke marrë ti
këtë shtëpi, — thotë shoku Enver. — E mban mirë,
kujdesesh për të dhe je punëtor nga më të nderuarit.
Që 12 vjeç ke hyrë punëtor. Po musllukun a e ruani?
Ja ku është, — tregon Liloja, — po tani
s'duhet më. Kur s'kishte ujë, lagjja e tërë këtu vinte
e merrte. Tani çezmat me ujë të Hosit kanë ardhur
derë më derë.
Po, thotë shoku Enver dhe kalon tutje te
derica e kopshtit. — E pashë, e nxorra mallin. Në
këtë lagje ka pasur shumë evgjitë, siç u thoshnin atëherë, me përbuzje. Ata, kanë qenë e janë njerëz të
mirë, të ndershëm e punëtorë. Kanë ushtruar më
tepër zanatet. Kovaçë kanë qenë, por dhe jongarin
s'e lanë, muzikën e duan shumë, muzika tregon
kulturë. Në ato kohë ata punonin tërë ditën. Vetëm
kurrizi u dukej, se fytyrën e kishin nën ngarkesë.
Shoku Enver përshëndet banorët me radhë, u
uron shëndet e u thotë: Hapni një çikë portat. Dua
t'i shoh oborret. Mbajini pastër shtëpitë, siç e keni
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traditë, por, ama i mbushni edhe me kalamanë. Mos
friksoni nga kjo. Duke ecur më tej, shoku Enver
ndal e tha:
Ja, ajo atje është shtëpia e Fejo Xhaxhiut.
Për herë të parë atje, bashkë me Selamin kam lexuar një libër komunist. Por druheshim nga policia
dhe shpejt e shpejt e fshihnim në dhipato sa herë që
dëgjonim ndonjë lëvizje.
Nënë Hazize Doraci e fton me këmbëngulje
shokun Enver në shtëpinë e saj.
Març ditë edhe nga të fëmilës sime! Dritë na
bëre Shqipërinë.
Dua të shoh avllinë. Me lule e ke? — pyet
shoku Enver.
Kam ca lule. I kam marrë në shtëpinë tënde,
po do t'i shtoj akoma, përgjigjet nënë Hazizeja.
Duke dalë në lagjen e Varoshit, përsëri qindra
banorë të tjerë dalin anës së rrugëve. Me të parë
shokun Enver, i afrohcn dhe e përshëndesin me
përzemërsi të madhe.
Vizitat, takimet e ngrohta të shokut Enver Hoxha
në rrethin e Gjirokastrës, kanë ngjallur një entuziazëm të papërshkruar dhe kanë ngritur peshë zemrat e të gjithëve. Dashurinë e pakufishme
për Partinë dhe udhëheqësin e dashur të Partisë e
të popullit, e shikon në fytyrat e njerëzve, në rezultatet që arrijnë këto ditë kolektivat e ndryshme të
qendrave të punës e të prodhimit, në qytet e në
fshat, e shikon në bisedat familjare, e shikon në
shfaqjet e bukura që japin çdo mbrëmje grupet e
ndryshme artistike në sheshin «Çerçiz Topulli».
«Hajde, moj Gjirokastër «zonjë», / Mbi çdo
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gur rri një shqiponjë!», — kështu këndon Gjirokastra në ditët e para të pranverës së sivjetme. Dhe jo
vetëm ajo, por tërë Shqipëria.
•
Më 23 mars shoku Enver Hoxha dhe shoqja
Nexhmije Hoxha shkuan në varrezat e qytetit të
Gjirokastrës për të nderuar kujtimin e xhaxhait të
tij, patriotit të shquar Hysen Hoxha, kryetar i klubit
«Drita» — 1908-1913, përfaqësues i Gjirokastrës në
Kuvendin e Vlorës për shpalljen e Pavarësisë më
1912 dhe luftëtar për mbrojtjen e përhapjen e arsimit e të kulturës kombëtare në Gjirokastër.
Përpara varrit të tij, shoku Enver bëri homazhe dhe vendosi një buqetë me lule.
Ai bëri homazhe dhe vendosi një buqetë me
lule edhe në varrin e vëllait të tij Beqir Hoxha, i cili,
për të siguruar bukën e gojës, u detyrua të merrte
rrugët e kurbetit, prej nga erdhi i sëmurë rëndë dhe
vdiq në moshë fare të re.
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SHOKU ENVER IIOXHA U LARGUA NGA
GJIROKASTRA

MIJËRA BANORE PERSHENDETIN ME DASHURI
UDHEHEQESIN E PARTISE E TE POPULLIT —

Gjirokastritët jetuan plot nëntë ditë me gëzimin që u ngjallën takimet shumë të ngrohta e të përzemërta me udhëheqësin e dashur të Partisë e të popullit, shokun Enver Hoxha. Të nëntë ditët ishin
njëra më e bukur se tjetra. Takimet dhe bisedat e
shokut Enver me popullin e Gjirokastrës, me kuadrot, me mashkulloritët, me dropullitët, me banorët
e lagjeve «Palorto», «Varosh» e «Hazmurat», me
nënat e dëshmorëve, me asimzenelasit, këshillat e
tij të çmuara kanë entuziazmuar pa masë të madh e
të vogël.
Ditët e vizitës së shokut Enver në rrethin e Gjirokastrës u shndërruan në një manifestim të zjarrtë
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e të fuqishëm të dashurisë së pakufishme për Partinë tonë të lavdishme, të unitetit të pathyeshëm të
popullit rreth saj.
Në çdo familje gjirokastrite, në çdo qendër pune e prodhimi, të gjithë komentojnë me dashuri e
frymëzim, takimet e drejtpërdrejta me shokun
Enver, Aeresimin dhe kujdesin e tij të madh për
jetën dhe punën e njerëzve të thjeshtë të popullit,
për ndryshimet e përparimet e mëdha të arritura në
vitet e Partisë, për perspektivat e shkëlqyera që janë
hapur.
Fjalët e shokut Enver na e kanë bërë zemrën
mal, — thotë Heroi i Popullit Jorgo Suljoti. — Ne,
si gjithmonë, do të jemi në këmbë për të punuar
dhe, po të jetë nevoja, do të bëjmë edhe sakrificën
e fundit.
Ne s'e harrojmë kurrë ditën kur erdhi në
ndërmarrjen tonë shoku Enver, — na thonë disa
punëtorë të ndërmarrjes «Bule Naipi». — Ai na
zgjati dorën me radhë, na e shtrëngoi mc përzemërsi. Ato do të mbeten për ne ndër ditët më të lumtura. Tani ne punojmë akoma më me hov, më me
vrull për t'i plotësuar e tejkaluar të gjitha detyrat.
Nuk proftasa ta shikoja shokun Enver, —
thotë një nënë e emocionuar, — prandaj kam ardhur
këtu. M'i lumtë ajo gojë! Edhc gurët e sokakëve u
gëzuan, more bir! Me Partinë dhe me Enver Hoxhën
nuk do të na gjejë kurrë ndonjë e keqe. Marrtë edhe
nga ditët tona!
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Bisedojnë. Bisedojnë punëtorët e fshatarët, të
rinjtë e pleqtë, ushtarakët. Kanë plotësisht të drejtë
të krenohen. Është krenaria e ligjshme për Partinë,
për birin e shtrenjtë të saj e të të gjithë popullit.
Ashtu siç u derdhën këngët dhe vallet për kaq ditë
me radhë, ashtu u përhap në të katër anët e rrethit
të Gjirokastrës e të Shqipërisë fjala e zjarrtë, e përzemërt, e shokut Enver.
I vështrojmë këta njerëz të gëzuar dhe mendja
na shkon te bijtë e bijat që dhanë jetën për këto
ditë të bardha. Na dukct se edhe ata gëzojnë bashkë
me ne sot. Ja ku janë Bulja e Persefoni, ja ku janë
edhe të tjerët... Nderimi që u bëri atyre shoku Enver
ua ka ngritur më lart ballin, ua ka mprehur më tepër vështrimin dhe duket sikur thonë: «Ne jemi me
ju, ne ecim bashkë me ju, që revolucioni ynë të mos
ndalet kurrë, që Shqipëria jonë të qëndrojë kurdoherë kala».
Më 24 mars shoku Enver u largua nga Gjirokastra. Me gjithë shiun e dendur, mijëra gjirokastritë kishin mbushur rrugët dhe sheshin «Çerçiz
Topulli», të zbukuruar me flamuj të kuq, me paru11a, portrete të Marksit, Engelsit, Leninit e Stalinit
dhe të shokut Enver Hoxha. Përsëri Gjirokastra
vallzon e këndon.
Tok me ata që kishin zënë vend anës kalldrëmeve «të qëndisura», që nga Qafa e Pazarit e deri
tek Ura e Korovicës, për të përshëndetur shokun

Enver, vjen e gurgullon edhe kënga e posakrijuar
e punëtorëve të uzinës metalike:
Hajt t'ia themi, shokë, si asnjëherë,
Në qytet na erdhi prap' shoku Enver.
Folëm me Enverin, folëm me Partinë,
Si ta bëjmë lule tërë Shqipërinë
Është ora 10,30. Shoku Enver Hoxha, Sekretar
i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të
Shqipërisë, i shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha,
anëtare e Komitetit Qendror të Partisë, kalon me
makinë nga Qafa e Pazarit e pastaj nëpër sheshin
«Çerçiz Topulli». Udhëheqësi i dashur i Partisë dhe
i popullit përshëndet edhe një herë popullin përzemërsisht. Të gjithë ata që janë grumbulluar këtu
për ta përcjellë shokun Enver Hoxha, e përshëndesin me brohoritje e duartrokitje entuziaste.
Mbeçi me shëndet! Mirupafshim!
Mirupafshim!
Bashkë me popullin e Gjirokastrës, shokun
Enver e përcollën edhe sekretari i parë. i Komitetit
të Partisë të Rrethit të Gjirokastrës Ali Manaj, kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të
Rrethit Resul Zani dhe kuadro të tjera udhëhcqëse
të Partisë e të pushtetit në rreth.
Mes ngjarjeve të bukura që do të vijnë, Gjirokastra, ashtu si tërë Shqipëria, do ta përmendë kur94

doherë me emocion e dashuri të thellë këtë vizitë të
shokut Enver. Do të kalojnë vite, por këto ditë kaq
të gëzuara do të mbeten të skalitura në mendjet e
në zemrat e njerëzve.

95

_ b_

FOTO NGA VIZITAT
NË RRETHIN
E GJIROKASTRËS

A

liomazhe dëshmorëve të lirisë në Gjirokastër.

.41/

••

/

ż'

Kurorë me lule te monumenti i (:ert:iz Topullit
lirise.
luftetareve
or'r nder

Midis prinderkh e pjeetareNlt t tjere
ne familje deNhmoresh gjate vii.itë n Gjirokaster.

Në varrezat e dëshmorëve.

Viznë në Muzeumin e Armëve

Shoku Enver iloxha Dërshëndet në tnitingun
e popullit të Gtirokastres.

l'amje nga miLingu
në sheshin -Çerçiz Topulli-,

Nlë familjen r dëshmorit Riza

.4Z

lioxha.

Shoku linver Hoxha takohet përzemërsisht me
të Gjirokastrës.

banor

Itoku Enver Hoxha flet në takimin
me kuadro te rrethil të Gjirokastrës.

--I4

Shoku Enver Iloxha midis nje grupi kuadrosh.

.4‘

Prilje e përzeniërt në ntlërmarrjen c veNhjeve -Bule Naipi-.

41

Vizitë në ndermarrjen e veshjeve

AS

Naipi-.

Te rrapi nc Mashkullorë shoku Enver Hoxha
kuvendon shtruar me

./9

Gjatë vizitës në lagjcn -Palorto-.

2. 0

Takini i nërzernërt inc• banorë të lagjes

24

zZ
Shoku Enver Hoxha cluke folur
në mitingun c Grapshit.

Pamje nga mitingu mc dropullitet
në kooperativën httjui'sore të Grapshit.

Shoku Enver lioxha midis kuadrove kooperativiste të Dropullit.

24

Shoku Enver
le Nittepie

Hoxha midis artistkgve amatore
kultures ne GjirokaNter pas kon • ert:t festiv.

Z4

Nje kujtim i bukur para ooeliskut
me mësues veteranë dhe me autorët e monumentit.

z7-

Shoku Enver Hoxha në qendrën muzeale.
ulur si dikur në një bankë shkolle.

2_

Lulet më të Imkura udhëtwqësit të dashur.

79

Mtdts nxënësve e mësuesve të shkollës së mesme «Astm Zeneli-.

3©

Takim me kuadro të rrethit të Fierit.
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SHOKU ENVER IIOXHA ARRITI NE SARANDË

Më 24 mars paradite, shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së
Punës të Shqipërisë, i shoqëruar nga shoqja
Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit Qendror të
Partisë, arriti në Sarandë.
Ai u prit këtu nga sekretari i parë i Komitetit
të Partisë të Rrethit të Sarandës shoku Jashar Menzelxhiu dhe nga kryetari i Komitetit Ekzekutiv të
Këshillit Popullor të Rrethit shoku Jordan Pani.

7 -
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SHOKU ENVER HOXHA NDERON KUJTIMIN
E DESHMOREVE DHE DIJETARIN E SHQUAR
TE RILINDJES KOMBETARE HASAN TAHSINI

Më 25 mars Saranda ishte zbukuruar si për
festë. Ujërat e kaltëra të Jonit përplasen në breg
me dallgë, por gëzimi, entuziazmi i madh e i papërshkruar i mijëra njerëzve që kanë zbritur e kanë
zënë vend që herët në mëngjes anës e anës tij, e
mbulojnë ushtimën e tyre.
Në një kodër të bukur që sundon qytetin dhe
detin, midis luleve e gjelbërimit të përhershëm, prehen bijtë e bijat më të mirë të këtij rrethi, ata që
dhanë jetën në lulen e rinisë për lirinë, për Shqipërinë, për këta pionierë që sot u bëjnë roje nderi.
Dhe të ngjet kjo kodër me një kështjellë të paepur.
Në orën 11 te kjo kodër vjen shoku Enver Hoxha,
Sekretar i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së
Punës të Shqipërisë, i shoqëruar nga shoqja
Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit Qendror të
Partisë, si dhe nga sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit Jashar Menzelxhiu dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Jor98

dan Pani. Te varrezat e dëshmorëve e presin nëna
e baballarë, të afërm të dëshmorëve, veteranë e punonjës të qytetit e të fshatit.
Si jeni, mirë? — u drejtohet shoku Enver
një grupi nënash.
Kur kemi mirë Partinë dhe ju, shoku Enver,
ne kurdoherë mirë jemi, — përgjigjen ato njëzëri.
Pastaj shoku Enver Hoxha takohet me të shoqen e Heroit të Popullit Mitro Xhani, Athinanë.
Edhe kjo ka qenë partizane. Shoku Enver takohet
pastaj me vëllanë e Heroit të Popullit Lefter Talo,.
me vëllezërit e dëshmorëve Adem Sheme e Taqi
Gjoni, me motrën e dy dëshmorëve Surja dhe Fuat
Sinani, etj.
Jam Alushi nga Ninati, — i thotë shokut
Enver me zë të dridhur një plak. — Tani që të pashë ty u bëra njëz .et vjeç.
Rrofsh edhe njëqind vjet, — i thotë shoku
Enver.
Të rroni ju sa malet, — përgjigjet plaku. —
Më mban mend? Jemi takuar në Nivan.
Ja, u takuam përsëri. Dhe përsëri do të takohemi, — thotë shoku Enver.
Buzëqeshin nënat, baballarët. Ndonjëri fshin
edhe pika loti. Janë lotë gëzimi. Dhe biseda e ngrohtë, e përzemërt, vazhdon.
Gëzohem shumë, — thotë shoku Enver, —
që ju shoh të lumtur e të gëzuar. Të gëzuar na bëri
Partia. Të rrojë Partia! U gëzova për njerëzit. për
qytetin, për fjalën që i dhatë Partisë dhe e mbajtët,
për këto pemë që keni mbjellë e i keni rrethuar këto
kodra. Sa vend i bukur që është këtu!
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teran.

—Më të bukur do ta bëjmë, — shton një ve-

Po, po. Pas shtatë-tetë vjetësh do të bëhet
edhe më i bukur, më i bukur se të gjitha qytetet.
Rininë e kemi xhevair, — flet shoku Enver.
Këto zaje të bardha e këto shkëmbenj të ashpër panë romakë, bizantinë, osmanë..., që u derdhën
me zjarr e hekur për t'i shkulur, por zajet e bardha
mbetën të bardha dhe shkëmbenjtë nuk lëvizën. Përmbi fenë e kryqet, përmbi armiqtë këta
njerëz kurdoherë kanë pasur dhe e kanë ndjenjën
e zjarrtë të dashurisë për vendlindjen, për nderin,
për lirinë, për Shqipërinë.
Gëzohem që të shoh, — i thotë shoku Enver
Miho Xhanit, veteranit pensionist.
Ke bërë rrugë të largët, — i ndërhyn babai
i një dëshmori shokut Enver.
Jo, duhet të vij më shpesh për t'u takuar
me popullin, me ju, — i thotë shoku Enver.
Në dritë e në bahçe me lule na solle.
Partia dhe populli, ju i bëtë. Mos mbeti njeri
pa u takuar? Ja, po i shtrëngoj dorën kësaj nëne
sikur t'ua shtrëngoja të gjithave, — thotë shoku
Enver. — Tani hajdeni të nderojmë shokët tanë.
Te lapidari i hijshëm, bri të cilit janë gdhendur fjalët «Heroizmi juaj na mëson çdo orë, çdo ditë
se liria fitohet e mbrohet me gjak», Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë vendos një kurorë, në kordelen e kuqe të së cilës është shkruar:
«Dëshmorëve trima partizanë». Pastaj udhëheqësi
i Partisë e i popullit nderon me grushtin lart. Në
këtë heshtje duket sikur dëgjon hapat e atyre tri100

mave që çanin përmes plumbave, sikur dëgjon krismën e atentatorit kundër perandorit të zi, sikur dëgjon këngët e bukura partizane. Shoku Enver qëndron pranë tre varreve të Heronjve të Popullit Vasil
Laçi, Mitro Xhani e Lefter Talo. Nderon me grusht,
vendos nga një buqetë me lule të freskëta e, me
respekt të madh, u ledhaton yllin dhe mermerin
ku janë gdhendur emrat e tyre. Pastaj shoku Enver
kalon i kapur nga duart e dy nënave pranë e pranë
të rënëve.
Duke u larguar së këtejmi, u drejtohet të pranishmëve e u thotë:
— I pavdekshëm qoftë kujtimi i heronjve të
popullit tonë!
Rruga që kalon anës detit është e mbushur
plot e përplot me njerëz që brohorasin. Sarandën
e hijeshojnë edhe flamujt e kuq, parullat, banderolat, portretet e Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit si
dhe të shokut Enver Hoxha. Midis këtyre njerëzve
të gëzuar shoku Enver Hoxha kalon duke i përshëndetur. Brohoritjet janë të zjarrta. Nëpër shtëpi nuk
ka mbetur njeri. Kjo është një shprehje tjetër e
dashurisë së pakufishme, e unitetit të pathyeshëm
parti-popull.
Duke ecur nëpër këtë shëtitore kaq të bukur,
shoku Enver u shtrëngon duart njerëzve dhe herë-herë ndalet e përshëndet me dorë.
Këtu në breg, ku përplaset dallga e detit, në
mes të gjelbërimit lartësohet busti i Hoxhë Hasan
Tahsinit. Shoku Enver Hoxha ndalet, bën homazhe
dhe vendos një kurorë me këtë mbishkrim: «Dije101

tarit dhe patriotit të shquar të Rilindjes, Hoxhë
Tahsinit».
Hasan Tahsini — thotë shoku Enver — ishte
filozof i shquar, jo vetëm në një degë, por një dijetar i gjithanshëm, në fushën e astronomisë, të matematikës etj. Ai ka qenë rektori i parë i Universitetit të Stambollit, i cili ka pasur një rëndësi të
madhe në Perandorinë Otomane. Aty jepnin mësim
profesorë që vinin edhe nga Damasku e Teherani.
Hasan Tahsini ishte edhe një patriot i madh. Ai
punoi për alfabetin shqip dhe donte ta kishte të
ndryshëm nga të tjerët, për të treguar kështu personalitetin e kombit tonë. E tillë ishte dëshira e tij,
sepse populli ynë ishte i lashtë, kishte kulturën e
vet.
Duke iu drejtuar shoqes Vito Muço, nga fshati
Ninat, deputete e Kuvendit Popullor, shoku Enver
i tha:
Të gjithë ne shqiptarët jemi krenarë, por
veçanërisht ju të fshatit të vendlindjes së Hoxhë
Tahsinit, që ka nxjerrë këtë njeri të shquar të Rilindjes sonë të madhe Kombëtare, për mbrojtjen dhe
përhapjen e kulturës sonë, për alfabetin tonë.
Pastaj shoku Enver merr përdore dy pionierë
dhe, duke ecur me ta, u thotë:
Të parët tanë luftuan për tokën, për Atdheun tonë të shtrenjtë me pushkë e me penë.
Naimi, Samiu, Abdyli, Hoxhë Tahsini janë patriotë
të shquar dhe dijetarë të mëdhenj. Ata punuan tërë
jetën për Shqipërinë. Vepra e tyre është e pavdekshme. Lufta për çështjen e popullit të bën të pavdekshëm. Dhe kjo tokë, në tabanin e së cilës, ashtu siç
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thotë populli, «është derdhur gjak me okë», përherë do të nxjerrë bij dhe bija të denja. Ata gjithmonë do t'ia ngrenë më lart lavdinë Shqipërisë.
Duke u larguar që këtej, në rrugët e qytetit
mijëra punonjës, burra e gra, të rinj, të reja e pionierë përshëndetin e duartrokasin për Partinë e lavdishme të Punës dhe për shokun Enver.
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KONCERT I BUKUR KENGESH
DHE VALLESII POPULLORE NE SARANDE
- ASISTON SIIOKU ENVER HOXHA -

Më 25 mars pasdite, në sallën e kinoteatrit të
qytetit të Sarandës grupet e ndryshme artistike nga
qyteti e nga fshati dhanë një koncert të bukur festiv këngësh e vallesh popullore me temën «Shkëmb
graniti Shqipëria».
Në koncert ndodheshin punëtorë e kooperativistë të dalluar, kuadro të Partisë e të pushtetit,
ushtarakë, prindër e pjesëtarë të familjeve të dëshmorëve, të rinj e të reja etj.
Të pranishmit pritën me duartrokitje të zjarrta
ardhjen në sallën c koncertit të shokut Enver Hoxha,
që shoqërohej nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare
e KQ të Partisë, si dhe nga sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit shoku Jashar Menzelxhiu,
kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor
të Rrethit shoku Jordan Pani e kuadro të tjera drejtuese të Partisë e të pushtetit në rreth.
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Koncerti filloi me këngën «Mirë se erdhe midis
nesh», kënduar nga grupi polifonik i shtëpisë së
kulturës. Këngët e vallet, të interpretuara me mjeshtëri, gjallëri e entuziazëm, u duartrokitën nxehtësisht. Emocione të veçanta ngjallën kënga polifonike në greqisht «Vurgu i rilindur», e kënduar nga
grupi i vajzave të Finiqit, vallja «Bijtë e shqipes së
nderuar» e kënduar nga grupi i Fterrës, kënga polifonike «Lulëzon Bregdeti i ri» etj.
Në fund të koncertit, midis entuziazmit të madh
të të pranishmëve, shoku Enver Hoxha, i shoqëruar
nga shoqja Nexhmije Hoxha, si dhe nga shokët Jashar Menzelxhiu e Jordan Pani, u ngjit në skenë,
përgëzoi pjesëtarët e grupeve dhe i përshëndeti ata.
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SHOKU ENVER HOXHA FLET Nr
NJE MITING PARA PUN£TORrVE
Tr KSAMILIT DHE VIZITON BUTRINTIN

Mëngjes i freskët e plot diell i 26 marsit. Përpara shpaloset një panoramë tërheqëse: fusha e qëndisur e Vurgut, lumi i kaltër i Bistricës dhc më pas
tarracat. ose brezaret, siç i quan populli. Duken
sikur hidhen valë-valë nga kodra në kodër, të lidhura si në një valle të bukur. Mbi këto brezare
janë derdhur puna dhe djersa e mijëra të rinjve e
të rejave të ardhur nga Korça e Tropoja, nga Gjirokastra, Elbasani, nga të katër anët e Shqipërisë.
Me thirrjen e Partisë e të shokut Enver Hoxha,
në vitin 1966 rinia, që nuk e ka bërë kurrë dysh
fjalën e Partisë, u rreshtua në aksionin për t'i lulëzuar këto kodra. Gjithë këta gurë të stisur në ledhe,
që mbajnë mbi 100 mijë portokalle, limonë, rnbi
40.000 rrënjë ullinj, kanë kaluar në duart e të rinjve
e të rejave që kanë punuar këtu. Një shkëmb që
shkulej copëtohej me varre dhe i hapte vendin një
rrënjë portokallejc ose ulliri më shumë. Dhe ditët,
vitet kaluan. Që në vitin e katërt agrumet dhanë
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prodhimin fillestar. Vitin e kaluar ndërmarrja pati
300 mijë lekë fitim. Perspektiva është akoma më
e madhe: 162 mijë agrume dhe 85 mijë rrënjë ullinj.
Por që këto pemë të rriten e të japin rendiment të
lartë. duhen njerëz të mësuar. Prandaj këtu ka edhe
shkollë të mesme bujqësore. Qyteza e re e Ksamilit
bëhet çdo ditë e më e bukur.
— Ky është një monument i ri, — na thotë një
ish-partizan për këtë vepër të bukur.
Ky është një krahasim i goditur. Monumentet
përjetësojnë luftën për liri e pavarësi, por përjetësojnë edhe luftën për ndërtimin e jetës së re socialiste.
Këtu është Ksamili, , qyteza e re. Natyra këtu
ka derdhur bukuri të rralla — edhe kodrën, edhe
detin, edhe liqenin, edhe gjelbërimin e hazdisur. Në
njërën anë të kësaj qyteze oshëtin deti Jon, ndërsa
në krahun tjetër — liqeni i Butrintit. Limonët e
portokallet. që sapo kanë çelur, ullinjtë, lulet ngjyra-ngjyra të çlodhin sytë. Rrugët janë të mbushura me
njerëz. Këngët e bukura që këndojnë këta njerëz
sot të çojnë në vitet e stuhisë partizane, evokojnë jetën e lumtur që ndërtojnë me duart e tyre nën udhëheqjen e Partisë. Atmosferën e sotme festive e ndezin edhe flamujt e kuq, parullat, banderolat.
Në mes të një entuziazmi të papërshkruar këtu
vjen shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, i
shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e
Komitetit Qendror të Partisë, si dhe nga sekretari
i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit Jashar Menzelxhiu dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të KP të
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Rrethit Jordan Pani. Brohoritjet e qindra punëtorëve e punëtoreve, të rinjve, të rejave e pionierëve janë të zjarrta. Është një shprehje e dashurisë së madhe për Partinë e lavdishme të Punës me shokun
Enver Hoxha në krye, një shprehje e unitetit të çeliktë parti-popull.
Shoku Enver Hoxha u prit nga sekretari i Komitetit të Partisë të Rrethit Myfit Troqe, sekretari
i byrosë së ndërmarrjes bujqësore të Vrinës Kristaq
Peko dhe drejtori i kësaj ndërmarrjeje Theodhori
Klimi.
Në mes entuziazmit të madh të punëtorëve të
ndërmarrjes bujqësore të Vrinës, të sektorit të Ksamilit, e mori fjalën shoku Enver Hoxha, i cili, midis
të tjerave, tha:
Të dashur shokë punëtorë e punëtore, shokë
drejtues të kësaj ndërmarrjeje të rëndësishme! Ju
keni këtu plot diell e jeni plot shëndet. Kisha disa
vjet pa ardhur dhe vërej me kënaqësi se ky vcnd
shkëmbor është ndryshuar në një kopsht të bukur
me ullishte e me agrume. Tej, para nesh, shtrihen
fusha e bukur e Vrinës dhe ajo e Mursisë, të cilat i
kam parë shpeshherë. E kam parë edhe kur ka qenë
plot ferra e shkurre dhe me disa drurë që kishin
mbirë në mënyrë të natyrshme. Kisha parë faqet e
Vrinës me gurë e bar, ku kullotnin bagëtitë e pasanikëve, të çelnikëve, siç u thoshin atëherë. Dhe ja,
tani, në sajë të zbatimit të vijës së Partisë dhe të punës vetmohuese të njerëzve tanë, çdo gjë këtu ka
ndryshuar krejtësisht. Tani Vrina është bërë si një
qilim i blertë. Ky gjelbërim vjen nga gruri që mbin
atje. Në vend të gurëve e shpellave sot shohim ba108

gëtinë e imtë që kullot, natyrisht një çikë me kufi,
sepse edhe në ato shpate janë mbjellë agrume. KCtu tanimë ka mbaruar edhe bonifikimi i Bufit dhe
i Vurgut e i Xarrës.
Byroja Politike e Komitetit Qendror dhe qeveria kanë ndjekur me kujdes të madh zhvillimin politik, kulturor, ideologjik dhe ekonomik të rrethit
të Sarandës. Dhe nganjëherë edhe mirë nuk na ka
ardhur, edhe ju kemi kritikuar, për arsye se ky
vend, me këtë tokë kaq pjellore, ky vend me këtë
diell, ku shteti i proletarëve ka harxhuar miliona për
të sistemuar fushën e Vrinës e të Vurgut, për t'i . vaditur këto, për të kanalizuar Kalasën, duhej medoemos të merrte nga çdo kulturë rendimente të mëdha, të cilat deri tani nuk janë marrë. Por dikush
nga ju mund të thotë: Ashtu është, por këtu ka edhe
thatësirë. Këtë e dimë, vazhdoi shoku Enver, ndaj
edhe jemi përpjekur, si Parti dhe pushtet, që këtë
thatësirë ta luftojmë. Qoftë thatësira, qoftë shirat,
qoftë dielli përballohen me punë, me organizim, me
disiplinë shkencore, në çdo periudhë të vitit dhe
për çdo kulturë. Po të punojmë kështu, — dhe kështu duhet të punojmë, — atëherë Saranda do të
bëhet me të vërtetë një kopësht i mrekullueshëm,
e jo vetëm për të na kënaqur syrin, po për të mbushur tregun e tryezat tona. Ne duhet të shtojmë
prodhimet, të rritim mirëqenien për popullin tonë,
për rininë e Shqipërisë. Mirëqenia, natyra dhe bukuria janë elemente që e zbukurojnë dhe e zgjatin
jetën. Ja një provë: Drejtori, në raportin e tij që na
bëri, na tha se në ndërmarrjen e Vrinës vdekshmëria është vetëm tre për mijë. Me siguri këtu ka koo109

perativa që e kanë këtë edhe më të ulët. Kur bëjmë
krahasime me statistikat e Organizatës së Kombeve
të Bashkuara, shohim se zgjatja e jetës te ne është
nga më të lartat dhe vdekja nga më të ulëtat.
Prandaj, vëllezër dhe motra punëtorë, theksoi
shoku Enver, t'i keni parasysh të gjithë këta faktorë e kushte që keni në duart tuaja dhe ta mbruni
mirë këtë brumë, këtë tokë, t'i piqni mirë këto prodhime. Buka piqet në furrë, por ullinjtë, portokallet,
zarzavatet, gruri, këta piqen në diell dhe mbi tokë,
me diell dhe me shi. Ata bëhen me harrje, me skalitje, me prashitje, me spërkatje etj. Këto janë ato
metoda agroteknike që duhet t'i shfrytëzoni ashtu
siç duhet. Unë i kam dashur shumë furrxhinjtë, sepse furrëxhinjtë ishin njerëzit e parë të zjarrit. Ta.ni ne kemi industrinë metalurgjike dhe atje janë punëtorë të hekurit, por furrëxhinjtë kanë qenë të parët punëtorë të zjarrit. Dhe furrëxhiu e di mirë atë
tabanin e furrës. E di mirë kur duhet djegur furra
dhe kur duhet të hidhet buka, kur kulaçi ose shapkati, byreku, birjani, etj. Por nuk mjafton kjo për
të qenë furrëxhi i mirë. Furrëxhiu nuk e mbyll kurrë furrën e t'i lërë tepsitë e tavat brenda dhe hajde të ikim. Ai e mban hapur dhe ja, mbasandaj,
merr atë kanxhën dhe i nduk ato me radhë. Ato që
kanë marrë atë ngjyrën e verdhë si të floririt, i çon
në anën ku zjarri është më i dobët, ato që janë të
papjekura i shtyn afër zjarrit. Kur shikon se furra
është djegur shumë, heq drutë e tepërta. mbasandaj
shton prushin dhe i vë ato birjanet mbi prush, siç
i vë ajo nikoqirja e mirë që i cingaris, siç i themi ne
andej nga Gjirokastra. Pse e them gjithë këtë? E
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them për ju punëtorët e bujqësisë, se nuk mjafton
vetëm t'i mbjellim këto kodra me ullinj, me agrume
ose me pemë frutore, patatc, por duhet që kur e
vëmë fidanin në fidanishte dhe derisa ai të ketë
jetë, ne t'i qëndrojmë mbi kokë, t'i bëjmë të gjitha
shërbimet që të na japë sa më shumë prodhime.
Toka është bujare, vuri në dukje shoku Enver, pemët janë bujare. Po të më doni, thotë toka, do t'jua
shpërblej. Ju njerëzve me miliona vjet përpara kjo
tokë ju dha jetë. Pra, duamëni mua!
Më falni që fola edhe me ca figura, por në këtë
vend të mrekullueshëm, njeriu bëhet edhe poet,
— shton shoku Enver me shaka. Por, më kuptoni,
poezia jonë socialiste nuk është poezia e ëndrrave në
hava. Ajo është realiste. Poetët tanë, kur flasin me
poezi, këndojnë realitetin dhe perspektivën.
Dy çështje, tha shoku Enver, dua të theksoj këtu. Çështja e parë është kjo: Përpara nesh shtrihet
gjithë ky vend i bukur, i mbuluar me agrume dhe
ullinj. Agrumet, ullinjtë, pemët frutore duhet të
konsiderohen nga prodhimet më të rëndësishme të
vendit tonë dhe të luftohet pikëpamja e vjetër, e gabuar, qoftë edhe si mbeturinë, që pemëtaria është
vrima e fundit e kavallit. Nuk është ashtu. Me të
vërtetë çështja e drithërave është kryesorja mbi
kryesoret, për të cilën duhet të punojmë me kujdesin më të madh, por kjo nuk do të thotë që të shkojmë në monokulturë. Ne nuk ndjekim rrugën e monokulturës. Çështja është që të gjitha kulturave t'u
japim rëndësinë që kanë e që duhet të kenë. Ne i
klasifikojmë kështu: drithërat e bukës, blegtoria, pe111

mëtaria. Pavarësisht se në këtë renditje ne e vëmë
në fund pemëtarinë, atë duhet ta konsiderojmë si
një sektor të bujqësisë ndër më të rëndësishmit, më
të nevojshmit, më të domosdoshmit.
Për shumë kohë kemi jetuar me pemët që kishin
ngulur gjyshi e stërgjyshi dhe babai. Bëkish molla,
s'bëkish molla, ohu! Bëkish kumbulla, s'bëkish kumbulla, aq punë prishte. Bënte vreshti a s'bënte
vreshti, pak merak kishte. Nuk mendohej mirë për
këtë. Harrohej që duheshin zhvilluar vreshtat. Prandaj Partia luftoi në fillim shumë, që të kuptohej kjo
situatë, dhe arriti, deri në një farë shkalle, të bëjë
që populli të kuptojë se pemët, frutat, kanë rëndësi
për shëndetin, për ekonominë e brendshme, kanë
rëndësi edhe për eksport.
Ç'na mungon, thoshin në udhëheqje, që këtë
vend me këtë klimë ta bëjmë një kopsht me pemë
pa zënë tokat e bukës? Nuk na mungonte asgjë. Duhet që pema të vaditet, të plehrohet, të krasitet, të
luftohen sëmundjet. Por a mundet që këto t'i bëjmë?
Mundet. Ne kemi bërë gjithë këto vepra. Ky popull
e çliroi vendin e tij vetë, me armët e tij, me ato armë që ia rrëmbeu armikut. I mundi ata. Si të mos
mposhtë ai kushtet atmosferike, ose mentalitetet e
prapambetura të njerëzve përsa i përket çështjes së
pemëtarisë! Me këtë bindje e gjithë Partia iu përvesh punës e dha udhëzimet e rastit. Në qoftë se i
duam pemët, duhet të krijojmë blloqe në kooperativa e ferma dhe të pregatitim njerëz të specializuar,
njerëz me kulturë për pemëtarinë. Pemëtarinë nuk
mund ta bëjnë njerëz pa kulturë, sepse ai fidani i
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vogël është si ai kalamani që duhet të rritet me kujdes. T'i rritim fidanët si bahçevani i mirë.
Pasi foli për mbrojtjen e fidanëve dhe të pemëve nga sëmundjet, shoku Enver Hoxha tha se duhet të krijojmë armatën e njerëzve të mësuar për
këtë çështje. Thonë që e kemi krijuar këtë armatë
të madhe. Jo, nuk e kemi krijuar akoma armatën e
madhe. Ca janë shumë të interesuar e të apasionuar.
Disa të tjerë, më pak. Por nuk mund të kënaqemi
me kaq. Armatë e madhe nuk janë vetëm specialistët. Duhet të gjithë punëtorët e bujqësisë ta ngrenë
nivelin e tyre shkencor dhe të bëhen specialistë.
Në ato vende ku nuk mund të mbillen kultura
të tjera, të mbjellim pemë frutore, të kemi lloj-lloj
frutash, që janë të mira për shëndetin e popullit, të
mira për industrinë e lehtë e ushqimore, të mira për
eksport. Ç'nuk bën ky vendi ynë i mrekullueshëm!
Çdo gjë e bën. Vetëm banane nuk bën. Pa banane
bëjmë, por pa vreshta nuk bëjmë. Pa agrume nuk
bëjmë, pa ullinj nuk bëjmë e të tjera, ç't'i numëroj.
Vetëm se duhet që ne të punojmë me mend. E para,
t'i mbjellim në bllok në mënyrë të sistemuar, të përcaktojmë mirë tokat që u përshtaten pemëve të
ndryshme frutore, të shohim cilat janë më me vlerë
për gjithë ato komponentet që thashë dhe jo mbill më
kot. Atje ku mbin arra, të mbjellim arra; atje ku
mbin gështenja, të mbjellim gështenja.
Duhet ta vazhdojmë punën me ritme akoma
më të mëdha, theksoi pastaj shoku Enver. Duhet
të zgjedhim varietetet e portokalleve. Po ja, i kemi
zgjedhur, do të thoni ju. I kemi zgjedhur, por ka
akoma për të zgjedhur. Por si t'i zgjedhim? Specia8 - 39
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listët tok me punëtorët e agrumeve nëpër vende të
posaçme të bëjnë kombinime me llojet që kemi ne
këtu dhe do të shikojmë se jo një, por 21 lloje mund
të krijojmë ne të asaj cilësie që kërkojmë. Çfarë kërkojmë? Embëlsirën, shpejtësinë e pjekjes, të jenë
plot me lëng, të mos thahen, të ruhen edhe në dimër,
të ketë populli agrume gjatë gjithë vitit. T'u shesim
edhe të tjerëve, të eksportojmë, sepse kjo është në
dobi të ekonomisë sonë. Ne do të prodhojmë makineri në vend. do të ndërtojmë edhe fabrika, do të
zgjerojmë e forcojmë industrinë tonë. Traktorin kemi filluar ta prodhojmë e shumë makineri të tjera,
por do të ketë edhe gjëra që ne do t'i sjellim nga
jashtë. Por me se do t'i sjellim? Këto do t'i sjellim
me eksportin tonë, me eksportin e mineraleve, por
edhe me prodhimet bujqësore. Partia porosit që të
mos u bini ullinjve me shkop, sepse kështu nuk bën
ulliri vitin e ardhshëm. Këtë ca e dinë, ca nuk e
dinë. Specialistët e dinë se ulliri lind pikërisht tek
ai sythi i vogël dhe në qoftë se ti i bie me dru, ai bie
tok me ullirin dhe vitin tjetër nuk ke më ullinj.
Është bërë si zakon të thuhet se kështu e ka ulliri:
një vit bën, një vit nuk bën. Jo, s'e ka kështu ulliri
zakon, ulliri e ka zakonin që të bëjë çdo vit. Dhe duhet të bëjë çdo vit.
Unë gëzohem kur shoh këtu shumë gra punëtore, dhe pikërisht kjo është çështja e dytë që desha
të theksoja, çështja e punëtoreve të. fermës. Te ju
mungon mbi 40 për qind e fuqisë punëtore për Ksamilin. Duhet të mendojmë edhe për të tanishmen
edhe për të ardhmen. Ku do t'i gjejmë këta njerëz?
T'i marrim nga Çuka? Por Çuka ka nevojë për vete.
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T'i heqim nga kooperativa e Markatit? Por edhe ajo
ka nevojë për veten e saj. Si do ta plotësojmë këtë
fuqi punëtore? Do ta plotësojmë me brezin e ri, tha
shoku Enver. Brezi ynë i ri që rritet duhet të kuptojë, na mëson Partia, se Shqipërinë duhet ta duash jo
vetëm në asfalt, por edhe në baltë, se, siç ka thënë
poeti ynë Çajupi, «balta (e mëmëdheut) është më e
ëmbël se mjalta». Ta duash tokën e gjithë Shqipërisë.
Në socializëm, theksoi shoku Enver, ne kemi e
do të kemi edhe më me bollëk çdo gjë. Vendi ynë
është pjellor. Ai mund të mbajë akoma miliona, jo
të huaj, të huaj asnjë këmbë, të huajt, agresorët, s'i
duron toka jonë, s'u jep bukë, por plumb. Prandaj
të na lindin sa më shumë fëmijë. Vend për të punuar
ka kudo.
Kur ishim të vegjël, vazhdoi më tej shoku
Enver, në kohën e luftës, kemi vuajtur, s'kishim bukë të hanim, hanim bukë me krunde. Mëmat tona
na mësonin: Kur të uleni të hani, putheni bukën
kur të ngriheni, të mos lini asnjë thërrime, por i
mblidhni, i bëni kokodashe dhe i futni në gojë. Këtë
bukë na e prodhon toka dhe këtë bukë e prodhojnë
njerëzit. Pra, duhet të ndryshojë mentaliteti. Dhe
ka filluar të ndryshojë mentaliteti, se është ngritur
populli politikisht e ideologjikisht. Rinia ka kuptuar
çështjen kryesore, të ardhmen e Shqipërisë. Duhet
ajo ta marrë stafetën e brezit tonë. Por stafeta e brezit tonë duhet të merret dhe të çohet gjithnjë më
lart kudo në vendin tonë. Ka punë në fabrika. ka në
qytet punë, por ka më shumë punë në fshat. Partia e
ka theksuar se bujqësia është një bazë e fortë për
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ekonominë tonë dhe këtë bazë duhet ta bëjë pjellore;
sa më pjellore t'i kemi fushat tona, malet tona, kodrat tona, aq më e fortë do të jetë Shqipëria. Kush e
bën forcën? E bëjnë njerëzit me punën e tyre, e bën
ekonomia e fortë, e bën politika e drejtë, e bën ideologjia e qartë, marksiste-leniniste. Prandaj të gjitha
këto i madh e i vogël duhet t'i ketë kurdoherë parasysh. Rinia, në radhë të parë, duhet ta kuptojë
këtë dhe të vejë në fshat. Fshatrat tona janë të
mrekullueshme dhe do të bëhen akoma më të mrekullueshme, më të bukura e më të begatshme. Shikoni, këtu kanë ardhur nga shumë rrethe e krahina
të vendit dhe këtu pushteti u ka ngritur këto pallate
të bukura ku banojnë.
Këtu në Ksamil punojnë si në kopsht e jetojnë
si në vilexhaturë, si në vende pushimi. Por ka vend
më të bukur se këtu? Po, çdo fshat ka bukurinë e
vet, edhe mali ka bukurinë e vet, me ato pyje, me
atë borë të shëndetshme, me ato kultura që ne duhet t'i mbjellim e t'i zhvillojmë. Në fshat ka jetë,
ka gjallëri, ka biblioteka, ka shkolla nga të katër
anët, ka shtëpi e vatra kulture, ka njerëz me kulturë, me dhjetëra mësues ka atje, ka agronomë,
mjekë, ka mami, dispanseri, spitale, çerdhe, kopshte
fëmijësh, çdo gjë ka atje-. Vetëm asfalt nuk ka. Populli ç'e do asfaltin? Rroftë toka, mëma tokë, mëmëdheu, që aq bukur e ëmbël i ka kënduar poeti i
madh i Rilindjes, Naimi ynë.
Prandaj rinia, jo me qindra, por me mijëra t'i
përvishen punës, të lidhen me fshatin, ta ngrenë
begatinë e kulturën e tij, të ndërtojnë fshatin socialist ashtu si nuk ka qenë kurrë, jo vetëm në vendin
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tonë, por edhe në vende të tjera ku socializmi u
tradhtua nga revizionistët e çdo lloji. E gjithë Partia,
Fronti, organizatat e tjera të masave, baballarët e
nënat t'i mësojnë vajzat, djemtë, trirna, të guximshëm, me pikëpamje të re për Shqipërinë socialiste,
për të ardhmen e saj, të gatshëm për të shkuar kudo
që ka nevojë Atdheu, për vazhdimin me sukses të
revolucionit në vendin tonë.
Duke folur mbi politikën e jashtme proletare
parimore të Partisë e të shtetit tonë dhe për marrëdhëniet e qëndrimet marksiste-leniniste me vendet e
tjera, Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të PPSH
tha se ne, shqiptarët, kemi punuar e kemi luftuar, do
të luftojmë e do të punojmë me djersën e ballit e ndershmërisht. Të drejtë kemi qenë e të drejtë jemi. Të
vërte:.-ën e themi kurdoherë haptas, të vjen mirë,
s'të vjen mirë, je kush je, qofsh shëndoshë. Kjo e ka
bërë Shqipërinë të fortë, kjo ua ka ngritur emrin
shqiptarit dhe Partisë së Punës të Shqipërisë. Këto
janë virtyte të larta të popullit tonë. Këto virtyte kapitalizmi dhe revizionizmi i shkelin me
këmbë. Por në botë nuk ka vetëm kapitalistë e revizionistë, këta janë pakica, në botë ka me miliona
me qindra miliona njerëz të ndershëm, luftëtarë për të vërtetën. Këta luftëtarë të lirisë kemi miq ne, shqiptarët. Këta i duam dhe ata na
duan. Ata na mjaftojnë dhe tok me ta ne jemi të
fortë, kurse kapitalistët janë të dobët. Hileqarin nuk
do njeri, mashtruesin nuk e do njeri, kusarin nuk
do njeri, shtypësin nuk e do njeri.
Më duket po mbushen 19 vjet, vazhdoi shoku Enver, që kemi ardhur në këto anë me renegatin
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e madh sovjetik, Nikita Hrushovin. Ai nuk erdhi
këtu për të parë portokallet, as pemët frutore, as
ullirin, që është pemë që simbolizon paqen, po për
të parë liqenin e Butrintit. Tek po rrinim ai tha:
«Ç'janë këto gërmime këtu, në Butrint?
Këto janë gjëra të vdekura».
Po duhen këto, — i thashë, — se këto janë
pjesë e kulturës së madhe të njerëzimit.
More, çfarë kulture?! Këtu duhet tjetër
gjë, — tha ai. — Ç'thua ti, Rodion Malinovski, — iu
drejtua Hrushovi ministrit sovjetik të Mbrojtjes,
mareshalit të. Bashkimit Sovjetik, — sikur të bëjmë
këtu një qendër për nëndetëse?
Oh, — tha mareshali, — oçen harasho!
Por të zotët e shtëpisë mendonin ndryshe dhe
nuk lejonin të vendosnin të huajt, të zotët e shtëpisë
nuk lejonin që portet tona të bëheshin qendra të
anijeve luftarake kundër gjitonëve tanë dhe popujve
miq.
Siç e dini, pas një viti punët u acaruan keq. Po
pse u acaruan? U acaruan sepse ata ishin revizionistë, imperialistë. Nc i kishim njohur ata me kohë.
Stalini, theksoi shoku Enver, i kishte njohur këta
edhe më përpara, dhe u kishte thënë në fytyrë: Ju
do ta shitni Bashkimin Sovjetik te imperializmi.
Dhe ashtu si tha Stalini, ashtu doli. Ne Hrushovin
me shokë i njohëm mirë që kur u puqën me revizionistët jugosllavë.
Populli ynë, vuri në dukje shoku Enver, është
një popull i durueshëm. Ka disa «zhapinj» sot në
Evropë që vetëquhen parti komuniste, të cilët thonë
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se të tjerët i kanë njohur më përpara hrushovianët
që kanë tradhtuar marksizëm-leninizmin. Jo, jo,
Ato janë gjepura. Renegatët hrushovianë i njohu
dhe i demaskoi e para Partia e Punës e Shqipërisë.
Revizionistët sovjetikë kishin për qëllim që
Shqipërin'ë dhe popullin shqiptar t'i robëronin. Por
nuk u ndezi. Atëherë filluan shantazhet politike e
presionet ekonomike, por Partia e Punës e Shqipërisë u qëndronte këtyre me gjakftohtësi dhe u përgjigjej me vendosmëri. Partia jonë e Punës nuk
mashtrohej as nga buzëqeshja hipokrite dhe as nuk
trembej nga kërcënimet e nga shantazhet. Partia
jonë u tha Mikojanit dhe Hrushovit:
Ne kemi mosmarrëveshje ideologjike dhe
politike me ju. Në qoftë se ju vazhdoni kështu, në
këtë rrugë dhe me këto metoda antimarksiste, atëherë ne do t'ju luftojmë.
Por ata ishin të atillë arrogantë dhe të atillë
megalomanë, me ndjenjat e shtetit të madh sa për
ne mendonin: <<Ç'janë këto miza xanxare që pretendojnë se mund të na pickojnë»! Partia e Punës
e Shqipërisë u tha atyre:
Shikoni, mos ngatërroni çështjet ekonomike
dhe shtetërore me çështjet ideologjike dhe politike,
se po i ngatërruat, aq më keq për ju.
«O, — hapi sytë Mikojani duke thënë: —
Keq për ne?!».
«Po, po, keq për ju», — ia kthyem ne.
<<Po ju, — tha ai, — do të vdisni për bukë».
«Jo, ne nuk vdesim për bukë», — iu përgjigjëm ne.
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«Ju do të shiteni te imperialistët për 30 aspra», — tha Hrushovi.
«Nuk është shitur kurrë Shqipëria, as shqiptarët, te imperialistët, por do të shiteni ju», — i thamë ne. — «Partia e Punës e Shqipërisë ka të drejtën
e saj, ka mendimin e saj, pavarësisht se ju mendoni
ndryshe».
Renegatët revizionistë sovjetikë vazhduan këtë
rrugë të tradhtisë dhe menduan se ne, shqiptarët,
do të ulnim kurrizin. Ne jo vetëm se ulëm kurrizin,
theksoi shoku Enver, por ishim të vendosur të mbronim jo vetëm veten tonë, por edhe ato parti e ato
shtete që do të sulmoheshin e do të goditeshin nga
revizionistët hrushovianë. Dhe këtë Partia e Punës e
Shqipërisë e bëri me vendosmëri e guxim, pa marrë
parasysh asnjë sakrificë, dhe u vu nën zjarrin e gjithë revizionistëve modernë, me revizionistët sovjetikë në krye. Dhe nga kjo luftë Partia e Punës e
Shqipërisë dhe populli shqiptar dolën fitimtarë, më
të fortë e më të kalitur se kurrë.
Në vazhdim të bisedimeve në Moskë, ku ishim
unë me shokët Mehmet, Hysni e Ramiz, ata na kërcënuan se ne do të ishim shkaktarët e prishjes së
marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik në qoftë se
do të flitnim kundër tyre në mbledhjen e 81 partive,
por ne u thamë se askush nuk mund të na privojë
të drejtën për të shprehur lirisht pikëpamjet tona
e se ju po i prishni marrëdhëniet dhe për këtë mbani
përgjegjësi të plotë. U thamë, gjithashtu, se duhet të
respektonin kontratat e marrëveshjet e nënshkruara
nga të dy palët, «ndryshe ju do të turpëroheni».
— «Ne do të turpërohemi?» — pyeti Mikojani.
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— «Do të turpëroheni që ç'ke me të, — i thamë
ne. — Neve s'na e hidhni dot duke na thënë se «ne
s'i prishim kontratat, protokollet dhe marrëveshjet».
Kontratat, protokollet e marrëveshjet ju mund të
mos i prishni, por mund të mos i respektoni dhe të
mos i realizoni».
Dhe në fakt ata kështu vepruan dhe shkuan
deri në prerjen e marrëdhënieve diplomatike.
Ju tanimë e dini se ç'pësoi Bashkimi Sovjetik
revizionist. Ai është në këmbë, por është diskredituar, s'është më një shtet marksist-leninist, po revizionist, kapitalist, socialimperialist. Dhe këtë sot
e ka marrë vesh gjithë bota. Për ta demaskuar këtë
mortajë, Partia e Punës e Shqipërisë dha kontributin e vet. Prandaj lodra dhe skerco me popullin
shqiptar dhe me Partinë e Punës të Shqipërisë kurrkush nuk rnund të bëjë.
Populli shqiptar është një popull i drejtë, është
një popull që s'do t'i bëjë keq askujt, përveç armiqve
të njerëzimit dhe të marksizëm-leninizmit. Populli
shqiptar dhe Partia e tij e Punës dëshirojnë të rrojnë
në miqësi me të gjithë ata që luftojnë për liri e pavarësi, për demokraci e socializëm, në një miqësi të
ndershme e të sinqertë. Me marksistë-leninistët ne do
të rrojmë në vëllazëri dhe në shoqëri të çeliktë. Edhe
me shtetet e tjera që nuk janë socialiste dhc që nuk
kanë synime armiqësore ndaj Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë, shteti shqiptar dëshiron të
ketë marrëdhënie normale, miqësore, kulturore e
tregtare.
Spekullimet mbi qëndrimet tona të drejta
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marksiste-leniniste në politikë, në ekonomi etj. nuk
pinë ujë. Ne për çështjet politike dhe ideologjike
nuk mund të mbyllim gojën. Të tjerët mund të mendojnë si të duan, por Partia jonë qëndron e patundur
në ideologjinë e saj marksiste-leniniste. I pëlqen ose
nuk i pëlqen ndokujt ky qëndrim, ne aq na bën, tymi
ynë shkon drejt. Kush mendon se Shqipëria si vend
i vogël mund të merret kollaj nëpër këmbë, ai gabohet rëndë, ky do të ishte një gabim fatal për të.
Në këtë botë të turbullt, por revolucionare, tha
duke përfunduar shoku Enver Hoxha, Partia jonë
është një kështjellë e çeliktë. Popujt e botës, proletariati, marksistë-leninistët, kudo që janë, aprovojnë
dhe mbështetin vijën dhe qëndrimin e drejtë, heroik,
të ndershëm dhe të guximshëm të Partisë së Punës
të Shqipërisë.
Prandaj, vëllezër dhe motra, me besim të madh
në forcat tona, me besim të madh në rrugën e drejtë
marksiste-leniniste në të cilën na udhëheq Partia,
të ecim përpara, të punojmë, të krijojmë, të derdhim
djersë, të bëjmë sakrifica dhe të jemi vigjilentë e të
gatshëm, kurdoherë vigjilentë e të gatshëm. Fi•toret
e arritura e socializmi që po ndërtojmë e që po ecën
përpara në vendin tonë, duhen mbrojtur. Po të zuri
gjumi, të mori lumi. Por gjumi kurrë nuk na zë ne
shqiptarëve. Leshkot i zë gjumi, ne i kemi sytë të
mprehtë, shpatën të ngjeshur fort në brez, gishtin e
kemi në çark, kazmën në dorë, dhe vendin e kemi
mbushur me fabrika, me hidrocentrale, me traktorë,
dhe akoma më tepër do të ndërtojmë në të ardhmen,
dhe akoma më shumë e më mirë do të prodhojmë.
Kjo është vija e lavdishme e Partisë sonë të Punës,
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e ndërtuar mbi bazën e mësimeve të Marksit,
Engelsit, Leninit e Stalinit.
Rroftë Partia!
Rroftë populli ynë!
Lavdi marksizëm-leninizmit!
Pas fjalimit, që u prit me duartrokitje e , brohoritje të zjarrta për Partinë, shoku Enver, duke admiruar pamjen e bukur të Ksamilit, thotë:
— Nuk ngopem duke e parë këtë vend, nuk
ngopem të rri me ju. Mu bë zemra behar. Mbeçi me
shëndet! Ju uroj suksese!
Së këtejmi shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë
i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, i shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e Komitetit Qendror të Partisë, u nis për në
qytetin antik të Butrintit. Ai u prit nga drejtori i
muzeut Dhimosten Budina e nga disa punonjës
të tjerë.
Drejtori i muzeut e informoi shokun Enver mbi
studimet arkeologjike, gërmimet dhe zbulimet e
kryera gjatë kohëve të fundit. Kohët e fundit, tha
ai, janë zbuluar 36 mbishkrime, dekrete.
Shoku Enver Hoxha u interesua për punën
shkencore e dha disa porosi shumë të çmuara për të
ardhmen. Ju shkencëtarët, arkeologët, porositi shoku Enver, duhet të bë:ni studime të përpikta. Ajo
ç'ka është ilire, është ilire, ajo ç'ka është romake ose
greke, është romakë dhe grcke. Për gërmimet arkeologjike nuk punohet me kazmë, por me furçë, me
thikë, me bisturi, pra janë punë delikate. Kultura
jonë ka specifikën e vet dhe zë një vend të nderuar
në kulturat e lashta të popujve. Prandaj lipset të
123

bëjmë studime, të bëjmë gërmime pëllëmbë për
pëllëmbë, njëri të merret me restaurim, tjetri me
skicografi, tjetri me topografi e kështu me radhë,
të bëhen krahasime e të nxirren konkluzione se ku
janë të dhënat e kulturës sonë të lashtë nga këto
barazime, ku janë huazimet etj.
Duke u larguar nga qyteti antik i Butrintit,
shoku Enver tha:
— Ju përgëzoj për sukseset. Ju falënderoi për
shpjegimet që më bëtë për një nga monumentet më
të rëndësishme të vendit tonë. Bëni përpjekje më të
mëdha, studioni për t'i vënë në dukje këto thesare,
që nxjerrin në pah kulturën në vendin tonë, të cilën
kanë dashur të na e fshehin, të na e mohojnë, të na
e dëmtojnë, të na e rrëmbejnë. Dalçi faqebardhë!
Qofshi me shëndet e mirupafshim!
Pastaj shoku Enver Hoxha, i përcjellë me dashuri nga të pranishmit, kthehet në Sarandë.
Saranda jeton ditë shumë të gëzuara. Dhe ky
gëzim shprehet në fytyrat e njerëzve, në punën e
vrullshme për t'i plotësuar e tejkaluar detyrat, në
bisedat familjare. Këngët e bukura për Partinë, për
shokun Enver, për Atdheun, këndohen në podiumin
e qytetit nga grupet artistike:
Me Partinë në jetë të jetës
Nuk i ndahemi të vërtetës!
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SHOKU ENVER HOXHA TAKOIIET
ME KUADRO TË RRETHIT TË SARANDES

Në vazhdim të vizitave dhe të bisedave aq të
ngrohta me popullin e rrethit të Sarandës, me prindërit e dëshmorëve, me punëtorët e Ksamilit, më
27 mars shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, i
shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e
Komitetit Qendror të Partisë, pati një takim me
kuadro të këtij rrethi. Në këtë takim merrnin pjesë
anëtarë të plenumit të Komitetit të Partisë të rrethit,
sekretarë të byrove e të organizatave-bazë të Partisë, drejtues të pushtetit, të organizatave të masave,
të qëndrave të ndryshme të punës e të prodhimit
dhe ushtarakë.
Sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit, Jashar Menzelxhiu, e informoi shkurtimisht
shokun Enver se gjendja moralo-politike e punonjësve, në qytet e në fshat, është e shëndoshë dhe
se në unitet të çeliktë rreth Partisë, ata janë mobilizuar për të vënë në jetë vendimet historike të Kongresit të 7-të, si dhe vendimet e plenumeve të kohëve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë. Du125

ke luftuar për zbatimin e orientimit të dhënë nga
Partia në vitin 1966, tha shoku Jashar Menzelxhiu,
për zhvillimin e Bregdetit është bërë një punë ko-

losale. Bregdeti, që nga Borshi në Përparim e që
nga Nivica në Ksamil, është kthyer në një vend të
lulëzuar. Gjatë kësaj periudhe janë hapur 1017 hektarë tokë dhe janë mbjellë 177.300 rrënjë agrume
e 177.000 rrënjë ullinj. Gjithashtu, sekretari i parë
i Komitetit të Partisë të Rrethit e informoi shokun
Enver për sukseset e arritura në të gjithë sektorët e
jetës dhe, në të njëjtën kohë, vuri në dukje të metat,
vështirësitë, të cilat, me një punë më të kujdesshme
të organeve e të organizatave-bazë të Partisë, të organizatave të masave e të organeve shtetërore dhe
ekonomike, duke jetuar më mirë me situatat, me një
mobilizim më të madh për të çarë rrethimin e bllokadën, do t'i kapërcejnë.
Pastaj e morën fjalën kuadro të ndërmarrjeve
ekonomike e bujqësore dhe ushtarakë. I pari diskutoi kryetari i kooperativës bujqësore të Finiqit
Thoma Laska, i cili, pasi i solli shokut Enver përshëndetjet e përzemërta të komunistëve, të kuadrove e të gjithë kooperativistëve të 17 fshatrave,
ndër të tjera, tha se ata punojnë me optimizëm e
besim të patundur dhe në unitet të pathyeshëm
rreth Partisë, për të forcuar ekonominë, për t'i çuar
më tej dhe për t'i mbrojtur fitoret e arritura. Şukseset e arritura, tha ai, siç janë marrja e rendimenteve
të tilla si 32 kv grurë për hektar, 42 kv misër për
hektar, ndërtimi i kopshteve e i çerdheve, i shkollave të mesme e tetëvjeçare, i shtëpive të lindjes,
mbjellja e 110 mijë pemëve frutore etj., etj., nuk
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na vetëkënaqin, përkundrazi, na shtojnë besimin se,
ashtu si kurdoherë, të armatosur me mësimet e Partisë, do të korrim suksese të reja, edhe më të mëdha.
Në këtë takim foli edhe kryetari i kooperativës
bujqësore të Konispolit Mithat Mehmeti. Ai e informoi shokun Enver për rezultatet e arritura në sektorin e bujqësisë e të blegtorisë. Kështu, për shembull, nga 17,2 kv grurë për hektar e 26 kv misër
për hektar që merrnin para disa vjetësh, tani marrin përkatësisht 24 kv e 44 kv për hektar. Gjithashtu, ai theksoi se organizatat e Partisë dhe, nën
udhëheqjen e tyre, organizatat e masave dhe organet shtetërore e ekonomike, duke i parë në sy të
metat e dobësitë, do të luftojnë pareshtur për t'i
mënjanuar ato, që t'i plotësojnë një më një e hap pas
hapi të gjitha detyrat e shtruara nga Partia, se unitetin e çeliktë Parti-popull do ta ruajnë si sytë e ballit.
Me besim të patundur në vijën e drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë, kolektivi ynë, 90 për
qind e të cilit përbëhet nga shoqe, tha drejtoresha
e ndërmarrjes së prodhimeve të ndryshme Ana
Lulo, arriti që detyrat e tremujorit të parë t'i plotësojë 6 ditë para afatit dhe u zotua se në të ardhmen
do të punojë me sedër revolucionare për të përmirësuar më tej cilësinë. për të përputhur kategorinë
personale me vendin e punës, për t'i shtuar sa më
shumë artikujt e rinj, për të plotësuar sa më mirë
kërkesat në rritje të konsumatorëve.
Ushtaraku Qamil Kasi e informoi shokun
Enver Hoxha për mobilizimin dhe ndjenjën e lartë të
përgjegjësisë. për punën e gjithanshme që bëjnë të
gjithë efektivat për rritjen e mëtejshme të gatishmë127

risë luftarake, për mprehjen e vigjilencës revolucionare, për forcimin e pandërprerë të bashkëpunimit midis terrenit e ushtrisë, gjithmonë nën udhëheqjen e Partisë.
Shoku Enver iu lut kuadrove që diskutuan
dhe gjithë të pranishmëve që t'u çojnë punonjësve të
rrethit e familjeve të tyre përshëndetjet e tij revolucionare e më të përzemërta dhe urime për fitore
më të mëdha në rrugën marksiste-leniniste për
ndërtimin e socializmit, në të cilën na udhëheq me
besnikëri e vendosmëri Partia jonë e lavdishme.
Shoku Enver Hoxha, pasi shprehu gëzimin e
tij që ndodhet në këtë takim me kuadrot kryesore
të Partisë, të pushtetit, të organizatave të masave, të
ushtrisë, të ndërmarrjeve ekonomike e të institucioneve të kulturës e të arsimit, i falenderoi ato për
raportimet që i bënë mbi zhvillimin e gjendjes politike, ekonomike e morale dhe të përgatitjes ushtarake të rrethit dhe i përgëzoi për përparimet e arritura.
Organizata e Partisë në rrethin tuaj, tha shoku
Enver, si kudo në vendin tonë, është e ngritur politikisht e ideologjikisht dhe duke qenë në krye të
klasës punëtore e të masave të tjera punonjëse,
udhëheq me sukses ndërtimin e socializmit. Çdo ditë e më shumë ne po bindemi për këtë ngritje të
Partisë sonë sepse në praktikë shohim rezultate të
panumërta e të pashlyeshme në ndërtimin e shoqërisë sonë socialiste, kudo te ne, në të gjithë se,-ktorët e jetës, në ekonomi, në kulturë, në mësim, në
forcimin e mbrojtjes së vendit etj. Nal;yriEht, krahas sukseseve të mëdha, kemi edhe të meta e boshllëqc në punën tonë.
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Të gjithë, theksoi ai, është e domosdoshme të
kuptojmë se çdo direktivë e drejtë e kongreseve të
Partisë dhe e Komitetit Qendror duhet zhvilluar,
duhet detajuar, pastaj duhet organizuar mirë zbatimi dhe, së fundi, duhet kontrolluar për të siguruar
zbatimin e saj deri në fund.
Janë shokët në bazë, vazhdoi shoku Enver, ata
që djersijnë më shumë nga të gjithë, janë ata që hasen me vështirësi objektive dhe subjektive, që duhet të kenë kujdes e vëmendje të vazhdueshme për
drejtimin sa më të përsosur në shumë çështje dhe
të dinë të kombinojnë përvojën e mirë të sektorëve
të ndryshëm për plotësimin e planeve, për ngritjen
e kulturës, për edukimin e njerëzve, për plotësimin
e detyrave të mbrojtjes etj. Por që ata ta bëjnë këtë
si duhet, natyrisht, lipset t'i shohin në sy dhe në
kohë të metat e gabimet që vihen re dhe t'i korrigjojnë sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo është
një detyrë e vazhdueshme e gjithë Partisë, e gjithë
kuadrove të pushtetit, nga baza e deri lart.
Dua të theksoj se duhen bërë përpjekje për t'i
kapërcyer të metat e boshllëqet që janë krijuar te
ju nga mosplotësimi i planeve në disa sektorë, dhe
janë të gjitha mundësitë që ju t'i kapërceni ato. Ne
jemi të bindur se asnjë arsye objektive nuk ka, asgjë
nuk ju mungon për këtë, vetëm se duhet forcuar
seriozisht kuptimi i thellë politik, ideologjik dhe ekonomik i problemeve, të forcohen gjithashtu organizimi i punëve dhe kontrolli për plotësimin e detyrave.
Me këto që thashë në asnjë mënyrë nuk mendoj
të mohoj përpjekjet e mëdha të organizatës së Partisë e të të gjithë punonjësve të rrethit tuaj, as rezul9 - 39
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tatet e mira që nuk kanë munguar në sektorët e
ndryshëm. Mbi të gjitha, dëshiroj të vë në dukje
gjëndjen e shëndoshë politike të rrethit të Sarandës,
si faktorin vendimtar që ndihmon në ecjen e punëve përpara dhe jam i bindur se paskëtaj ato do të
ecin akorna më përpara.
Në bujqësi tokat shumë pjellore, klima e mrekullueshme, sidomos mundësitë aq të favorshme që
janë krijuar pas Çlirimit në rrethin tuaj, lejojnë që
të arrihen këtu rezultate të mira e të qëndrueshme,
si në prodhimin e drithërave ashtu edhe në blegtori
e në pemëtari, dhe veçanërisht në ullinj. Por, si te
ju ashtu edhe në të gjitha rrethet e tjera ekziston
edhe shembulli i ekonomive të përparuara që në
kushtet e vështira të secilit rreth jo vetëm i kanë
plotësuar, por edhe i kanë tejkaluar planet për drithërat, bimët industriale, kanë realizuar shifrat e
pjellshmërisë së bagtive të imta e të lopëve, kanë
plotësuar detyrat e planit të qumështit etj.
Çfarë tregojnë këto? Këto tregojnë se kushtet
atmosferike nuk mund të themi se nuk ndikojnë negativisht, pra se nuk na dëmtojnë, por tregoj•ë edhe
diçka tjetër me shumë rëndësi, që vështirësive atmosferike, sado të mëdha që të jenë, ne mund t'u bëjmë ballë, pasojat negative të tyre mund t'i zvogëlojmë në minimum në rast se do t'i bëjmë mirë të
ndërgjegjshëm punonjësit e bujqësisë që të zbatojnë
si duhet agroteknikën, në qoftë se do të organizojmë mirë punën për të kryer të gjitha shërbimet që
kërkojnë kulturat e ndryshme në bazë të kushteve të krijuara.
Këto ju i dini mirë, bile shkencërisht. Por çësh130

tja qëndron në atë që thashë më parë, që lipset një
thellim akoma më i madh në kuptimin e shkencës
e të teknikës jo vetëm nga kuadrot e larta, jo vetëm
nga kuadrot e mesme, por nga të gjitha masat e popullit, kudo që ato punojnë e djersijnë, në mënyrë
që gjithë ky thellim, gjithë kjo dituri e tyre, të krijojë atë unitet që synon drejt disa objektivave që
duhen arritur. Por realizimi arrihet .kurdoherë me
njohuri të plota shkencore të punëve në sektorin ku
punon secili dhe me një organizim të shëndoshë e
kontroll të vazhdueshëm të zbatimit të detyrave.
Në këto drejtime, më duket mua, Partia duhet të
bëjë përpjekje të tjera më të mëdha për t'u ngritur.
Duke folur lidhur me punimin e vendimeve të
plenumeve të 3-të e 4-t të KQ të Partisë, shoku
Enver vuri në dukje se është e domosdoshme që
direktivat të zbërthehen në një mënyrë të atillë
shkencore nga komitetet, nga seksionet, nga kryesitë e kooperativave bujqësore, nga skuadrat, nga
drejtoritë e ndërmarrjeve, të institucioneve, të shkollave etj., etj., që të sigurohet organizimi i mirë i punës për zbatimin e plotë të tyre. Asnjë udhëheqje
në bazë nuk duhet të ecë pa një plan të detajuar të
detyrave.
Pastaj shoku Enver Hoxha foli mbi përpjekjet që duhet të bëjë vazhdimisht e pa u lodhur çdo
komunist e kuadër për njohj. en dhe përvetësimin e
teorisë sonë, marksizëm-leninizmit.
Ndiej një kënaqësi të veçantë, tha ai, kur shoh
që Partia, me punën e saj të vazhdueshme e këmbëngulëse, vazhdimisht ka influencuar e influencon
në ngritjen ideologjike të anëtarëve të saj, gjë që
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shprehet qartë në sukseset e arritura në punën e
tyre. Natyrisht ne, anëtarët e Partisë, për të qenë
gjithmonë në pararojë, kurdoherë kemi shumë për
të bërë për këtë, por konstatoj se të gjithë komunistët, që nga organizatat-bazë e deri lart në aparatet dhe komitetet e Partisë, i njohin mirë direktivat e Partisë, të plenumeve të Komitetit Qendror,
si dhe orientimet që japin Byroja Politike dhe Sekretariati.
Në përgjithësi, pra, në Parti vihet re kudo një
ngritje e nivelit ideopolitik të komunistëve dhe kjo
reflektohet veçanërisht në mbledhjet dhe në vendimet e organizatave-bazë. Shokët që diskutojnë nëpër mbledhjet e Partisë, direktivat e saj i lidhin
mirë me jetën, me praktikën e punës së tyre. Lidhja e direktivave me jetën, me praktikën, është
një çështje me shumë rëndësi, sepse kjo do të thotë
të lidhësh ngushtë teorinë me praktikën. Nuk mund
të ecet si duhet përpara pa teori, por as pa zbërthimin e drejtë të kësaj teorie në praktikë. Prandaj
komunistët duhet vazhdimisht të punojnë që teorinë
tonë të pagabueshme, marksizëm-leninizmin, dhe vijën e Partisë sonë, t'i njohin, t'i mësojnë dhe t'i përvetësojnë mirë. Këtu nuk e kam fjalën për një të
mësuar skolastik të teorisë. Jo, në asnjë mënyrë.
Ne duhet të bëjmë ç'është e mundur që të largohemi
nga format skolastike. Teoria jonë marksiste-leniniste është.e gjallë, revolucionare, gjithnjë krijuese
dhe që të mbetet e tillë, nuk duhet marrë kurrë si
diçka e thatë, e ngrirë, e shkëputur nga realiteti konkret, përkundrazi, ajo kurdoherë lipset t'i shërbejë
këtij realiteti në zhvillim.
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Skolastika është karakteristikë e mesjetës, e
universiteteve të asaj kohe, që të mësuarit e mbështetnin në dogmat e kishës, në arsyetime abstrakte,
ku gjithçka shikohej në mënyrë idealiste, si e rregulluar nga një fuqi hyjnore, dhe nuk mbështetej
aspak në jetën reale. Të gjithë filozofët e mesjetës
skolastikën e kanë patur si metodën e tyre të punës
e të të menduarit. Megjithatë, edhe në këtë kohë
ka pasur njerëz të shquar, përparimtarë, që kanë
luftuar kundër kësaj metode antishkencore. Disa
nga dijetarët e kësaj periudhe, si Xhordano Bruno,
Galileo Galilei, Erazmi i Roterdamit, ose heretikët
rebelë, si taboritët, ose si Mynceri, Jan Husi etj.,
që u ngritën kundër obskurantizmit fetar të asaj
kohe, i persekutoi tmerrësisht inkuizicioni mesjetar
dhe i dogji në zjarr. Edhe filozofët e mëdhenj arabë, si Ibn Sina (Avicena, siç e quajnë evropianët),
Ibn Rashidi (Averoesi) e të tjerë i kanë sjellë perturbacione skolastikës mesjetare.
E kam fjalën këtu që nuk është qëndrimi dhe
interpretimi skolastik i realitetit, i jetës shoqërore,
ai që na çon në ndryshime c përparime, por është
përvetësimi dhe zbatimi krijues i kësaj teorie shkencore, që bazohet në luftën për ndryshimin e shoqërisë, në materializmin dialektik e historik dhe në
zhvillimin e luftës së klasave. E tërë kjo teori, që
përfaqëson këtë luftë, është kurdoherë në lëvizje,
kurdoherë në përpjekje, përmes luftës e kontradiktave antagoniste dhe joantagoniste ajo e çon shoqërinë përpara.
Prandaj ne, komunistët, dhe në mënyrë të veçantë punëtorët e Partisë, duhet ta përvetësojmë mi133

rë e thellë teorinë tonë, botëkuptimin revolucionar
të klasës punëtore dhe të mundim në çdo moment
të jetës e të veprimtarisë sonë t'i analizojmë ngjarjet e ndodhitë e ndryshme në mënyrë të tillë që të
mund të shohim e të kapim përnjëherësh esencën
teorike të problemeve; të jemi në gjendje të kuptojmë menjëherë se kjo ose ajo që ngjet duhet analizuar në bazë të këtij ose të atij koncepti a mësimi
të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit, si dhe
në bazë të këtij ose të atij udhëzimi të Kongresit,
ose të Komitetit Qendror të Partisë sonë.
Në .këto çështje duhet të jemi ekzigjentë, sepse
eksperienca e Partisë sonë na tregon që ato organizata-bazë, ato ,komitete partie, ata komunistë që
përvetësojnë mirë shkencën e marksizëm-leninizmit, diturinë tonë, ata shokë, në qendër ose në bazë,
që dalin (dhe duhet të dalin) nga një rreth i ngushtë
njohurish, për të fituar një kulturë të përgjithshme,
për të zgjeruar kulturën e tyre, pikërisht këto organizata, komitete dhe komunistë i trajtojnë më
drejt problemet konkrete me të cilat ndeshen vazhdimisht në praktikë. Në përgjithësi kjo ndodh te
ne dhe këtë e vërtetojnë eksperienca. uniteti vital
që ekziston në Partinë tonë, përballimi me sukses
e pa lëkundje, pa ngurime, i vështirësive që na kanë
dalë herë pas here. Partia e ka kuptuar se të shpejtuarit në dhënien e mendimeve dhe në 'kryerjen e
veprimeve është i mirë kur konceptohet drejt problemi, por rrëmbimi nuk është asnjëherë i mirë,
nuk është i rekomandueshëm, pjekuria është e rekomandueshme.
Situatat nëpër të cilat kalon vendi ynë ne po i
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jetojmë vetë, shokë. Suksese kemi kudo, por edhe
vështirësi kemi, megjithatë pesimistë nuk duhet
kurrë të jemi. Ne, shqiptarët, nuk kemi qenë kurrë të tillë, në rrugën tonë ne kemi hasur shumë të
këqija, vështirësi e pengesa, por asnjëherë nuk jemi
përkulur, çdo të keqe e kemi përballuar me sukses
dhe kemi fituar. Dhe kështu do të ndodhë kurdoherë, sepse në bazë të veprimeve tona është teoria
e pavdekshme e rnarksizëm-leninizmit, është kuptimi dhe zbatimi i drejtë i saj. Nga kjo del se të
gjithë komunistët duhet të bëjnë përpjekje për ngritjen e nivelit të tyre, por veçanërisht përpjekje duhet të bëjnë ca më shumë punonjësit e aparateve
të Partisë, me qëllim që shokëve të bazës t'u jepet
një ndihmë sa më e kualifikuar. Është fakt se ne
kemi arritur të kemi ngritje në shikimin dhe në
zgjidhjen drejtë të problemeve, por këtë ia detyrojmë Partisë, ia detyrojmë bazës. Kjo u detyrohet,
natyrisht, edhe përpjekjeve individuale të secilit.
Pra, është gjithë kjo punë dhe eksperiencë e madhe
e Partisë dhe e popullit, e marrë në tërë kompleksitetin e saj, që na ka armatosur dhe na bën ta kuptojmë më lehtë e ta përvetësojmë më mirë teorinë
tonë, marksizëm-leninizmin.
Prandaj në këtë luftë klasash që zhvillohet brenda dhe jashtë vendit tonë, na vihet detyrë që as
pesimistë të mos bëhemi, por as të mos lejojmë të
na rrëmbejë euforia. Kurdoherë të jemi realistë,
kurdoherë të sulmojmë përpara, por me mend në
kokë, sepse, sikurse e dimë të gjithë, ka akoma të
meta, ka akoma mbeturina në njerëzit tanë.
Unë nuk do të zgjatem për të shpjeguar tani
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arsyet dhe shkaqet që influencojnë në shfaqjen e
mbeturinave të së kaluarës, të huaja për shoqërinë
tonë, sepse këto të gjithë i dimë, por të gjithë për
çdo gjë që konstatojmë duhet të përpiqemi që, sa të
jetë e mundur, t'i edukojmë njerëzit, t'i këshillojmë
e t'i mësojmë ata me durim të madh, sepse kështu
ka vepruar Partia edhe me ne kur kemi qenë të
rinj. Ka në Parti edhe të moshuar që kanë bërë gabime, por ka edhe të rinj që gabojnë. Kjo është dialektike, është shprehje e luftës së klasave brenda
ose jashtë Partisë. Kështu do të ndodhë përderisa
pranojmë që ekzistojnë ,këto mbeturina, të cilat duhet t'i luftojmë.
Ekziston pastaj edhe presioni i jashtëm. Por
kundër kujt drejtohet ky presion? Ai vepron ndaj
njerëzve tanë.
Ne e vemë re se ka njerëz që kanë të meta dhe
bëjnë gabime në mënyrë të pandërgjegjshme, por
ka edhe nga ata që i trashin këto dhe gabojnë rëndë, prandaj masa që duhet të marrë Partia ndaj
tyre, duhet të jetë kurdoherë në rrugë të drejtë
marksiste-leniniste. Ne nuk duhet të jemi as sektarë, as oportunistë në veprimet e qëndrimet tona.
Të dyja janë të këqija, edhe majtizmi edhe djathtizmi, sektarizmi dhe oportunizmi. E'shtë thënë se
rreziku kryesor është oportunizmi. Me të vërtetë oportunizmi i djathtë përbën rrezikun kryesor për fatet e
socializmit, tradhtia'e revizionistëve modernë është
djathtizëm, është oportunizëm dhe ne duhet ta luftojmë atë këmba-këmbës, por ta luftojmë jo me sektarizëm, jo me majtizëm. Partia jonë dënon si maj136

tizmin ashtu edhe oportunizmin. Të jesh majtist sot
do të thotë t'ia përgatitësh shtratin djathtizmit të
nesërm; tani një veprim majtist, sektar, mund të
duket si diçka revolucionare, por në fakt ai favorizon krijimin e situatave të vështira në një moment
të caktuar në të ardhmen.
Më poshtë shoku Enver nënvizoi punën që është
bërë për forcimin e pozitave të socializmit në vendin
tonë, dashurinë dhe respektin e madh të popullit
për Partinë dhe vijën e saj të drejtë. Ky është realiteti dhe këtë nuk e luan as topi. Kjo e ka bërë
Partinë tonë që të jetë e fortë e të përballojë me
sukses çdo pengesë e vështirësi, duke u treguar e
matur, e drejtë dhe vigjilente ndaj çdo të keqeje.
Ne e shikojmë, vazhdoi ai, si u katandisën partitë komuniste në një numër vendesh në Evropë e
gjetkë, që sot janë kthyer në parti revizioniste. Tanimë ju të gjithë jeni mirë në dijeni për këtë, prandaj nuk dëshiroj të zgjatem, por dua të theksoj që,
sa të jetë e mundur, të punojmë vazhdimisht me
këmbëngulje për edukimin tonë komunist, për ngritjen c nivelit teorik, dhe të kemi kurdoherë mendime të peshuara mirë, që këtë teori që përvetësojmë
dita-ditës, t'ua komunikojmë njerëzve tanë që kemi
në punë, në shtëpi, në biseda të ndryshme e në
forma sa më të 'përshtatshme, në mënyrë bindëse.
Partia ne komunistët na cakton e na zgjedh në
disa vende me rëndësi, të cilat kërkojnë që t'i shohim gjerë problemet. në një prizëm të qartë politik
e ideologjik. Ne, kuadrove të Partisë, na vihet detyrë të kemi sedër revolucionare, të përpiqemi ta
mësojmë e ta kuptojmë thellë teorinë e marksizëm137

-leninizmit dhe të jemi të aftë për t'ua dhënë atë
të tjerëve, njerëzve tanë, nëpërmjet veprimtarisë
sonë si punëtorë partie. Siç e theksova më lart, një
gjë e tillë ka rëndësi të madhe për të gjithë, për
bazën, për udhëheqjen dhe për aparatet e Partisë,
se kështu bëhet lidhja e teorisë me praktikën.
Duke përfunduar, shoku Enver tha se përderisa
ne bëjmë përpjekje që t'i kuptojmë mirë e drejt
ideologjinë marksiste-leniniste dhe vijën e Partisë
sonë, që mbështetet në të e në veprimtarinë e
të gjithë komunistëve e të popullit tonë, përderisa ne e ndiejmë se duhet të punojmë akoma
më shumë dhe duhet të bëjmë përpjekje çdo ditë e
më të mëdha që Partia e Atdheu ynë të forcohen,
kam besim që punët do të na ecin kurdoherë mirë.
*

Biseda e shokut Enver u dëgjua me vëmendje e
interesim shumë të madh nga të pranishmit, të cilët
përshëndetën ngrohtësisht edhe një herë shokun
Enver dhe shprehën dashurinë e madhe, besnikërinë e patundur ndaj Partisë sonë të lavdishme dhe
e siguruan Sekretarin e Parë të Komitetit Qendror
të Partisë se do të venë të gjitha forcat për të zbatuar vendimet historike të Kongresit të 7-të të Partisë, detyrat e plenumeve të kohëve të fundit të
Komitetit Qendror dhe porositë shumë të rëndësishme që dha ai në këtë takim.
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SHOKU ENVER HOXHA
PËRFUNDOI VIZITËN NË RRETHET
E GJIROKASTRËS E SARANDËS

Më 28 mars rrugët e qytetit të Sarandës ishin
të mbushura përsëri me punëtorë e kooperativistë,
burra e gra, ushtarakë, të rinj e të reja dhe pionierë.
Ja, këtu pranë 10 fatosa nga Fushë-Vërria. Ata s'do
ta harrojnë kurrë vallen që hoqën para disa ditësh
me xhaxhin Enver. «Na puthi të gjithëve në faqe,
— hidhet e thotë Adriani. — Xhaxhi Enver na porositi të mësojmë, gjithnjë të mësojmë, të marrim
dhjeta dhe të bëhemi artistë». Flasin me entuziazëm.
Flasin me krenari. Dhe njëri pas tjetrit heqin vallen
e kënduar:
Shokë, mbamëni në valle,
Jam fatos i vogël fare,
Në këtë tribunë të madhe.
Xhaxhi Enverin të urojmë!
Sa malet tona të rrojë!
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Ora 10,30. Shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, i shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha,
anëtare e Komitetit Qendror të Partisë, largohet nga
Saranda i përcjellë nga sekretari i parë i Komitetit
të Partisë të Rrethit Jashar Menzelxhiu, kryetari i
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Jordan Pani,
nga mijëra banorë të qytetit e të fshatrave të ardhur
nga Çuka e Metoqi, nga Gjashta, nga Finiqi e nga
Ksamili, nga gjithë rrethi.
Porositë shumë të çmuara të shokut Enver shumë shpejt kaluan gojë më gojë, shtëpi më shtëpi,
në çdo qendër pune e prodhimi. Ngado që të shkosh
këto ditë, dëgjon të shprehet dashuria e pafund për
Partinë dhe shokun Enver, sheh unitetin e pathyeshëm të popullit rreth Partisë, sheh një mobilizim
dhe optimizëm revolucionar për të vënë në jetë vendimet e Kongresit të 7-të historik të Partisë dhe
këshillat e shokut Enver për ta bërë Bregdetin një
kopësht të lulëzuar, një vend më të begatshëm,
shkëmb graniti këtu në jug të Atdheut tonë socialist.
Edhe fshatrat, që nga Nivica, Përparimi, Lukova e Borshi, ishin gjithashtu në festë. Sapo morën vesh se këtej do të kalonte shoku Enver Hoxha,
me mijëra kooperativistë, burra e gra, të rinj e të
reja zbritën anës rrugës automobilistike që herët
në mëngjes për ta përshëndetur. E njëjta pritje,
dashuri e pakufishme, e njëjta përcjellje e ngrohtë
dhe e përzëmërt.
Lukova është një pe •lë në kurorën e bukurisë
shqiptare. Kanë kaluar rreth 12 vjet nga dita kur
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shoku Enver kaloi këtej dhe porositi që Bregdeti të
bëhet një kopësht i lulëzuar. Dhe këtu u gdhendën
heroizmi, mundi, përpjekjet e panumërta të 20.000
të rinjve e të rcjave vullnetare të ardhur nga të
katër anët e Atdheut. Nga kjo kodër duken bukuria e punës, masivi me mijëra portokalle, limonë,
ullinj, kanali i ujësjellësit 44 km i gjatë, tërë sistemi
vaditës e kullues. Duke u larguar nga Saranda, gjatë
rrugës shoku Enver Hoxha u ndal pikërisht këtu
për të admiruar panoramën me tarraca, këtë vepër
të mrekullueshme të rinisë sonë. Drejtori i ndërmarrjes bujqësore të Lukovës. Vasil Anagnosti, e
informoi shokun Enver për punën kolosale që është
bërë në këtë masiv dhe për perspektivën.
Pastaj e mori fjalën shoku Enver, i cili i përgëzoi punonjësit e kësaj ndërmarrjeje për punën e
madhe që kanë bërë dhe, duke folur për brezaret
me ullinj, tha se kjo është vepër e madhe e vijës së
drejtë të Partisë, e pushtetit tonë, e rinisë sonë të
mrekullueshme, e diturisë dhe e kulturës sonë. Sepse duhet të kesh kulturë që të krijosh vepra të tilla
të mrekullueshme, siç janë këto plantacione madhështore që shikojmë nga kjo kodër e që zbresin nga
malet deri buzë detit. Gjithashtu, ,për të realizuar
një vepër të tillë duhet të kesh shpirt të guximshëm,
mëndje të zhvilluar, dashuri të madhe për tokën
dhe për pemët.
Lidhur me zhvillimin e kulturës së ullirit Partia mbajti parasysh përvojën e madhe të gjyshërve
tanë. Ne jemi një vend mesdhetar, vazhdoi shoku
Ka ardhur
Enver, dhe kjo klimë e preferon
nj• kohë që ullinjtë t'i shtojmë në mënyrë të paku141

fishme, sidomos në të gjitha ato vende ku ka klimë
të përshtatshme. Asnjë pëllëmbë tokë nuk duhet
të mbetet djerrë.
Të gjithë duam vaj ulliri, theksoi shoku Enver.
Por këtë vaj ulliri duhet ta prodhojmë, por që ta
prodhojmë duhet t'i kryejmë ullirit të gjitha shërbimet. Kurdoherë që kam kaluar në Bregdet, në
këto fshatrat tuaja, që nga Dhërmiu e deri në Përparim, kam parë punën tuaj të kujdesshme e të vëmendshme. Të ardhurat nga ullinjtë, në qoftë se
bëhen me të vërtetë shërbimet e duhura kësaj bime
kaq të vlefshme, do të jenë të mëdha, për ju, për
kooperativën dhe për të gjithë ekonominë e vendit
tonë. Kështu do të prodhojmë vaj më shumë. Ne i
kemi mundësitë dhe duhet ta prodhojmë vajin në
vendin tonë. Kjo është një çështje me rëndësi të
madhe politike e ekonomike.
Shembulli juaj i mirë të përhapet jo vetëm në
Vlorë, por deri në skajet e tjera ku ekzistojnë mikroklima dhe mundësia e zhvillimit më të mirë të
ullirit, siç janë Tirana, Kruja, Shkodra etj.
Partia, vuri në dukje shoku Enver, ka bindjen
se ju do t'i shtoni përpjekjet dhe dituritë tuaja akoma më shumë për ta bërë Bregdetin një nga mrekullitë më të shkëlqyeshme dhe një nga vendet më
të bukura të Atdheut tonë. Këtu, në këtë vend të
mrekullueshëm, siç thoshte Gogo Nushi, djali i Bregut, heroi i Partisë, një nga njerëzit më të shquar
që ka nxjerrë Bregu, sepse Bregu ka nxjerrë gjatë
Luftës Nacionalçlirimtare shumë njerëz të shquar,
si Zaho Koka, Kozma Nushi, e të tjerë, por ka nXje142

rrë edhe heronj të ndërtimit socialist, këtu duhet të
vijnë e të punojnë të rinj e të reja.
Duke iu drejtuar telekronistëve, kinooperatorëve, radiokronistëve, fotoreporterëve dhe gazetarëve që ndodheshin aty, shoku Enver Hoxha tha se
këta janë punëtorë të dalluar, që meritojnë respekt
dhe dashuri. Telekronistët dhe kinooperatorët janë
njerëz me kulturë dhe artistë që mendojnë, shikojnë,
vërejnë dhe fiksojnë në filmat bukuritë e vendit tonë. Njerëzit tanë të shtypit, të televizionit, të kinemasë, punojnë me frymë realiste, socialiste dhe me
një art të madh. Televizioni është bërë i dashur në
vendin tonë. Ai është një ushqim i domosdoshëm
për të gjithë punonjësit. Çdo mbrëmje i madh e i
vogël qëndron para ekranit dhe shikon bukuritë e
gjithë Shqipërisë. Ka një ngjarje në Konispol dhe
në mbrëmje atë e shikojnë edhe në Majën e Hekurave në Veri.
Para se të largohej nga ndërmarrja bujqësore
e Lukovës, shoku Enver Hoxha falënderoi përzemërsisht dhe u uroi fitore të reja gjithë punonjësve
të Bregut në punën e tyre të lavdërueshme.
Kaluan plot dy javë që udhëhcqësi i dashur i
Partisë dhe i popullit tonë, shoku Enver Hoxha, i
shoqëruar nga shoqja Nexhmije Hoxha, anëtare e
Komitetit Qendror të Partisë, filloi vizitën e vet në
Gjirokastër e Sarandë. Takimet dhe bisedat e tij
të përzemërta me popullin, me punëtorë e kooperativistë, me kuadro të Partisë, të organizatave të
masave, të ushtrisë, me prindër dëshmorësh e veteranë, heronj të popullit e të punës socialiste, burra
e gra, të rinj e të reja, me shokë të fëminisë e të
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rinisë, do të mbeten të pashlyeshme në mendjet dhe
në zemrat e të gjithëve. Porositë dhe këshillat e
çmuara që shoku Enver dha gjatë kësaj vizite të
paharruar, kanë ngjallur kudo një atmosferë entuziazmi e mobilizimi revolucionar për të vënë në
jetë vendimet historike të Kongresit të 7-të dhe të
plenumeve të kohëve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë.
I përcjellë me dashuri të thellë nga populli, shoku Enver Hoxha i dha fund vizitës së tij në rrethet
e Gjirokastrës e Sarandës.
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FOTO NGA VIZITAT
NË RRETHIN
E SARANDËS

Shoku Enver Hoxha
pritet me entuziazëm
në Sarandë.
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Homazhe para bustit të Hasan Tahsinit,
patriot i shquar i Rilindjes Kombëtare.

Midis banorve lë Sarandës.

Pamje nga mitingu i Ksamilit

Shoku Enver Hoxha
përshëndet pjesëmarrësit
në mitingun e Ksamilit.

Duke soditur bukuritë e qytetit antik të Butrintit.
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Gjatë vizitës në Butrint.

Midis artistëve amatorë të Sarandës.

Shoku Enver Hoxha
duke folur në takimin
me kuadro të rrethit të Sarandës.

Duke soditur tarracat e bukura të Lukov&s.
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Midis një grupi kuadrosh e punonjësish të
dalluar të ndërmarrjes
hujqësore të Lukovës.

4,;1.
Shoku Enver Hoxha midis një grupi punonjësish të
shtypit, radiotelevizionit e kinostudios.

1c,

SHPREIIJE E UNITETIT TE PATHYESHEM
PARTI-POPULL DHE FRYMEZIM I MADH
p rit FITORE TË REJA

Për dy javë me radhë masat punonjëse të vendit tonë ndoqën me interesim e emocion të thellë
vizitën që udhëheqësi i dashur i Partisë e i popullit,
shoku Enver Hoxha, bëri në rrethet e Gjirokastrës
e Sarandës. Mësimet, këshillat dhe porositë shumë
të rëndësishme që ai dha, kanë një vlerë të madhe
dhe përbëjnë një program të tërë pune jo vetëm
për këto rrethe, por për gjithë popullin dhe Partinë.
Ato kanë ngjallur kudo një atmosferë entuziazmi
e mobilizimi revolucionar për të vënë në jetë vendimet historike të Kongresit të 7-të dhe të plenumeve
të kohëve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë.
Pritja shumë e ngrohtë që populli i qyteteve e
i krahinave të Gjirokastrës e Sarandës i bëri shokut Enver, atmosfera e gëzuar dhe entuziaste që u
krijua, takimet dhe bisedat e përzemërta që udhëheqësi i Partisë e i popullit pati me punëtorë e kooperativistë, burra e gra, të rinj e të reja, me prindër
dëshmorësh e veteranë, me kuadro të Partisë, push10 - 39
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tetit, organizatave të masave e ushtrisë, janë një
shprehje e shkëlqyer e unitetit të çeliktë të popullit
tonë rreth Partisë së Punës, me shokun Enver Hoxha
në krye, e dashurisë së pakufishme që populli ushgen për Partinë e vet, e gatishmërisë së tij të paepur
për të ecur në rrugën e lavdishme marksiste-leniniste që ajo i tregon. Ky unitet i çeliktë i popullit
rreth Partisë është fitorja më e madhe e kohëve tona, garanci e sigurtë për të ardhmen edhe më të ndritur. Unitetin e Partisë me popullin duhet ta kemi
kurdoherë të çeliktë, porositi shoku Enver. Dhe ai
forcohet e kalitet duke i kuptuar e përvetësuar mirë ideologjinë dhe politikën marksiste-leniniste të
Partisë sonë, duke dashur shoku-shokun me një dashuri të sinqertë, të pastër, duke i luftuar e zhdukur
me rrënjë nga mesi ynë shfaqjet e huaja, duke u
mobilizuar si një trup i vetëm për zbatimin e detyrave që. shtron Partia. Kështu, me radhë të shtrënguara sup më sup, theksoi shoku Enver në mitingun
e Grapshit, në Dropull, të ecim përpara, që socializmi të ndërtohet, vendi të zbukurohet, shpirti i
njerëzve të zbukurohet.
Atdheu ynë i shtrenjtë, tha shoku Enver Hoxha,
është një vend i thesareve dhe thesaret më të mëdha janë populli dhe Partia. Populli ynë është një
popull plot vitalitet, i pavdekshëm. Ky vitalitet i
mrekullueshëm, kjo vendosmëri e papërkulur, që u
kalitën gjatë historisë së tij shekullore plot luftëra
të lavdishme, ishin ata faktorë që e bënë t'u rezistonte invadimeve të panumërta, të ruante e të zhvillonte zakonet, gjuhën, kulturën e tij. Për të mbrojtur lirinë e pavarësinë e Atdheut, kulturën e tyre
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të lashtë, të parët tanë kanë luftuar pareshtur me

shpatë e me pendë, me armë e me dituri. Këto tradita të mrekullueshme të popullit tonë në fushën
e kulturës e të luftërave për liri e pavarësi t'i njohim në mënyrë të gjithanshme, t'i ruajmë e t'i zhvillojmë më tej. Ato janë me vlerë të jashtëzakonshme
për edukimin patriotik revolucionar të masave, dhe
veçanërisht të rinisë.
Situata në vendin tonë është e fortë,
mi në Shqipëri ndërtohet me sukses, fryma patriotike socialiste është në ngjitje dhe e ardhmja do të
jetë akoma më e bukur sepse në udhëheqje është
një parti e fortë, e çeliktë, si Partia jonë, që frymëzohet e zbaton kurdoherë me përpikmëri, në çdo
situatë, parimet e pavdekshme të Marksit, Engelsit,
Leninit e Stalinit dhe, mbi këtë bazë, ka përpunuar
një vijë të drejtë, në përputhje me kushtet e vendit
tonë dhe me problemet që duhen zgjidhur me kujdes e pjekuri në çdo etapë, pa harruar asnjëherë
perspektivën, të ardhmen.
Partia është pararoja e klasës punëtore, është
arma e saj e mprehtë. Forcimi i rolit udhëheqës të
Partisë lidhet drejtpërdrejt me forcimin e rolit
pararojë, udhëheqës, të çdo komunisti. Anëtarët
e Partisë, theksoi shoku Enver, kudo që rrojnë e
punojnë, duhet ta zgjerojnë këndin e shikimit të
tyre, të kuptojnë se roli, misioni dhe përgjegjësia e
tyre janë të mëdha. Puna e komunistit nuk mbaron
vetëm me plotësimin e detyrës që i është caktuar,
por ai ka për detyrë të udhëheqë popullin. klasën,
në rrugë të paçara, të gjejë zgjidhjen e problemeve
të sotme e të së ardhmes dhe të krijojë mjetet për
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ta ndërtuar këtë rrugë të re në unitet mendimi e
veprimi.
Faktori vendimtar për arritjen e të gjitha objektivave, mbi të gjitha, është njeriu ynë. Themelore
është që punonjësit, veçanërisht komunistët e kuadrot, të përvetësojnë mirë e thellë teorinë tonë të pagabueshme, marksizëm-leninizmin, dhe vijën e Partisë sonë. Prandaj të studiohet me këmbëngulje
ideologjia jonë, të kuptohen e të përvetësohen mirë
vija e direktivat e Partisë, të kuptohet si duhet
ç'është socializmi, ç'është diktatura e proletariatit,
ç'janë ligjet e saj, ç'është demokracia e popullit,
ç'është disiplina proletare etj. Dhe këto jo thjeshtë
t'i njohin njerëzit tanë, por t'i tretin, t'i asimilojnë,
që pastaj të dinë t'i zbatojnë. Dhe këtë ta bëjnë jo
në mënyrë skolastike, por të lidhur ngushtë me jetën dhe për transformimin revolucionar të saj.
Partia dhe levat e saj, porositi shoku Enver, duhet të bëjnë një punë të diferencuar me njerëzit, domethënë të mos i konsiderojnë të gjithë në një nivel,
me të njëjtën ngritje ideologjike, politike, kulturore
e arsimore, të mos mendojnë se ndjenjat, aspiratat.
dëshirat e të gjithë njerëzve janë të prera si me thikë
dhe se edukimi është për të gjithë njëlloj. Njerëzit
t'i marrim ashtu siç janë dhe jo ashtu siç duhet të
jenë.
Dhe në procesin e tërë kësaj pune të zhvillojmë
me konsekuencë, të thellojmë luftën e klasave k.undër të gjitha njollave të së kaluarës e ndikimeve të
sotme borgjezo-revizioniste. Duhet pasur mirë dhe
gjithmonë parasysh se socializmi në vendin tonë
ndërtohet e zhvillohet në një oqean armiqësor kapi148

talisto-revizionist, që përpiqet me të gjitha mënyrat,
të drejtpërdrejta ose të tërthorta, të ndikojë për të
penguar ecjen tonë përpara. Luftën e klasave ta zhvillojmë pandërprerje në të gjithë frontet e krahët, si
kundër shfaqjeve të oportunizmit ashtu edhe kundër
shfaqjeve të sektarizmit. Ideologjia e Partisë sonë,
theksoi shoku Enver Hoxha, është ajo ideologji që
e lufton oportunizmin, por ajo lufton edhe sektarizmin. T'i edukojmë njerëzit me ndjenjën e dashurisë
midis tyre, të një dashurie revolucionare e jo fisnore, t'i edukojmë ata që të kenë mendimin e pastër të
drejtësisë proletare, të luftojmë kundër të këqijave
që lindin e zhvillohen në një karakter të paformuar
dhe të punojmë pareshtur për t'i edukuar me
ideologjinë marksiste-leniniste dhe me virtyte të
larta.
Rëndësi të madhe për të sotmen e të ardhmen e
vendit tonë ka edukimi i brezit të ri. E gjithë Partia,
Fronti, BRPSH-ja dhe organizatat e tjera të masave, baballarët e nënat, porositi shoku Enver, t'i mësojnë vajzat e djemtë që të jenë trima, të guximshëm, me pikëpamje të reja për Shqipërinë socialiste, për të ardhmen e saj, të gatshëm për të shkuar
kudo që ka nevojë Atdheu, për vazhdimin me sukses
të revolucionit në vendin tonë. Dhe një nga frontet
më të rëndësishme e më të lavdishme për rininë
është fshati. Shoku Enver i bën thirrje rinisë të
shkojë për të punuar e jetuar në fshat. Me siguri
rinia heroike e vendit tonë, si kurdoherë, do t'i përgjigjet me entuziazëm kësaj thirrjeje të Partisë dhe
jo me qindra, por me mijëra të rinj e të reja do t'i
përvishen punës, do të lidhen me fshatin, do të ngre149

në begatinë e kulturën e tij, do ta lulëzojnë e ta bëjnë më të bukur fshatin tonë socialist.
Në të gjitha etapat e revolucionit e të ndërtimit
socialist Partia, me kujdesin më të madh dhe hap
pas hapi, ka përpunuar e zbatuar me konsekuencë
vijën dhe politikën e saj ekonomike kurdoherë të
drejtë marksiste-leniniste. Që në nismën e revolucionit të madh në mënyrën e prodhimit, Partia, theksoi shoku Enver, tha se në ekonomi degë udhëheqëse
është industria, por bazë është bujqësia. Ajo vuri në
radhë të parë ndërtimin e industrisë, të industrisë së
rëndë, minerale, të fabrikave, kombinateve, hidrocentraleve, të industrisë mekanike etj. Por me të
njëjtin preokupim dhe duke i dhënë rëndësi kryesore, mendoi e punoi për zhvillimin e bujqësisë. Duke iu përmbajtur me .besnikërinë më të madhe parimeve leniniste e, para së gjithash, parimit revolucionar të mbështetjes në forcat e veta, ekonomia jonë,
qoftë industria, qoftë bujqësia, është fuqizuar shumë
dhe modernizuar në rrugë socialiste dhe janë krijuar të gjitha mundësitë që të hartojmë plane perspektive edhe më të guximshme, me synimin e lartë
që këtë mirëqenie që kemi arritur, këto të mira të
jetës materiale e kulturore që gëzojmë sot, t'i përmirësojmë përherë e më shumë.
Por komitetet e organizatat e Partisë, të gjithë
komunistët duhet të kenë vazhdimisht parasysh porosinë e shokut Enver që të mos vetëkënaqemi me
ato që kemi arritur, por, si revolucionarë të vërtetë,
t'i shtojmë arritjet, të mos pajtohemi kurrë me të
metat dhe të ecim kurdoherë përpara nga fitore në
fitore më të mëdha në rrugën marksiste-leniniste,
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për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste, në të
cilën na udhëheq me besnikëri e vendosmëri Partia
jonë e lavdishme.
Në takimet që pati shoku Enver me kuadrot dhe
punonjësit, vuri në dukje rezervat dhe mundësitë e
mëdha që ekzistojnë në vendin tonë për plotësimin
dhe tejkalimin e planeve ekonomike të shtetit në të
gjithë sektorët. Ai tërhoqi vëmendjen për ato mosplotësime të veçanta të detyrave të planit që vërtetohen në disa sektorë, të cilat, pengojnë sadopak
shfrytëzimin efektiv të të gjitha mundësive që ekzistojnë për t'u dhënë popullit, ekonomisë dhe eksportit, më shumë produkte e mallra, me një gamë
më të gjerë e me cilësi më të mirë. Asnjë arsye objektive nuk ka, asgjë nuk mungon për këtë, vetëm
se duhet forcuar seriozisht kuptimi i thellë politik,
ideologjik dhe ekonomik i problemeve, të forcohen
gjithashtu organizimi i punëve dhs-3 kontrolh për
plotësimin e detyrave. Është kërkesë e domosdoshme e metodës revolucionare të drejtimit që t'i shohim në sy e në kohë të metat e gabimet që vihen
re dhe t'i korrigjojmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo është një detyrë e vazhdueshme e gjithë
Partisë, e gjithë kuadrove të pushtetit, nga baza e
deri lart.
Kur flet Partia për nevojën e plotësimit e të
tejkalimit të planeve, kjo nuk është thjesht një dëshirë, por një realitet, që e gjejmë të mishëruar në
shembujt e shkëlqyer, në rezultatet e mrekullueshme që kanë arritur brigadat e kooperativat pararojë, të cilat jo vetëm i kanë plotësuar, por edhe i
kanë tejkaluar planet në çdo fushë. Prandaj përhap151

ja, përqafimi dhe zbatimi me një ndjenjë të lartë
përgjegjësie i kësaj përvoje të çmueshme të njerëzve
tanë revolucionarë, përbëjnë një nga faktorët shumë
të rëndësishëm për arritjen dhe avancimin e objektivave ekonomike.
Detyrat që shtron Partia për sot e për perspektivën para punonjësve të të gjithë sektorëve të ekonomisë, janë pazgjidhshmërisht të lidhura me theIlimin e mëtejshëm të revolucionit tekniko-shkencor, të kuptuar nga pozita të drejta klasore marksiste-leniniste dhe duke hedhur poshtë shtrembërimet
që i bëjnë këtij revolucioni revizionistët modernë.
Shoku Enver theksoi nevojën e një thellimi akoma
më të madh në kuptimin e shkencës e të teknikës
jo vetëm nga kuadrot e larta e të mesme, por nga
masat e gjera të punonjësve, kudo që ato punojnë e
djersijnë. Shkencën. diturinë, të mos e zotërojë vetëm një njeri, ose një grup njerëzish, na mëson ai,
por masa e tërë, sepse me një lule nuk vjen behari.
Dituri, praktikë, organizim, — ky të jetë trinomi
për të gjithë. Punën duhet ta bashkojmë me diturinë. Çdo nënvleftësim i diturisë është i dëmshëm e i
papranueshëm.
Një vëmendje e kujdes të veçantë kërkon zbatimi këmbëngulës i porosisë së shokut Enver për
organizimin më të shëndoshë shkencor të punës e të
drejtimit, që janë faktorë përcaktues për arritjen e
objektivave që shtrohen dhe për vënien në jetë plotësisht të direktivave të Partisë. Pasi është dhënë
drejt direktiva, theksoi shoku Enver, duhet organizuar mirë zbatimi dhe, së fundi, duhet kontrolluar
për të siguruar zbatimin e saj deri në një. Dhe ky
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kontroll do ushtruar nga lart poshtë e nga poshtë
lart, në mënyrë vertikale, horizontale e paralele,
duke aktivizuar në kontrollin punëtor e fshatar e në
forma të tjera masën e gjerë të punonjësve të qytetit e të fshatit, që të punohet me disiplinë të fortë
proletare për plotësimin zë për zë e pa asnjë të çarë
të të gjitha detyrave ekonomike.
Kuptimi i thellë dhe zbërthimi konkret i ideve,
këshillave e porosive që shoku Enver dha gjatë vizitës së tij në Gjirokastër e Sarandë, të cilat janë
zhvillim e konkretizim i mëtejshëm i ideve e i objektivave që shtruan Kongresi i 7-të dhe plenumet e
kohëve të fundit të Komitetit Qendror të Partisë,
përbëjnë një ndihmë të madhe për komunistët, kuadrot e gjithë punonjësit për të përballuar me sukses
detyrat në të gjitha fushat e ndërtimit socialist e të
forcimit të fuqisë mbrojtëse të Atdheut. Me siguri
klasa punëtore, fshatarësia kooperativiste, inteligjencia popullore, ushtarakët, rinia dhe gratë e vendit tonë do t'u përgjigjen porosive të Partisë e të
shokut Enver duke rritur më tej mobilizimin e frymën luftarake, duke revolucionarizuar kudo e në të
gjitha drejtimet punën, duke ndërmarrë aksione
konkrete për plotësimin me çdo kusht të detyrave të
planit të këtij viti e të krejt pesëvjeçarit, të punëve
të rëndësishme të ditës në bujqësi e në çdo sektor,
për të çarë rrethimin e bllokadën.
Politika e brendshme revolucionare marksiste-leniniste e Partisë dhe e shtetit tonë të diktaturës
së proletariatit përbën një të vetme e të pandarë
me politikën e jashtme, e cila është politikë e mbrojtjes së lirisë e të të drejtave të vendit tonë. e ruaj153

tjes dhe e forcimit të pareshtur të pavarësisë së Atdheut tonë socialist, politikë e parimeve proletare,
politikë internacionaliste e përkrahjes pa rezerva të
revolucionit, të çështjes së socializmit e të luftërave
çlirimtare të popujve, e luftës parimore e të papërkulur kundër imperializmit, në radhë të parë kundër imperializmit amerikan e socialimperializmit sovjetik, kundër revizionizmit të të gjitha ngjyrave e
reaksionit. Në të njëjtën kohë, ajo është politikë e
miqësisë dhe e fqinjësisë së mirë me vendet e tjera
sipas parimeve të barazisë e të respektit reciprok,
të respektimit të integritetit tokësor, të sovranitetit
të pavarësisë kombëtare, të mosndërhyrjes në punët e brendshme të njëri-tjetrit e të leverdisë reciproke. Edhe në të ardhmen Partia jonë, siç rikonfirmoi shoku Enver Hoxha në fjalimin e mbajtur në
mitingun para punëtorëve të Ksamilit të rrethit të
Sarandës, është e vendosur të ndjekë me konsekuencë një politikë të tillë. Nuk ka forcë që ta largojë
Partinë tonë nga politika e saj e drejtë marksiste-leniniste, e cila i ka siguruar asaj miq të shumtë
të vërtetë në të gjithë botën.
Organizatat dhe forumet e Partisë në terren e
në ushtri, organet e pushtetit dhe organizatat e masave, duke i studivar e zbërthyer në mënyrë të
thelluar porositë dhe këshillat shumë të vlefshme
që dha shoku Enver Hoxha gjatë vizitës në rrethet
Gjirokastrës e Sarandës dhe në takimin me kuadrot në rrethin e Fierit, duhet ta organizojnë punën
për t'i bërë ato pronë të gjithë punonjësve, të përcaktojnë detyra e të marrin masa konkrete për vënien e tyre në jetë.
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Le ta ngremë më lart frymën luftarake revolucionare, le të shpërthejë më me forcë mendimi
krijues e realizues i masave për të vënë në jetë vendimet historike të Kongresit të 7-të dhe vendimet
e plenumeve të kohëve të fundit të KQ të Partisë,
mësimet, porositë dhe këshillat shumë të rëndësishme të shokut Enver Hoxha.
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Shoku Enver Hoxha arriti për një vizitë në
Gjirokastër
Shoku Enver Hoxha nderon kujtimin e patriotkve të shquar të Rilindjes dhe të dëshmorëve
të Luftës Nacionalçlirimtare
— Miting i madh në Gjirokastër — Flet shoku
Enver Hoxha
Shoku Enver Hoxha takohet me kuadro të rrethit të Gjirokastrës dhe viziton ndërmarrjen
«Bule Naipi»
Koncert festiv nga grupet folklorike të rrethit
të Gjirokastrës — Asiston shoku Enver Hoxha.
Shoku Enver Hoxha te rrapi në Mashkullorë
kuvendon shtruar me fshatarët
Shoku Enver Hoxha midis banorëve të lagjes
«Palorto»
Shoku Enver Hoxha midis popullit të Dropullit
Shoku Enver Hoxha viziton qendrën muzeale,
obeliskun dhe shkollën e mesme «Asim Zeneli».
Shoku Enver Hoxha u largua nga Gjirokastra.
Shoku Enver Hoxha arriti në Sarandë
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