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PARATHËNIE

Kjo përmbledhje, ku përfshihen pjesë të zgjedhura nga
Veprat e shokut Enver Hoxha, që u takojnë viteve 1942-1984,
pasqyron atë trajtim të gjerë e të thellë dhe zgjidhje rrënjësore
që i ka bërë Partia problemit të gruas në vendin tonë. Që në thtrrjen e parë të Partisë, themeluesi i saj nuk e ndau çlirimin e gruas
nga revolucioni popullor. Në dokumentet e kohës së luftës Ai
përpunoi me pjekuri e tejpamje faktorët materialë e shpirtërorë që do të çonin në emancipimin e vërtetë të gruas.
Siç del edhe në faqet e këtij vëllimi, Partia dhe shoku
Enver Hoxha, që në hapat e parë të lirisë, panë te gruaja e rilindur një forcë të madhe, pa të cilën nnuk mund të përparojë
vendi ynë, nuk mund të ndërtohet Shqipëria si duhet». Me
thirrjen që u bënte grave për t'u hedhur në ndërtimin $ocialist
të vendit, udhëlzeqësi i Partisë tregonte një rrugë të gjerë drejt
emancipimit të tyre. Në f jalimet, bisedat, diskutimet e kësaj
periudhe shpjegolzet se aktivizimi masiv i grave në punën për
zhdukjen e plagëve të luftës e për ndërtimin e socializmit do
të hiqte një herë e përgjithmonë varësinë e tyre ekonomike e,
për rrjedhim, edhe varësinë shoqërore.
Shoku Enver Hoxha kishte bindjen se gruaja, me ndjenjën
e lartë të detyrës, është e aftë të kryejë çdo lloj pune, njëlIoj
si burri, në .mos më mirë. Zbatimi i orientimeve të Tij që gruaja të zinte vendin që i takonte në çdo front prodhimi, rrëzoi
mosbesimin në a f tësitë

e shoqeve. Në këtë kuadën Ai i vuri
theksin domosdoshmërisë së vlerësimit të gruas jo thjesht si
prodhuese, por edhe si drejtuese, duke e ngritur atë me kurajë
e me plot besim në përgjegjësi. Shoku Enver Hoxhc^ tërheq
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vëmendjen që të luftohen te burrat shfaqjet e nën.zleftësimit
të gruas si «krijesë e dobët», por edhe te gratë druajtja e
ngurrimet për të ma^•rë përsipër punë drejtuese. Si anë tjetër
të rëndësishme të emancipimit shtroi çështjen e aktivi;i^nit më
të gjerë dhe më të jrytshëm të tyre në jetën politike e s)zoqërore të vendit, me cilësitë e vepr^cmt'areve e të kuadrove, dite
shtimin e radhëve të Partisë me më shumë shoqe të pararojës.
Trajtimi i këtyre problemeve në materiale t.ë vëlli^nit lidhet me lcërkesën gjithnjë aktuale për n.gritjen e nivelil lc^.clturor e tekniko-profesional të masës së grave. Duke e nisur nga
lcurset kundër analfabetizmit për të mbërritur në kurset pasuniversitare, gruaja shqiptare vzcri në jetë mësimet e Partisë e të
udhëheqësit të saj dhe sfidoi përçmimin shekullor t:ë reaksionit,
që e cilësonte «lesh,qjatë e mendjeshkurtër».
1^'ë disa sizkrime që i takojnë mesit të vitevz^ ,qjashrëdhjetë,
s]aolcu Enver Hoxha, duke vërejtur një prapambetje të grccas në
krahasim me zhvillimin ekonomik të vendit dhe qëndriine e
veprime në dëm të dinjitetit të saj, tërhoqi vëmendjen e ^nbarë
shoqërisë për thellimin e luftës për emancipimin e mëtejshëm
të gruas. Thirrja e 6 shkurtit 1967: «Gjithë Partia dhe vendi
duhet të ngrihen në këmbë, të djegin me zjarr 7akonet prapanike e t'i lcëputin kolcën cilitdo që merr nëpër lcëm.bë iigjin e
shenjtë të Partisë për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe të
vajzave^• ishte sinjat i asaj lufte madlzështore të Partisë e të
gjithë popullit për çlirimin përfundimtar të gruas. Me njohjen
prej bashkëkohësi e dijetari të gjendjes aktuale dhe të së kal2carës së gruas shqiptare deri në hollësitë e nuancat e ndr^sh.me,
shoku Enver Hoxha, në shumë dokumente të kohë.s në janë
përfshirë në këtë libër, midis të cilave spikatin fjala në Plenumin e 2-të të KQ të PPSH më 15 qershor 1967, diskv,timi në
mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH më 18 tetor 1969 etj.,
shpjegoi thelbin e emancipimit të plotë të ,qruas. Sipas kushteve
konkrete dhe të perspektivës Ai përcalctoi drejtimet dhe detyrat
e kësaj lëvizjeje me rëndësi jetilce, duke hap2cr n.jë n.ga façet
më të lavdishme të revolucionit tonë socialist.
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Lexuesit gjejnë në faqet e këtij libri trajtimin në mënyrë
ballore e në thellësi të të gjitha problemeve të emancipimit të
grzcas. Autori ka shpjeguar se vend kryesor në

lëvizjen për

emancipimin e gruas zë lufta kundër ^nbeturinave e praktikave ^
të mbrapshta, që cenojnë dinjitetin e saj njerëzor. Në një varg
muterialesh të botuara në këtë përmbledhje u bëhet anauzë e
thellë shkencore burimeve të tyre, përmbajtjes dhe formave të
sicfaqjes, që nga doket e Kanunit të Lekë Dukag;jinit e deri te
zakonet borgjeze «të lyera me sheqer». Krahas dem.askimit të
thelbit të tyre reaksionar, shoku Enver Hoxha goditi me forcë
edhe mbështetjen ideologjike - fenë, armiken e pamëshirshme
të gruas.
Në shkrimeL e

këtij libri ndihen thellë dhembshuria prej

biri, dashuria prekëse prej shoku dhe prindi, nderimi për gruan
si nënë, bashkëshorte, vajzë, motër e shoqe. «Shokë, çdo burrë,
çdo komu^zist... të mendojë për vuajtjet e grave të Shqipërisë
në të kaluarën, mjerisht dhe për vuajtjet e tyre akttaate nga
mbeturinat dhe të mendojë për to gjërat më të mira, të përçojë
men^limet më të pastra për mëmën që e lindi, ... për gruan e tij,
shoqen e barabartë të jetës, për vajzën e tij, krenarinë e përtërit.,•es së jetës së re, për gjithë mëmat dhe motrat e Shqipërfsë,
të luftojë për t'i mbrojtur ato nga mbeturinat e këqija, t'i ndihmojë ato në punë e në jetë, të jetë me
nder.shëm...».

to ... i thjeshtë dhe i

Udhëheqësi i Parti.së e quan gruan një rregullator të madh
të jetës, faktor të rëndësishëm për revotucionarizimin dhe jorcimin e mëtejshëm të familjes e të kompleksit të marrëdh..ënieve
familjare, edukatore të parë e kryesore të brezit të ri.
Përgjithësimi teorik që u ka bërë shoku Enver Hoxha problemeve të emancipimit të gruas, i ka hapur horizont veprimit
revolucionar të masave. Pishtari. i ndezur më 6 shkurt .I967
shpërndau dritë edhe në skajet më të largëta të vendit dhe ngriti në këmbë një popull të tërë. Ky libër përmb^n vetëm një
pjesë të vogël tc'> korrespondencës shumë të pasur të udhëhnqësit
me grc; e z a jza, lu f tëtare të së resë, të cilat i shkruanin nga mble-
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dhje e kuvende ku u dënuan me guxim zakonet prapanil:e, 2c
dha f jala e u lidh besa se do të hidhej poshtë çdo gjë e huaj që
shtypte grudn. Shoku Enver Hoxha i ndoqi nga afër nismat dlte
aksionet e tyre, i përkrahu dhe i nxiti të lu f tonin për a f irmi min
s së resë në çdo f ushë.

Siç nënvizohet në materialet e këtij vëllimi, problemet e

emancipimit nuk mund të zgjidhen me sukses pa mobilizimi^a e
e^etë organizatës së BGSH, të udhëhequr nga Partia. Përvoja e
saj e begatë vërteton më së miri mësimin e shokut Enver Hoxha
për domosdoshmërinë e një organizate të veçantë politike të

gruas, e cila të shërbejë si «tribunë e vërtetë e mendimit të përparuar të grave shqiptare». Veprimtareve të saj ky libër u hap
horizont për ta zhvilluar punën në nivelin e kërkesave të kohës,
duke zbatuar forma e metoda interesante, larg prakticiz^nit të

rëndomtë e të dëmshëm. Kjo do të ndihmojë që gratë të mobilizohen më mirë për kryerjen e detyrave në çdo stad të zlavillimit tonë socialist.
Partia dhe shoku Enver Hoxha kanë theksuar se zgjidh^a e
problemit të gruas s'mund të veçohej nga puna e organzzutave
të tjera të masave, si dhe të organeve të pushtetit dhe të elcon.omisë. Bashkërendimi i gjallë dhe i frytshëm midis tyre e b^%ri
këtë problem të të gjithë shoqërisë. Duke udhëzuar organizatat-bazë që të jenë në ballë të lëvizjes së e+mancipimit të gruas,
shoku Enver Hoxha është ndalur në të gjitha aspektet e rolit
udhëheqës të Pariisë në organizatën e gruas.

Vepra e emancipimit të gruas te ne, e madhe. nga përmasat,
por edhe nga vështirësitë që përballoi, u frymëzua dhe u drejtua nga Partia dhe personalisht ngashoku Enver Hoxha. Ky
vëllim, ku paraqitet përmbledhtazi përvoja e pasur dhe ori^rjinale e Shqipërisë socialiste në fushën e emancipimit, flet për
atë çka mund të bëjë revolucioni për gruan dhe, gruaja për revolucionin. Duke e ngritur në teori këtë përvojë, ku pasqyro;aen
edhe zgjidhje të problemeve të parrahura dhe ecje në rruqë të
pashkelura, shoku Enver Hoxha dha një kontribut të shquar
për pasurimin e doktrinës marksiste-leniniste.

PARATIIËNIG

Libri «Për gruan••, që botohet në këtë vit të 45-vjetorit të
themelimii të Partisë e të Kongresit të 9-të të saj, tregon sa
sukses ka pasur politika e drejtë e Partisë, ç'të sotme të lumtur
e ç'perspektiva të ndritura ka piketuar ajo për gruan. Ky libër
do t'u shërbejë komunistëve e kuadrove për të qenë kurdoherë
në ballë të luftës për emaneipimin e ptotë të gruas shqiptare;
do t'i frymëzojë gjithë shoqet punëtore, kooperativiste dhe intelektuale për të mbajtur lart e për të zhvilluar më tej fr,ymën
e emancipimit në masën e grave dh,e në gjithë shoqërinë, duke
u mbetur përjetë mirënjohëse Partisë dhe udhëheqësit të madh
e të paharruar Enver Hoxha, që në disa dekada bënë për to aq
sa vende të tjera s'e kanë arritur përshelcuj.

Vëllimi është i pajisur me tregues.

GRATË DO T>+✓ LO'LIN NJË ROL ME R1i:ND1JSI
NË PUNËN TON1;

Nga raporti në Konsultën e Parë të Aktivit
të Partisë Komuniste të Shqipërisë

[12 prill 1942j
... a) Për arsye se shkojmë në luftë, duhet t'i sigurojmë
zëvendësit tanë. Sigurisht, nuk mund të shkojmë të gjithë në
luftë dhe ta lëmë masën të mashtrohet prej spiunëve dhe kolonës së pestë, por duhet, patjetër, të lëmë zëvendësit tanë; ne
duhet, dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe kjo është e
mundur, të përgatitim e të lartësojmë zëvendësit tanë, kështu
që organizata të mos dobësohet kur ata që nuk mund të rrinë
këtu të shkojnë ndër çetat partizane. Duhet të përgatitim zëvendës dhe veçanërisht prej grave. Nuk duhet të ketë ndonjë
forum pa femra brenda. Në këtë pikë nuk duhet të gabojmë
prapë dhe të sillemi në mënyrë sektare, duhet ta kuptojmë mirë
se sa e rëndësishme është puna me gratët, të cilat do të lozin
një rol me rëndësi në punën tonë.
Vepra, vëll. 1, botim i dytë,
f. 79
1. Që mc lirij:min e saj, Partia bëri të qartë se realizimi në jetë
i programit revolucionar për çiirimin kombëtar e shoqëror të vendit
nuk mund të arrihej pa pjesëmarrjen e plotë të gruas, e cila përbënte
gjysmën e popullsisë së vendit. Në Rezolucionin e Mbledhjes së grupeve kryesore komuniste të Shqipërisë për krijimin e Partisë, theksohej:
«^`shtë e nevojshme të bëhet një kthesë në punën me gratë. Veçanërisht situata e sotme na detyron një punë serioze ndër gra; të
futim në Parti gra punonjëse, t'i ndihmojmë në punën e tyre për
mobilizimin e masës femërore për luftën çlirimtare». (^^PPSH Dokumente Kryesore», vëll. I, botim i dytë, f. 25.)

ME GRATË TË PUNOJNË GJITH^ SHOKËT E PARTIS^

Nga qarkorja drejtuar organizatave të Partisë
të qarkut të Tiranës

[Nëntor 1942]

Të dashur shokë,
Në këto mo,mente kaq të rënda, kur Partia jonë udhëheq
popullin në luftën më të egër që ka parë njerëzimi, në luftën
për jetë ose për vdekje, në këto momente, kur bota mbarë është
çuar në këmbë për të mposhtur bishën e tërbuar, fashizmin, që
gjakos e orvatet të skllavërojë popujt, me keqardhje vihet re
se disa shokë po i shmangen detyrës që u është ngarkuar, e
kanë harruar detyrën plot me responsabilitet karshi Partisë
dhe popullit tonë. Këta shokë kujtojnë se lufta e sotme fitohet
duke i kushtuar punës një orë ose dy orë në javë, këta shokë
kujtojnë se e kanë mbushë misionin dhe meritue emrin e
lartë të anëtarit të Partisë, duke u,mbledhur një herë në javë
ose në dy javë në celulë, kurse tërë kohën të lidhin duart e të
bëjnë sehir evenimentet që rrokullisen me aq shpejtësi dhe, në
këtë më^iyrë, të qëndrojnë në bisht të lëvizjes...

Puna me gratë është lënë, gjithashtu, në një gjendje të vajtueshmet. Shokët kujtojnë se me gratë duhet të punojnë vetëm
1. Në Rezolucionin e Konsultës së Parë të Aktivit të Partisë Komuniste të Shqipërisë, midis të tjerash, thuhej: «Problemi i gruas sapo
është prekur, kurse gruaja është gjysma e shoqërisë dhe pjesa më e
shtypur. Kemi mejtime të gabuara për të dhe hallet e saj i njohim
fare pak në qytet dhe aq më keq në fshat. Shumë shokë thonë se s'na
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gratët, sikundër me të rinjtë vetëm rinia, dhe dendur vijnë
raporte nga shokët: «Unë kam tri gra simpatizante»2, «unë kam
dy gra», «unë kam pesë çupa», «t'i marrë një shoqe». Përse veprohet në këtë mënyrë? Arsyeja është e thjeshtë: se duan t'i he-

qin qafe, se s'duan të mundohen, se duan të jenë të lirë të shkojnë në zyrë a në dyqan e të gëzojnë jetën pa kokëçarje; kjo

është arsyeja e thjeshtë, aq sa është e thjeshtë edhe direktiva e
PaI•tisë se si me punue me gratë^...
Vepra, 2^ëll. 1, botim i dytë,
f. 217, 22U

vijnë gratë në organizatë ose në rrethet simpatizuese të organizatës.
Edhe ato shoqe e ata shokë që punojnë me qejf, punojnë më tepër
në rrethet familjare dhe harrojnë të hidhen në fabrikë, në mëhallë ose
në fshat ku është masa e grave. Njohim fare pak ose aspak hallet
e gruas, si problemi i martesës, i foshnjës, i mizerjes në përgjithësi
etj. Gratë dhe rinia janë ato që do t'i vënë shpatullat organizatës në
ditët më të vështira të luftës». («PPSH Dokumente Kryesore», vëll. I,
botim i dytë, f. B3.)
1. Në atë kohë ekzistonin celula të veçanta me shoqe komuniste.
Këtë formë e diktonin puna e veçantë që duhej të bëhej me masat
e grave dhe fanatizmi e propaganda shpifëse e armikut. Me zh.^illimin e luftës dhe me shtimin e shoqeve në radhët e Partisë, celulat e
tyre u shkrinë dhe ato bënin pjesë në celula bashkë me shokët.
2. Partia kishte udhëzuar anëtarët e celulave të punonin me masat e grave, duke filluar nga familjet e tyre, farefisi e fqinjët e duke
e zgjeruar veprimtarlnë më tej. Me shoqet më aktive u ngritën grupe
simpatizantesh dhe, më vonë, grupe edukative, që përgatitnin elementin e ri për në Parti.
3. Duke folur për ecurinë e punës me gruan në Plenumin I të
KQ të PKSH, më 15 maj 1944, shoku Enver Hoxha tha: «Me gruan
janë bërë hapa të mëdhenj. Tshtë zhdukur deri diku ajo frymë sektare që shihej ndër shokët për sa i përket punimit në lCëtë selttor. Tani
gruaja shqiptare merr pjesë aktive në luftën tonë, partirane të vendosura luftojnë me guxim në radhët e ushtrisë dhe në terrene gruaja
shqiptal•e jep një kontribut të madh. Organizativisht kemi bërë një
hap përpara në këtë sektor...». (Enver Hoxha, Vepra, vëll, 2, bo!im i
dytë, f. 287.)

TË FORMOJMË FRONTIN E PËRI3ASHKËT ANTIFASHIST
T^ GRUAS SHQIPTARE

Nga referati në mbiedhjen

e KQ të PKSH

[Shkurt 1943j

... Direktivatt që na dërgon sot Internacionalja Komuniste
për Luftën Nacionalçlirimtare ka kohë që i janë dhënë Partisë
sonë Komuniste, e cila i ka vënë në zbatim, por akoma këto janë
aktuale, akoma këto i përshtaten situatës politike të vendit tonë.
Internacionalja Komuniste e mori në studim gjithë materialirD
e Partisë sonë Komuniste dhe e gjeti me vend pothuajse të tërë.
Këto direktiva që na vijnë sot duhet t'i studiojmë me vëmendje, t'i kuptojmë mirë dhe pastaj t'i zbatojmë, t'i bëjmë
gjakun tonë dhe kështu duke i përvetësuar do të jemi në gjendje që t'i zbatojmë ashtu siç duhet.
Direktivat që na dërgon Internacionalja Komuniste janë:
1) Organizimi dhe zhvillimi i Luftës Nacionalçlirimtare Lë
popullit shqiptar kundër italianëve dhe gjermanëve.
2) Krijimi dhe forcimi i Frontit Nacionalçlirimtar me të
gjithë patriotët, duke evituar, tani për tani, parullat që dalin
jashtë kuadrit nacionalçlirimtar të Shqipërisë.

1. Në dh jetor të vitit 1942 Partisë Komuniste të Shqipërisë i erdhën
direktivat e Komitetit Ekzekutiv të Internacionales Komuniste për
Luftën Nacionalçlirimtare.
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3) Me futë^ në udhëheqjen e luftës partizane, përveç komunistëve, sa më shumë patriotë dhe nacionalistë të ndershëm
shqiptarë.
Duke i analizuar këto direktiva shohim se këto na rrëfejnë
rrugën tonë tc tanishine, detyrat tona të afërme, na hapin perspektiva të gjera për t'u futur në masë dhe për të mobilizuar
gjithë popullin shqiptar kundër zaptuesit. Duhet që këtë luftë
ta ot•ganizojmë dhe ta bëjmë tok me popullin, se Partia jonë
është një parti e popullit, që ka në programin e saj mbrojtjen
e interesave të tij. Ta mobilizojmë popullin, ta futim në lëvizje
dhe të gjitha energjitë e tij revolucionare t'i drejtojmë kundër
një objekti të caktuar të përbashkët: kundër zaptuesit, kundër
fashizmit italian dhe atij gjerman. Lufta Nacionalçlirimtare nuk
është një luftë kuadrosh, por një luftë masash të gjera të frymëzuara dhe të drejtuara nga Partia...
Gruaja shqiptare është e shtypur nga fashizmi, nga traditat dhe ligjet borgjeze e feudale; ajo e ndien më tepër se kushdo tjetër lwftën tonë, në të cilën sheh edhe çlirimin e saj; ajo
është gati të bëjë çdo sakrificë për burrin e saj, për vëllanë e
saj, për djalin e saj që luftojnë. Me ndihma, me rolin e saj si
infermiere dhe me armë, siç është bërë në Bashkimin Sovjetik,
do të arrijë të lozë një nga rolet kryesore në Luftën Nacionalçlirimtal•e. Duhet të formojmë frontin e përbashkët antifashist
të gruas shqiptare^. Si punojnë shoqet tona^, ashtu duhet të pu-

1. Kjo çështje u ritheksua në Konferencën I të Vendit të PKSH,
që u mUlodh më 17 mars 1943. Konferenca vuri detyrë: «. .. të formohet fronti antifashist i gl•uas shqiptare, duke organizuar këshillat
antifashistë të grave, të cilët do të grumbullojnë dhe do të mobilizojnë
^nasat e grave të çdo shtrese shoqërore dhe të çdo tendence politike».
t«PPSH Dokumente Kryesore», vëll. I, botim i dytë, f. 142.)
Mbi bazën e këtij bashkimi të organizuar do të çimentoheshin
lidhjet dhe uniteti midis grave, si dhe uniteti i tyre rreth Partisë në
{cuadrin r_ F`rontit Nacionalçlirimtar.
2. Shoqet komuniste.

^^ EIV VER HOXHA

noji^ë edhe gratë e popullit, sepse edhe ato e ndiejnë këtë
luftëi...
Vepr¢, vëll. 1, botim l dytë,
f. 292-293, 298

1. Problemi i pjesëmarrjes në masë të grave në Luftën Nacionalçlirimtai•e u trajtua si një pikë e veçantë në rendin e ditës të
Konferencës I të Vendit të PKSH. Pjesëmarrja në të si delegate e
disa shoqeve komuniste, midis të cilave Nexhmije Xhuglini (Hoxha),
Nebahet Bakiri, Qibrie Ciu e të tjera, dhënia e fjalës secilës prej tyre
për të diskutuar, udhëzimet e Konferencës për forcimin e punës me
gratë treguan vlerësimin e lartë të Partisë për organizimin e grue"s
në kryengritjen e përgjithshme të popullit shqiptar.

KËSHILLAT ANTIFASHISTË TË GRAVE
TË JENË SHPREHJE E WLLNETIT
T^ GRAVE SHQIPTARE
Letër drejtuar një shoqeje në Korçë
[Prill 19431

Morëm letrën tënde, ku na vë në korent për punën me gra.
Pikësëpari, në këshillin që po formoni me gra, kini kujdes që
të mos futen elementë të një mijë dallavereve, që janë nën
influencën e krerëve ballistë kapadainj, të cilët duan që këta
këshilla të shkëputen nga qëllimi kryesor, lufta e përbashkët.

Për pjesëmarrjen e Ballit në këtë punë që keni organizuar,

jemi dakord, por aspak dakord me ta që të zhdukim fjalën «antinga emri i këshillit. Ky këshill të quhet vetëm Këshilli
fashist»
Antifashist i Gruas Shqiptare - ose Komiteti Antifashist i Gruas 5hqiptare. Fjala antifashist duhet të jetë patjetër. T'u thuhet
atyre të Ballit se lufta që bëhet sot është një luftë antifashiste
dhe luftë antifashiste e quajnë jo vetëm komunistët, por edhe
demokracitë, i madh e i vogël, me përjashtim të njerëzve të

Ballit. Në qoftë se ata s'e kanë kuptue karakterin e kësaj lufte,
kur gjithë bota e ka kuptue, në qoftë se ata nuk janë dakord
tashti me karakterin politik të kësaj lufte, atëherë s'do të jenë

përsëri dakord dhe me zhvillimin e vetë luftës. Njerëzve të
Ballit që bëjnë këtë pretezë absurde u këshilloni të këndojnë

pak më mirë traktet dhe organet zyrtare të organizatës së tyre,
ku flitet për një luftë antifashiste dhe jo antiitaliane.
Nga ana tjetër, çështjen mos e shikoni shumë ngushtë e
vetëm për qarkun e Korçës. Këta këshilla do të kenë një karak^-
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me forcë, si direktivë të lëshuar nga Partia, por me bindje e
me durim dhe duke zënë pak Partinë në gojë, pse ato e shohin
vetë që shoqja komuniste që bën pjesë në këshill është anëtare
partie dhe, si e tillë, ajo shfaq mendimin e Partisë.
Kur na shkruan letër, mos u limito vetëm në një problem,
por na shkruaj gjatë, për të gjitha problemet që ju paraqiten

atje, si dhe për gjendjen e organizatës dhe zhvillimin e punës
në çdo sektor. Kemi dhe ne ca të drejtë të dimë ç'bëhet andej,
apo s'është kështu?
Të fala shoqërore

Taras

Vepra, vëil. 1, botim
f. 349-351

i dytë,

FAKTOR I R^IVD^SISH^:A'I Nl~✓ LUFT^:N
NACIONALÇLIRIMTARE

Qarkore drejtuar komiteteve të Partisë Komteniste
të Shqipërisë në qarqel

14 prill 1943

Të dashur shokë,
Në luftën kundër okupatorit fashist, në këtë luftë vendimtare për popullin tonë, gruaja luan një rol me rëndësi. Para këtij
faktori të rëndësishëm të Luftës Nacionalçlirimtare, organizatës
i paraqiten disa detyra, nga të cilat më kryesorja është formimi
i frontit antifashist të gruas shqiptare.
Për formimin e këtij fronti duhet të grumbullohen masat
e gjera të grave të çdo kategorie e të çdo shtrese shoqërore.
Konferencat janë mjeti më i mirë ku mund të grumbullohen
gratë, por këto nuk do të jenc mbledhje akademike për të biseduar probleme jashtë jetës praktike; grumbullimi duhet të lindë
prej nevojave të tyre konkrete - kërkesë buke, protestë kundër internimeve, protestë kundër kërcënimeve, pushkatimeve
etj. Në këto mbledhje e konferenca nuk do të bëhet vetëm politikë e lartë, por do të flitet për nevojat e shtypjen e grave, për
armikun e urryer, fashizmin, për nevojën e luftës kundër tij
dhe për detyrat që u përkasin në këtë luftë çlirimtare. Lufta do
t^ na japë material për punën. Komunikatat, proklamatat, thirr1. Kio qarlcore u dërgua për krijimin e organizatës antifashiste
të gruas shqiptare.

FAKTOR I RENDESISHIrM NE LUFTEN NACIONALÇLIRIMTARE
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jet e ndryshme të punohen herë pas here në mënyrë të thjeshtë
e të kuptueshme. Me anë të këtyre e me anë të organeve të
Partisë e të rinisë do të ngjallet te gratë urrejtja kundër armikut, do të theksohen barbarizmat e tij, djegiet, vrasjet e grave
dhe të fëmijëve etj.
Në këto mbledhje, gjithashtu, të flitet për higjienën, për
rritjen e fëmijës, pëI• mënyrën e punës dhe detyrat e ndryshme
të një amvise të mirë. Kjo mund t'u duket grave e kotë dhe e
papëlqyeshme, por shoqett ose ato që janë të përshtatshme për
këtë punë duhet të kenë durim dhe t'u shpjegojnë grave, në
mënyrë që t'i bindin për nevojën e këtyre udhëzimevez. Do të
jenë të vlefshme dhe do të na ndihmojnë në formimin e këtij
fronti kurset e ndryshme për zhdukjen e analfabetizmit, e sidomos ndër fshatra, kurse për prerje e qepje dhe kurse infermierie - këto të fundit janë të domosdoshme të formohen sa
më parë, tani që lufta është duke u bërë çdo ditë më e ashpër.
Duhet theksuar se në mbledhjet e ndryshme, në kurset, në
konferencat duhet të marrin pjesë të gjitha ato që duan, me një
mënyrë ose me një tjetër, të ndihmojnë luftën kundër fashizmit, të marrin pjesë të gjitha gI•atë e fshatit e të qytetit që kanë
në shpirt luftën kundër armikut, të çdo tendence e të çdo rryme politike - gratë antifashiste, zogiste, balliste, fetare; të mos
bëhet sektal•izëm në këtë pikëpamje. Në ato qytete ku ka gra
që janë nën influencën e Ballit Kombëtar, të bashkëpunohet me
to në mënyrë të plotë e të sinqertë.

Prej konferencave do të dalin këshillat antifashistë të grave ^. Këshillat folmohen r.ë ..ëtë mënyrë: prej l:onfcrencës së
L Anëtaret e Partisë.

2. Shoqet aktiviste, të cilat njohën problemet dhe hallet që shqetësonin masën e gravc, bënë një punë të diferencuar m^e plakat, nuset
c va,jzat, duke u treguar jo vetëm ag.jitatore të flakta antifashiste, por
edhe organizatore të afta për mnbilizimin e grave në luftë.
3. Për të koordinuar e për të unifikuar veprimtarinë e këshillave
të gruas dhe për të drejtuar punën derisa të zgjidhej një organ qendror
antifashist i grave, më 14 prill 1943 u krijua në Tiranë një komision

zo
mëhallës del këshilli i mëhallës, këtë e zgjedhin vetë gratë.
Prej këshillave të mëhallave të ndryshme caktohet nga një grua,
e cila do të bëjë pjesë në këshillin e qytetit. Ky këshill bëhet
prej aq anëtareve sa të shikohet nevoja. Mund të formohen këshilla edhe sipas zanatit dhe profesionit. Prej mbledhjeve e konferencave në fshat del këshilli i fshatit, i cili lidhet me këshillin
e qytetit. Kjo është mënyra demokratike, mënyra më e mirë
dhe më e preferuar për formimin e këshillavel. Por kjo nuk
është e vetmja mënyrë; në rast pamundësie, për shkak reaksioni,
zgjidhet më parë këshilli i qytetit nga lart prej grave më të
përshtatshme e më aktive. Ky këshill merr përsipër të organizojë këshillat e mëhallave, të cilat caktohen prej këshillit të
qytetit dhe nuk zgjidhen prej grave të mëhallës. Në këshillin e
çdo mëhalle duhet të marrë pjesë një shoqe^, në qoftë se ka,
por në këshillin e qytetit duhet patjetër. Këta këshilla të jenë
shprehja e vërtetë e vullnetit të grave. Këshillat kanë për detyrë të grumbullojnë sa më shumë që të jetë e mundur masat
e grave të fshatit e të qytetit rreth frontit antifashist të grave.
Këta interesohen për agjitacion, propagandë, për furnizimin e
çetave me çdo mjet, për kurset e ndryshme dhe për të shtuar
radhët e partizanëve e vullnetarëve me vajza e gra luftëtare.

iniciator, në krye të të cilit Komiteti Qendror i Partisë caktoi shoqen
Nexhmije Xhuglini.
Komisioni filloi menjëherë të veprojë e tk marrë masa që këshillat antifashistë të gruas të ngriheshin e të forcoheshin kudo, në
qytete e në fshatra.
1. Sipas këtyre porosive të KQ të PKSH, nga prilli deri në shtator
1943, në mbledhje të organizuara të grave u zgjodhën këshillat e gruas
antifashiste të lagjeve e të qyteteve. Deri në fillim të vitit 1944 këta
këshilla u ngritën edhe në fshatra. Në këshillat e gruas të të gjitha
instancave u zgjodhën gratë më të dalluara në Lëvizjen Nacionalçlirimtare, komuniste ^e të paorganizuara në Parti, gra të shtresave të
varfra, punëtore, shtëpiake dhc intelektuale e gra patriote të shtresave të mesme.
2. Komuniste.
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Shoqet do të jenë luftëtaret më të mira dhe shembull për gjithë
gratë e tjera.
Kur ka mundësi, një anëtare e këshillit të qytetit bën pjesë
edhe në këshillin nacionalçlirimtar të atij qarku.
Prej mbledhjeve të ndryshme duhet të përfitohet organizativisht, të formohen grupe edukative me vajzat dhe gratë më
të mira e më të vendosura; prej këtyre të rekrutohen shoqe
të reja që do të shtojnë radhët e organizatësi.

Të fala shoqërore
Për Komitetin Qendror
Valbona

Vepr¢, vëll. 1, botim i dytë,
f. 352-355

1. Së Partisë.

P^R BASHKIMIN E GRUAS ANTIFASHISTE
SHf^IPTARE

Nga direktivat dërguar komiteteve qarkore të PKSH

3 nëntor 1943
... Për Bashkimin e Gruas Antifashiste Shqiptare. Me autorizimin e Komitetit Qendror është marrë iniciativë dhe u është
dërguar gjithë qarkorëve një qarkorei, me të cilën këshilloheni
që të filloni punën për krijimin e Organizatës së Bashkimit të
Gruas Antifashiste Shqiptare. Kjo është një organizatë dhe jo
një formulë e bukur për t'u përmendur në konferenca. Roli i
gruas në këtë luftë është i madh dhe lufta e sotme me plot
sakrifica e ka vënë në dukje, prandaj duhet të punoni me të
ashtu si punohet me një organizatë. Duhet ta ngrini nga themelet këtë organizatë dhe ta çimentoni, t'u jepni jetë dhe gjallëri këshillave të Gruas Antifashiste në mëhallë, në fshatra e
në qytete. Të krijohen sa më parë këta këshilla dhe të mos
mbetet kjo vetëm një dëshirë e mirë. Shoqet tona t'ua kushtojnë
punën më të madhe krijimit dhe forcimit të një aparati organizativ të shëndoshë të Gruas Antifashiste. Organizimi i shpejtë
i këtyre këshillave do të shpejtojë Konferencën e Vendit të
Organizatës së Gruas Antifashiste Shqiptare'. Prandaj ju duhet
1. Shih në këtë vëllim, f. 18.
2. Deri në shtator 1943, në konferenca të gjera grash, ku merrnin
pjesë delegate të ardhura nga zona të lira dhe zona të pushtuara,
ishin zgjedhur këshillat e gruas të qarqeve Gjirokastër, Korçë e Durrës. Sipas porosive të KQ të PKSH u zgjodhën edhe këshillat e
qarqeve të tjera të ^^cndit.
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të keni kujdes që të zgjidhet aty këshilli i qarkutl me anë të
një konference të qarkut dhe të caktohen delegatet për Konferencën e Vendit. Me pëlqimin e Konferencës së Dytë Nacionalçlirimtare'', Këshilli i Gruas Antifashiste të qytetit të Tiranës
ka marrë përsipër organizimin e kësaj konference...
Organizata e Rinisë dhe ajo e Gruas Antifashiste duhet të
ndihmohen seriozisht dhe në asnjë mën,yrë të mos nënvleftësohen, sepse kur në mëhalla t'i kemi të fortë këshillat nacionalçlirimtarë, këshillat e rinisë, këshillat e gruas, ne e kemi mobilizual• të tërë mëhallën, e kemi hedhur të tërë në luftë. Këtu do
të ndihet nëse organizativisht Partia është e shëndoshë...
Letrat ose raportet që i dërgohen Shtabit të Përgjithshëm,
Këshillit të Përgjithshëm, Gruas Antifashiste dhe Rinisë Antifashiste duhet të përmbajnë gjëra në kompetencë të tyre dhe
jo t'i shkruhet, për shembull, Shtabit për çështje partie, ose në
të njëjtën letër që i shkruhet Shtabit, t'i shkruhet edhe Komitetit Qendror të Partisë, siç ka ndodhur shpeshherë. Letrat të
kenë mirë adresën në krye...
Të fala shoqërore
Për Komitetin Qendror të Partisë
Komuniste të Shqipërisë

Shpati
Vepra,

vëll. 2, botim

i dytë,

f. 21-22, 31, 32

1. Më vonë u vendos që, në vend të Konferencës, të mblidhej Konbresi I i BGASH.
2. IVë Konferencën e Dytë Nacionalçlirimtare, që u mbajt në Labinot më 4-9 shtator 1943, mori pjesë edhe një delegacion i gruas, i
përbërë nga shoqet Ollga Plumbi, Nexhmije Xhuglini dhe Ela Gjikondi. Delegacioni parashtroi kërkesën për njohjen e organizatës së
gruas dhe aderimin e saj në programin dhe në përbërjen e Frontit
Nacionalçlirimtar, e cila u miratua. Konferenca zgjodhi në kryesinë e
Këshillit të Përgjithshëm Nacionalçlirimtar shoqen Ollga Plumbi.

GRUAJA ANTIFASHISTE SHQIPTARE E GJETI
RRUGËN E ÇLIRIMIT NËPËRMJET LUFTËS
NACIONALÇLIRIMTARE

Fjala në Kongresin I ië BGASH1
4 nëntor 1944
Të dashura shoqe delegate të Gruas Antifashiste Shqiptare,
Në emër të Qeverisë Demokratike të Shqipërisë e të Shtabit të Përgjithshëm përshëndes nga zemra përfaqësueset e denja të Gruas Antifashiste të vendit tonë, të mbledhura në këtë
Kongres historik2.
1. Kongresi I t Bashkimit të Gruas Antifashiste Shqiptare i zhvilloi punimet nga 4-8 nëntor 1944 në qytetin e Beratit. Në Kongres
morën pjesë 311 delegate nga të gjitha krahinat e Shqipërisë dhe nga
repartet e UNÇSH. Ato bënë një rrugë të gjatë e plot rreziqe, nën
hundën e armikut, duke ecur me këmbë të enjtura nga të ftohtat, me
çarçafë e rroba të ngjitura në trup nga shiu, të përcjella prej grupe
partizanësh, që, për ditë e net të tëra, kontrollonin lëvizjet e gjermanëve.

Pasi bëri bilancin e fitoreve të arritura dhe përcaktoi detyrat për
të ardhmen, Kongresi zgjodhi organet qendrore të BGASH, Këshillin e
Përgjithshëm dhe Sekretariatin. Fresidente e Se]cretariatit të Këshillit
të Përgjithshëm të BGASH u zgjodh shoqja Ollga Plumbi.
2. Kur shoku Enver Hoxha mori fjalën për të përshëndetur Kongresin, u krijuan çastet më të bukura dhe më të paharruara për delegatet. Disa prej tyre e kishin strehuar dhe ndihmuar gjatë luftës, të
tjera s'e kishin parë që nga koha e ilegalitetit, një pjesë e shihnin
për herë të parë. Gëzimi i delegateve arriti kulmin. Salla e Kongresit
buçiste nga brohoritjet dhe thirrjet e zjarrta të grave e të vajzave.

GRVAJA SHQIPTARE E(35ETI R.RUG^N E ÇLIRIMIT T^ SAJ

25

Për herën e parë në histol•inë e popullit tonë, gruaja shqiptare, në mënyrë të shkëlqyer, merr pjesë në jetën ushtarake
e politike të vendit, dhe pjesëmarrja e saj, e guximshme aq sa
edhe e shenjtë, u vulos me gjakun e heroinave që ranë në fushën e nderit krah për yrah me vëllezërit e tyre për çlirimin e
Shqipërisë dhe njëkohësisht të gruas shqiptare.
Në këtë luftë të përgjakshme antifashiste dhe çlirimtare,
gruaja e vendit tonë e pa rrezikun që kërcënonte atdheun dhe
veten e saj; ajo, me heroizëm të pashoq, theu zinxhirët e paragjykimeve të vjetra dhe, duke ndjekur shembullin e grave
antifashiste të popujve përparimtarë, vendosi krenarisht të vdiste më mirë në këmbë sesa të rronte në gjunjë.
Në momentet më të vështira të vendit tonë, në çastet më
kritike të fillimit të kësaj lufte heroike, gruaja e Shqipërisë,
ende e paorganizuar dhe prapa nga pikëpamja politike, ndjeu
në zemrën e saj një dhimbje të madhe, një dhimbje që s'dinte
si ta sllprehte. Ajo, e tronditur nga konvulsionet e luftës, kërkonte një rrugëdalje, një rrugë shpëtimi. Jehona e përpjekjeve
të fillimit zhvilloi në zemrën e saj instinktin e mbrojtjes, instinktin prej nëne, motre, gruaje, për djemtë, për vëllezërit dhe
burrat e tyre që po luftonin me mjete të pabarabarta kundër
një armiku të egër. Gruaja shqiptare nuk mund të realizonte
ende pcrspektivat e kësaj lufte, nuk mund të realizonte ende
kontributin e madh që priste atdheu prej saj, por ajo që në fillim, me mish e me shpirt, ishte me djemtë që luftonin. Ajo, në
momentet e vështira që kemi kaluar, na hapi portat e shtëpisë,
na hapi zemrat, na inkurajoi. Kur terrori i papërshkruar sundonte mbi Tiranë, kur çdo natë kërcitnin pushkët dhe bombat
dhe binin shokët tanë trima nëpër rrugë për çlirimin e Shqipërisë, nuk mund të harrojmë heroizmat e mëmave dhe të motrave
tona të thjeshta, të cilat, pa marrë parasysh asgjë, na ndihmonin dhe na ruanin si sytë e ballit. Kam kurdoherë parasysh
fytyrën e shkëlqyer e të thjeshtë të një nëne plakë, shoqen tonë
luftëtare të pathyer të fillimit. Simbol i gruas shqiptare, në
përpjekjet e saj vigane ajo na thoshte në momentet më kritike:
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«Unë s'di të flas si ju, por kam besim të madh se do të fitojmë, prandaj përpara, djemtë e mi, se dhe unë do të vdes tok
me ju!». Dhe kjo nënë plakë, shoqe e luftës dhe e mundimc^ve,
s'e humbi kurrë besimin, sikundër s'e humbën gjithë gratë antifashiste shqiptare. Sot ajo, me gjithë moshën e saj të thyet•, nga
malet e Shqipërisë së Veriut, ku lufton me pushkë në dorë,
më shkruan e më thotë: «Fjalët që më thoshte Qemal Stafa dhe
shokët e tij u realizuan dhe unë jam më e fortë se kurrë•>.
Gruaja Antifashiste Shqiptare e gjeti rrugën e saj, rrugën
e shpëtimit që ajo kërkonte, dhe kjo ishte rruga e luftëst. Ndër
fshatra e ndër qytete, gjaku i kulluar i nënave dhe i motrave
tona, që vaditi rrugët, ishte kushtrim i një vullneti të ri dhe i
një bote të re që po ngrihej ; lufta legjendare e shoqeve tona,
që asgjë s'i ndalonte, por hidheshin si luanesha mbi gjermanët
e tradhtarët, ishte shprehje e një faktori të madh që po lindte
në vendin tonë, faktor që manifestohet sot në këtë Kongt•es,
faktor që do të ]uajë në Shqipërinë e re që ndërtojmë një rol
me rëndësi të dorës së parë.
G.uaja Antifashiste Shqiptare i fitoi me gjak të drejtat e
saj, dhe këto të drejta ia garanton pushteti i popullit që ajo, tok
me vëllezërit e saj, e ngriti duke sakrifikuar çdo gjë të shenjtë
rlë kishte, këto të drejta ia garanton ushtria e popullit të saj.
Kongresi i madh dhe historik i Gruas Antifashiste, në të
-cilin po asistojmë sot, do t'i japë një impuls të madh përparimit
të gruas shqiptare, e cila, për të realizuar më mirë dha më
shpejt qëllimet e saj të shenjta, do të organizohet dhe do të
shtrëngojë radhët e saj në organizatën e Gruas Antifashiste

1. Duke ndjekur me ndërgjegje e konsekuencë këtë rrugë që i
tregoi Partia Komuniste, gruaja shqiptare dha një kontribut të msdh
në Luftën Nacionalçlirimtare. Pjesëmarrja në demonstratat antifashiste,
strehimi i ilegalëve dhe i partizanëve, përgatitja e ushqimeve dhe e
veshmbathjeve për ta, mjekimi i të plagosurve, puna me teknikën dhe
për shpërndarjen e shtypit të Partisë, mbledhja e informatave, pjesëmarrja në aksionet e njësiteve guerile dhe në betejat e Ushtrisë Nacionalçlirimtare ishin detyra që gruaja i kreu me trimëri e devocion.
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Shqiptare. Në këtë organizatë duhet të bëjnë pjesë gjithë gratë
e Shqipërisë dhe atje këto të lartësohen, të edukohen me frymën
e re, me frymën pëi'parimtare; atje do të bëhen luftëtare për
të mbrojtur të drejtat e tyre dhe njëkohësisht të bëhen mëma
të denja të vendit tonë. Përpara Gruas Antifashiste Shqiptare
hapen horizonte të reja e të lulëzuara dhc për të mbërritur në
idealet e larta, për të cilat ranë luftëtaret e saj heroike, gruaja
e vendit tonë, kt'ah për krah me burrat dhe me të drejta të njëjta e të barabarta, të hidhet e tëra në luftë dhe në jetën politike
e shoqërore të vendit tonë, se vetëm në këtë mënyrë do të
shpejtojmë çlirimin e plotë të Shqipërisë, do të rindërtojmi:
atdheun tonë të dashur dhe gruaja shqiptare do të çojë veten e
saj drejt objektivit që ajo dëshiron dhe mcriton. Gruaja Antifashi^te Shqiptare do të ketë të gjithë përkrahjen e Qeverisë
dhe të pushtetit në rrugën e saj të përparimit, ashtu sikundër
edhe pushteti e Qeveria do të kenë ndihmën e çmuar të Gruas
Antifashiste Shqiptare.
Mëmave dhe motrave të luftëtarëve tanë, që çliruan ;,jith^^
Shqipërinë e Jugut e që tani janë mbi Tiranë e mbi Shkodër
për të realizuar çlirimin e plotë të Shqipërisë, po u sjell përshëndetjen e gjithë Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe ju siguroj
se luftëtarët tanë janë kryelal•të dhe mburren me ju. Ata forcohen kur shohin se nënat dhe motrat e tyre, të bashkuara si
një trup, janë krahas me ta në luftën për liri dhe ju, o mëma
të shokëve dhe të shoqeve tona heroike që ranë në fushën e
nderit për çlirimin e popullit e të atdheut, ngrini kryet lart dhe
forconi zemrat, se gjithë populli ynë dhe popujt liridashi^s përunjen me respekt dhe adhurim përpara eshtrave dhe gjalcut të
shenjtë të bijve dhe të bijave tuaja të dashura, që ju i rritët
dhe ia falët atdheutt. Gjaku dhe eshtrat e shenjta të bijve dhe
1. Nëna 60-vjeçare Duze Bajrami nga Katlarati, aktiviste e palodhur ^ luftës, tha në Kongres: ^^Jam nënë e dy dëshmorëve dhe e
kam bërë zemrën të çeliktë e kam ardhur në këtë Kongres. E, gjithë
ju nëna e motra të dëshmorëve, të mos jeni të dëshpëruara, por të
jeni kryelarta sn fituam historinë e lirinë... Sot jemi të gëzuara që
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të vashave tuaja, që mbrujtën dhe forcuan themelet e Shqipërisë së re, janë altari i shenjtë i kombit, ku i gjithë populli ynë,
i bashkuar e i organizuar, do të marrë çdo ditë e përherë forcën
e shpirtit që do të na çojë përpara, drejt përparimit dhe lulëzimit, drejt idealeve, për të cilat ata ranë dëshmorë.
Lavdi heronjve tanë, që dhanë jetën për çlirimin e atdheut!
Rroftë Kongresi I i Gruas Antifashiste!

Rroftë Gruaja Antifashiste e vendit tonë!
Rroftë Bashkimi i Gruas Antifashiste Shqiptare!
Rroftë Shqipëria e lirë dhe demokratike!

Vepra, vëll. 2, botim
f. 543-547

i d^/të,

dolëm në fushën e lirisë dhe të nderit. .. Por sot kemi edhe më shumë
për të bërë, se na flasin dëshmorët... Rroftë Fronti e djali Enver me
gjithë shokët e me gjithë besnikët!».
Kurse nëna e dy dëshmorëve, Shaho Luçi, kryetare e këshillit nacionalçlirimtar të Kuçit, tha: «Ne nënat u kemi vajtur në ndihmë
djemvet tanë, kemi çjerë mandilet e kokës dhe u kemi lidhur plagët;
u kemi vajtur në ndihmë në front shokëve tanë me municion e
ushqime>r. Kjo nënë trime u tregoi delegateve se, kur iu vra djali i
parë, nuk u ligështua, por i shkoi te varri dhe i tha këtë këngë: «Arçë
dhe t'u sosçë pranë^ Me duar gërmova varrë^ Më zuri dora në ballë^
Në plumb që keshe marrë».

DEKLARATA E KANÇ-IT I JEP GRUAS TL DREJTA
TË BARABARTA ME ATO TË BURRIT

Nga artiktclli i botuar në gazetën «BashkimiN
11 nënior 1944

,,, «Deklarata e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të
Shqipërisë mbi të drejtat e qytetarëve»1, që është një monument
i madh në historinë e popullit tonë, cakton në mënyrë të qartë
e solemne të drejtat e gjithsecilit në shoqërinë e re demokratike.
Kurrë në vendin tonë nuk është bërë një deklaratë e tillë dhe
kurrë nuk mund të ishte më e përshtatshme dhe më e zbatueshme se sot që po ngremë një shtet me të vërtetë demokratik.
Në regjimin tonë të ri sigurohet prona private dhe ky është një
grusht i fortë pët• tradhtarët, që s'lanë shpifje pa bërë për të
përçarë popullin tonë dhe Luftën Nacionalçlirimtare. Deklarata
e Këshillit siguron lirinë e fjalës e të mendimit, lirinë e mbledhjes e të besimit. Regjimet e kaluara ia kishin lidhur gojën
popullit me një fashë të shëndoshë dhe për atë që guxonte të
kritikonte, ose të ngrinte zërin kundër padrejtësive, ajo fashë
1. Kjo Deklaratë u miratua në Mbledhjen e Dytë të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar, që zhvilloi punimet më 20-23 tetor 1944
në qytetin e lirë të Beratit. Si në Kongresin e Parë AntiBashist Nacionalçlirimtar, që u mbajt prej 24-28 maj 1944 në qytetin e lirë të
Përmetit, edhe në Mbledhjen e Dytë të Këshillit, përveç delegateve të
zgjedhura nga qacqe të ndryshme, nga ushtria etj., morën pjesë edhe
delegate të BGASH. 6 shoqe u zgjodhën në Këshillin Anti^ashist Nacionalçlirimtar.
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shërbente si litar në grykë. Në kundërshtim me metodat e
errëta të regjimeve të kaluara, regjimi demokratik i sotëm i
lë të lirë njerëzit të flasin, ose të kritikojnë, se vetëm kështu do
të mund të ecim përpara. Nga kritikat dhe autoki°itikat, nga
diskutimet dhe vërejtjet e shëndosha, do të dalë një punë e
përsosur, do të gjejë gjithsecili vendin që meriton, do të dalin
në dritë vlerat e paçmueshme që janë në gjirin e popullit tonë
dhe do të spastrohen plehrat e mikrobet.
Deklarata e Këshillit i jep gruas të drejta të barabarta >ne
ato të burrit, të drejtën të marrë pjesë në jetën politike e shoqërore të vendit. Kjo e drejtë që i akordohet gruas, është një
e drejtë legjitime, të cilën ajo e ka fituar me gjakt. Regjimet e
kaluara e kishin shtypur gruan, e kishin bërë skllave të burrit
dhe të paragjykimeve të vjetra, nuk i kishin dhënë asnjc mundësi zhvillimi dhe edukimi. Një gjendje e tillë e mjeruar për
gruan shqiptare, domethënë për gjysmën e popullsisë së vendit
tonë, që do të ishte një nga faktorët kryesorë të përparimit, duhej të merrte fund. Lufta jonë Nacionalçlirimtare e nxori gruan
në planin e parë; ajo u zgjua, shkundi pluhurin e shekujve,
këputi zinxhirët që e lidhnin këmbë e duar dhe u hodh në këtë
luftë pa rezerva, për të dalë në dritë, për të marrë vendin e
merituar, për t'u dhënë atdheut dhe popullit ndihmën dhe jetën
e saj të çmuar. Gruaja Antifashiste Shqiptare në këtë pushtet
demokratik, me forcat e saj të pashterura dhe me ndjenjat e
saj të larta, do të bëhet një nga shtyllat e fuqishme të Shqipërisë si^ re...
Vepra, vëll. 2,

botin2

i dyfë,

f. ^.5x-^so

1. Sanksionimi ligjor i barazisë së të drejtave të ^ruas me ato të
burrit gjeti shprehj^en në Kushtetutën e RPSH që u miratua pas Çlirimit të vendit. Në nenin 17 të saj thuhej: ^• Gruaja është njësoj me
burrin në çdo fushë të jetës private, politike dl:e shoqëro:•e...••. Ky
parim ë shtë mishëruar në gjithë leg.jislacionin e RPSSH.

TELEGRAM DËRGUAR NËNAVE DHE MOTRAVE
GJIROKASTRITE

6 nëntor 194^

Mëma dhe motra të mia të Gjirokastrës,
Telegramil juaj më preku thellë, por, me keqardhje, më
është e pamundur të mbush dëshirën tuaj, pse Komiteti Ekzekutiv i Frontit e gjeti me vend që unë të vë kandidaturën në
kryeqytet.
Por në këto momente historike, me dashuri të madhe mendoj për qytetin tonë të dashur ku kam lindur dhe ku kam mësuar të dua popullin dhe të luftoj për të. Unë jam krejt i
bindur se populli i Gjirokastrës, ashtu si u hodh i tëri në luftë
p^;r çlirimin e atdheut, ashtu do të shkojë të votojë i tëri për
kandidatët e Frontit'', për ata që luftuan për ti siguruar atdheut

1. Në përgjigje të telegramit, me anën e të cilit gratë e Gjirokastrës, duke shprehur dëshirën e gjithë popuilit të rrethit, i propozon;n shoicut inver Hoxha të vinte kandidaturën për deputet në^
qytetin e tyre.
2. Duke folur për zgjedhjet e 2 dhjetorit 19^5 për Asamblenë Kushtetuese, shoku Enver Hoxha ka thënë: «Këto zgjedhje kanë një
rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për qëllimin e tyre të madh,
por edhe sepse në këto zgjedhje do të marrin pjesë, përveç masave
të gjera të popullit edhe gratë e gjithë Shqipërisë, mëmat, motrat tona
heroike që qëndruan të palundura në ballin e luftës së çlirimit, që
treguan me punë, me luftë dhe me sakrifica, se ato janë të zonjat
të marrin pjesë në çdo manifestim politik dhe social të vendit»_
(Enver Hoxha, Vepra, vëll. 3, f. 185.)
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fitoren dhe që do të luftojnë për t'i siguruar pavarësinë, demokracinë dhe lulëzimin.
Rroftë populli i Gjirokastrës!

Gjeneralkolonel
Enz^er Hoxha

«Letra të <^gjedhura», vëll. 1,
f. 15-16

NUK i<IUND TË P^RPAROJ^ VENDI PA PJESËMARRJEN
E GRUAS N^` RIND^RTIM

Për.shëndetje në Kongresin e 2-të të BGSHi
4 korrik 1946
Jam shumë i prekur për pritjen tuaj kaq të përzemërt. Unë
ju falënderoj shumë. Më ka ardhur keq që nuk pata fatin të isha
qysh në fillim në Kongresin tuaj, por unë jam vënë në korent
për punën e madhe që ju keni bërë këtu. Pa dyshim Kongresi
juaj ka qenë më tepër një kongres pune sesa një kongres manifestimi. Dhe manifestimi ka rëndësinë e vet, por rëndësia më
e madhe e tij është se nga ky Kongres do të dalin rezultate të
shëndosha, në mënyrë që puna e gruas të shkojë përpara me
hapa të mëdhenj. Për këtë do t'ju them disa fjalë:
Populli shqiptar, me luftën e madhe që bëri, fitoi disa gjëra
shumë të çmueshme, siç janë: liria dhe pavarësia. Me këtë luftë
populli ynë bëri, gjithashtu, dhe nië revolucion të thellë shoqëror. Ndryshc, pa këtë luftë të tij, që u zhvillua vite me radhë
për dëbimin e okupatorit fashist, për rrëzimin e institucianeve
të vjetra, për dënimin e klikave tradhtare, e atyre që i kishin

i. Me realizimin e qëllimit minimal të organizatës së BGASH të
luftës kundër fashizmit, dhe kur përpara popullit tonë dolën detyra
të reja, u ndryshua edhe emri i organizatës nga BGASH në BGSH,
për të treguar masivitetin, unitetin dhe qëllimin e njëjtë të të gjitha
masave të grave rreth Partisë për ndërtimin e socializmit dhe të komunizmit. Ky ndryshim u miratua në Kongresin e 2-të të BGSH, që
u zhvillua nga 30 qershori deri në 4 korrik 1946. Kongresi zgjodhi
Këshillin e Përgjithshëm të BGSH, nga mbledhja e parë e të cilit doli
Komiteti i Organizatës. Kryetare e Komitetit u zgjodh shoqja Nexhmije
Hoxha.
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pirë gjakun popullit e që nuk e linin të merrte frymë, ishte e
pamundur të arrinim në ditën e sotme, kur populli shqiptar ka

marrë fuqinë në dorë, vendos vetë për fatin e tij dhe nuk u
la gjë në dorë atyre që kanë qenë kurdoherë kundër tij. Në këtë
luftë gruaja shqiptare ka dhënë një kontribut shumë të madh.

Dhe këtë gjë ta kuptojnë të gjithë mirë dhe drejt. Gruaja jonë
ka marrë pjesë aktive me armë, ka ndihmuar luftën jo vetëm
materialisht, por ka kontribuar edhe në mënyra të tjera të
mahnitshme, që kanë pasur rëndësi shumë të madhe në kohën
e luftës dhe kanë rëndësi të madhe edhe në kohën e sotr^le:

gruaja e popullit tonë ka pasur një forcë shpirtërore dhe mcrale të madhe. Flas për gratë e popullit, për ato që u dhimbsei
atdheu, pëI• ato që kishin vuajtur tërë jetën e tyre, për ato gra

mbi të cilat rëndonte e shkuara jonë e hidhur: mjerimet, vuajtjet, robëria, zakonet e këqija të vjetra, pra këto gI•a heroike

shqiptare u bënë nxitëse dhe inkurajuese të të rinjve dhe të të
rejave, që me një kurajë të madhe shkonin në luftën e armato-

sur dhe sakrifikonin çdo gjë për lirinë e atdheut.
Në kohën e sotme, në epokën e pasluftës dhe të rindërtimit,
roli i gruas është po aq i rëndësishëm sa dhe i kohës së shkuar.
Nuk mund të përparojë vendi ynë, nuk mund të ndërtoltet Shqipëria si duhet, pa pjesëmarrjen e gruas, pse gruaja jo vetëm
me forcat e saj fizike, po edhe me forcat e saj intelektuale dhe
shpirtërore duhet të kontribuojë në rindërtimin e vendit1. Ajo,
njëkohësisht, do të luajë një rol të madh si edukatore e brezit
tonë të ri, që është shpresa e së ardhmes, që është forcë e madhe dhe faktor kryesor i përparimit të vendit tonë. Patjetër
gruaja do ta përmbushë këtë detyrë, por lypset një punë e
palodhur, duhet të përparojë, sepse, që të ketë një forcë shpirtërore të tillë dhe të jetojë e gjitha në këtë epokë, duhet që

1. Me sa hov e zjarr kanë punuar gratë për rindërtimin e vendit e tregon edhe fafeti që nga data 8 mars 194fi e deri në ditën e hap.jes së Kongresit të 2-të të EGSH u mobilizuan 1G5 55^i gra, të cilaf.
bënë vullnetarisht 2 911 332 orë pune.
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gruaja jonë të edukohet. Për këtë gjë shteti do të vërë gjithë
forcat që ajo të ecë përpara, pse është në interes të vendit.
Gruaja duhet të pajiset me kulturë. Në vendin tonë, mjerisht, gruaja, nga shkaku i së kaluarës, ka mbetur prapa, përqindja e analfabetizmit është shumë e madhei. Këtë gjë duhet
ta zhdukim dhe me punë të plotësojmë këtë të metë2. Nga ana
tjetër, gruaja duhet të fitojë me të vërtetë pavarësinë e saj. Ç'do
të thotë të fitojë pavarësinë e saj? Domethënë që kjo të bëhet
e zonja e vetes, të hyjë në prodhim, të punojë në fabrika, në
spitale e në zyra, të punojë kudo ku punojnë dhe burrat^;. Kjo
nuk është gjë e lehtë, por ne kemi bindjen se do të arrijmë
rezultate të mira. Natyrisht, gruaja jonë, e edukuar në një
mënyrë të tillë, do të luajë një rol edukativ për brezin e ri, do
të dijë t'u futë në shpirt si duhet fëmijëve dashurinë për atdhe
e punë. E mbështetur në traditat e kësaj lufte të madhe, ajo do
t'i mësojë ata të jenë të rregullt në jetë, të duan rregullin dhe
disiplinën, të mësojnë sa më tepër, që të bëhen të vlefshëm për
vendin. Gratë do të jenë ato që do të mbrujnë karakterin e të
rinjve, pse kush më mirë se gratë, kush më afër se këto është
1. Mbi 90 për qind.
2. Duke vënë në jetë këtë porosi të shokut Enver Hoxha, vetëm
gjatë muajve janar-shkurt 1947 në kurset kundër analfabetizmit morën
pjesë 19 349 gra dhe të reja.
3. Problemin e pjesëmarrjes së gruas në punën prodhuese shoqërore udhëheqësi i Partisë e shtroi me forcë edhe në fjalën në Kuvendin Popullor, më 12 korrik 1947, ku, midis të tjerash, tha:

«I bëjmë thirrje patriotizmit të thellë të grave të Shqipërisë. Sot
po ndërtojmë Shqipërinë e re dhe e shkuara e rëndë nuk duhet të
rëndojë më mbi supet tuaja. Ju duhet me Gdo kusht të dilni përpara,.
pse jeni një forcë e madhe, një forcë përparimtare, nga e cila pret
shumë vendi ynë. Ju duhet të hyni në masë të gjerë në prodhim,
shumë funksione shtetërore duhet të jenë në duart tuaja. Ju duhet të
ieni në fabrika, në kooperativa, ju duhet të jeni në ara, në shkolla.
Nuk mund të realizohet plani ,ynë pa pjesëmarrjen tuaj të gjerë. Prandaj pushteti do t'ju nciihmojë me të gjitha forcat që ju të ecni përpara
dhe të kr,yeni detyrat dhe unë jam i sigurt se ju do t'i kryeni me
heroizmin më të madh». (Enver Hoxha, Vepra, vëll. 4, f. 99.)
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me brezin e ri? Akoma ka mjerime e vuajtje në vendin tonë
dhe do të ketë edhe për një kohë mjaft privacione. Do të jemi
të detyruar të bëjmë edhe sakrifica. Por gruaja shqiptare do të
jetë përsëri ajo që do të forcojë shpirtin e të rinjve, do t'i mësojë të bëjnë sakrifica për të kaluar në një jetë më të lumtur.
Qeveria do të vërë të gjitha fuqitë që gruas t'i japë arsim
dhe kulturë, t'i japë mundësi të marrë pjesë në jetën ekonomike
dhe shoqërore. Organizata juaj këto detyra duhet t'i kuptojë
^mirë dhe duhet të jetë një mbështetje e madhe për zbatimin e
programit të Qeverisë. Duhet të kemi besim në të ardhmen tonë,
e cila, për të qenë e lumtur, varet nga përpjekjet dhe nga puna
jonë. Me luftën dhe me sakrificat që bëmë, me vendosjen e
demokracisë këtu në vendin tonë, ne kemi fituar simpatinë e
gjithë botës përparimtare. Duhet të dimë se ne kemi miq të
fortë, të cilët do të na mbrojnë nga çdo rrezik e në çdo moment
dhe do të na ndihmojnë pa masë që vendi ynë të përparojë, që
jeta ekonomike të shkojë përpara dhe vendi ynë të rindërtohet.

Tani na presin punë të mëdha dhe duhet të dini një gjë, se
lcëto punë nuk kryhen me fjalë. Populli ynë ka një gjallëri të
madhe dhe një vitalitet e një entuziazëm të çuditshëm, që shumë rrallë mund ta gjesh. Kjo të na japë shpresë dhe të na
inkurajojë që të realizojmë shpejt e mirë gjithë planin e punës
që kemi përpara, por n^ punë duhet të ketë rregull e disiplinë.
Pa këto dy gjëra, nuk mund të ecim përpara. Gruaja shqiptare,

që ka dhënë aq shumë më parë, edhe tani do të jetë në ballë të
punës. Me punë do të ngrihet niveli i jetës sonë, do të përmirësohet jeta e grave të Shqipërisë. Prandaj unë ju uroj sukses
dhe detyrat e Kongresit tuaj të zbatohen si duhet në jetë. Të
bëni që masat e gjera të grave të Shqipërisë të jenë në luftë të

përhershme për rindërtimin dhe, të bashkuar rreth pushtetit,
t'i vëmë krahët dhe supet punës për të rindërtuar Shqipërinë

tonë, për ta bërë jetën e popullit më të lumtur.
Rrofshin gratë e Shqipërisë!
Veprs, vëll. 3, f. 398-401

INKURAJO:^'I TI' GJITHA SIIORET Tl^, MËSOJNË
r^ ^HKI:UAJNË DHE TË K^NDOJNË

Letër drejtuar një nëne

8 shkurt 194?

ZONJËS VASILIA PAÇUKA
LAGJJA GORICi;
Berat

Ju falënderoj për letrën që më çuatl, e cila më gëzoi shumë
për dy arsye: se keni mësuar të shkruani fare mirë dhe jeni një
nënë plakë që djemtë i keni në shërbim të atdheut, në Ushtrinë-

tonë Kombëtare. Prandaj letrën tuaj e këndova me gëzim, ashtu
sikundër i këndojnë djemtë e tu ushtarë letrat që ju u dërgoni.
Inkurajoni të gjitha shoqet tuaja, plaka dhe të reja, të mësojnë
të shkruajnë e të këndojnë, pse sikundër më shkruani në letër,
atyre do t'u hapen jo vetëm sytë, por dhe jeta do t'u bchet më
1. Pasi i mësoi të gjitha germat e alfabetit, kjo nënë shkroi letrën
e parë në jetën e saj, të cilën ia dërgoi shokut Enver Hoxha: «T
dashur biri ynë Enver... Jam nënë me 6 fëmijë dhe në moshë të kaLuar. Më vinte turp kur vinja në ndonjë zyrë dhe vinja gishtin,
se nuk dinja shkrim, prandaj, sapo u hapën shkollat fillore, vete
çdo natë dhe tani di të shkruaj e të këndoj. Le të mësojnë të gjitha
nënat e tjera të shkruajnë e të këndojnë, se s'paska si shkrlmi e sir
l:ëndimi.
Të puth me mall si nëneja jote».
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^e lumtur, më e gëzuar, më e bardhë. Me postë do t'ju dërgoj një

seri librash që t'i këndoni, për të kuptuar më mirë sa të nzëdha
kanë qenë sakrificat e djemve dhe të çupave që ju, mëmat e
^Shqipërisë, i rritët dhe ia falët atdheut, si dhe për të kuptuar,

gjithashtu, më mirë detyrat që ka sot populli në ndërtimin e jetës së tij më të mirë. Duke ju çuar të falat e mia, ju uroj një

^leqëri të bardhë!
Enver Hoxha

«Letra të zgjedhura^^,
f. 29-30

i•ë11. 1,

Ç'M^; THA NJ^ GRUA SHQIPTARE PËR STALININ

Nga artikulli i botuar në gazetën «Zëri i popullit.^
6 nëntor 1947

Në një shtëpi të varfër të një qyteti të Shqipërisë, rastësisht
kur shkova, pashë në mur katër fotografi, fotografinë e një burri,
të një djali të ri, të një çupe të re dhe, mbi ta, fotografinë e
Stalinit. Plaka e shtëpisë, një grua e fortë shqiptare, me mburrje
më tha: «Ky është burri im, këta janë djali dhe çupa ime, që të
tre partizanë. Këta ranë në fushën e nderit për çlirimin e Shqipërisë. Fotografinë tjetër ti e njeh, ai është Stalini. Kur unë i
nisa fëmijët e mi për në luftë, ata më dhanë këtë fotografi dhe
më porositën ta ruaja si sytë e ballit dhe, në rast se më kontrollonin, më mirë të pranoja vdekjen se t'ua dorëzoja qenve
fashistë. E shikoja këtë fotografi, por nuk e njihja këtë njeri.
Mandata e burrit dhe e fëmijëve më erdhën njëra pas tjetrës,
dhe çdo herë unë forcoja zemrën time duke shikuar fotografinë,
amanetin e shtrenjtë të fëmijëve të mi. Tash unë e di se kush
është në këtë fotografi, unë e di se kush është Stalini dhe ç'është
për popullin tonë Stalini. Të rrojë sa malet Stalini! Fotografinë
e tij nuk do ta ndaj kurrë nga fotografitë e fëmijëve të mi, ashtu
sikundër do t'i ruaj në zemrën time derisa të vdes».
Në një letër që më shkruan një katundare nga malet e
Kurveleshit më thotë: «Kur më shkuan djemtë në luftë, u thashë: «Merrni pushkët dhe gjerdanët dhe, ja vdekje ja liri. Në
kasolle ndryshe të mos kthehi!». Dhe ata s'u kthyen më në
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kasolle, ata i korri lufta. Por në kasollet tona erdhi liria, në sajë
të gjakut të bijve tanë, në sajë të ndihmës së madhe që na dhanë
Bashkimi Sovjetik dhe Stalini»...
Vepr¢, vëil. 4, f. 373-374

KODI I FANIILJES KA PCR QLLLIM FORCIMIN
E FAMILJES

Nga f jala në mbledhjen e Kuvendit Popullorl
11 maj 1948

... Ligjet që do të formojnë kodin e ri të familjes kanë për
qëllim forcimin e familjes. Familja është baza e shoqërisë sonë.
Konceptet e vjetra prapanike dhe reaksionare për familjen nuk

mund të jenë bazat e familjes sonë. Një familje e shëndoshë dhe
e fortë duhet të ngrihet në baza krejt të reja^. Këto baza janë barazimi i vërtetë i gruas me burrin, barazimi i fëmijëve të lindur jashtë martesës me fëmijët e lindur nga martesa, mbrojtja
e nënës dhe e fëmijës, forcimi i pozitës së gruas në shoqëri dhe

emancipimi i saj i plotë, kontrolli mbi prindërit dhe kujdestarët,
që të kr,yejnë si duhet detyrën e tyre në lidhje me rritjen dhe
arsimimin e fëmijëve të mitur.
Pushteti ynë ka marrë dhe po merr masa që gruaja të hyjë
në prodhim dhe kështu të forcohet pozita e saj jo vetëm në shoqëri, po edhe në familje. Pushteti po merr masa për mbrojtjen e

1. Në l:ëtë mbledhje u diskutua rreth disa projektligjeve të paraqitura për miratim.

2. Familja e re shqiptare u ngrit mbi parime të reja dhe me
përmbajtj^ socialiste, të cilat u sanksionuan në ligje të veçanta, të
miratuara që në vitet e para të pushtetit popullor. Këto parime gjetën
zhvillim të mëtejshëm në Kodin e Familjes të RPSH, që hyri në fuqi
më 1 janar 19&6, dhe në Kodin e Familjes të RPSSH, që, pas diskutimit në ma^at e popullit, u miratua më 29 qershor 1982.

42

ENVER HOXHA

fëmijëve të mitur, pa prindër ose të pambrojtur. Ky është qëllimi i ligjeve të reja të familjes. Për forcimin e familjes është
^e nevojshme që të luftohen zakonet e këqija, që mbajnë larg
gruan nga jeta shoqërore e vendit, që dobësojnë pozitën e saj në
familje dhe në shoqëri dhe mbajnë fëmijët nën sundimin e
kryetarit të familjes. Parimet e Kodit Penal dhe të ligjeve të
tjera kanë lindur gjatë luftës heroike të popullit tonë për liri.
Kodi Penal dhe ligjet e tjera zhvillojnë dhe plotësojnë parimet
^që konsakron Kushtetuta e Republikës Popullore...

Vepr¢, vëll. 4, f.

482-483

LËVIZJA E GRUAS DHE ORGANIZATA E SAJ

Nga raporti në Kongresin 1 të PKSH1
8 nëntor 1948

... Një vend me rëndësi zë gruaja dhe një rol të madh luan
ajo në vendin tonë. Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe pas Çli-

rimit në jetën politike, ekonomike e shoqërore të vendit tonë
kemi parë të rritet roli i grave shqiptare, të cilat, deri atëherë
të shtypura, u thirrën dhe u udhëhoqën nga Partia jonë, duke
zënë vendin që meritonin në Shqipërinë tonë të përparuar. Par-

tia jonë, e udhëhequr nga mësimet e Leninit dhe të Stalinit, e
çmoi si duhet forcën e gruas, e ndihmoi gruan të kapërcente
gjithë pengesat në rrugën e saj. Gruaja doli nga gjendja e mjeruar dhe e përçmuar dhe zuri vendin e merituar në Shqipërinë e
re, nëpërmjet rrugës së luftës për çlirimin e atdheut e të popullit, si dhe për çlirimin e saj. Me një vendosmëri të pashembullt
gruaja shqiptare ka ecur në rrugën e Partisë dhe ka arritur
rezultate të mëdha. Ajo mori pjesë gjallërisht me armë në dorë

në revolucionin popullor. Gratë forcuan radhët e ushtrisë, ato
u bënë shoqe lufte të burrave, të vëllezërve dhe të bijve të
tyre. Afro 6 000 partizane luftuan nëpër male. Shumë gra ranë
në fushën e nderit. Me qindra e mijëra gra luftuan në prapavija

të Ushtrisë Nacionalçlirimtare për forcimin e bashkimin në luftë,
për të ndihmuar Ushtrinë Popullore, për të ndihmuar luftën
e gueriljeve dhe të ilegalëve në qytete.
1. Kongresi I i PKSIi i ^hvilloi punimet nga 8-22 nëntor 1948.
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Me një dashuri të thellë u lidh gruaja me Partinë në ditët
më të vështira të luftës dhe sot gratë e Shqipërisë po e rritin
dhe po e forcojnë gjithnjë e më tepër këtë dashuri dhe lidhje me
Partinë, që i çliroi dhe i udhëheq drejt një jete të re.
Nën udhëheqjen e Partisë roli i grave të vendit tonë pas
Çlirimit po ngrihet gjithmonë më tepër dhe në të gjitha drejtimet. Ato ruajnë me vigjilencën më të madhe, me atë vigjilencë
të shquar të nënës, fitoret e pushtetit popullor. Mbi 1 100 gra
janë zgjedhur në këshillat popullorë të lokaliteteve dhe të rretheve. Ndërsa më parë gratë në industri nuk përfaqësonin as
disa dhjetëra, sot ka mbi 600 punëtore. Para Çlirimit kishte vetëm 668 gra në marrëdhënie pune, kurse sot në aparatin shtetëror e kooperativist ka 7 570, në kooperativat bujqësore ka 990
gra anëtare dhe në ato të artizanatit 709 gra. Gratë fshatare, që
marrin pjesë gjerësisht në punët bujqësore, përbëjnë një forcë
të madhe dhe të gjallë për ndërtimin e Shqipërisë së re. Fakti
që gjatë vitit 1947 - 1948, 113 708 gra kanë punuar kolektivisht,
shënon një hap të rëndësishëm në zhvillimin e ndërgjegjes së
kolektivizmit. Gratë, të mobilizuara nga organizata e tyre (Bashkimi i Grave të Shqipërisë), janë anëtare aktive në aksionet
e punës vullnetare të Frontit. Që pas Çlirimit e deri sot më
shumë se gjysmë milioni gra kanë bërë mbi 6 000 000 orë punë
vullnetaret.
1. Duke vlerësuar forcën e madhe të gruas në zhvillimin e ekonomisë së vendit, në mbledhjen e Kuvendit Popullor, më 27 janar 1948,
shoku Enver Hoxha iu drejtua grave me këto fjalë: «U bëjmë thirrje
grave heroike të Shqipërisë të mobilizohen të gjitha për realizimin
e planit. Gratë të luftojnë me të gjitha forcat e tyre fanatizmin që
ekziston akoma në vendin tonë, të luftojnë injorancën, të forcojnë besimin në forcat e tyre të mëdha dhe këto forca vitale është e domosdoshme të vihen në shërbimin e atdheut. Gratë e Shqipërisë, që rritin
brezin tonë të ardhshëm, janë të interesuara në radhë të parë për të
siguruar një jetë të lumtur për fëmijët e tyre, prandaj ato janë në
gjendje dhe do të luftojnë kurdoherë më mirë për realizimin e planit
të shtetit, që përfaqëson jetën e popullit tonë». (Enver Hoxha, Vepra,
vëll. 4, f. 451.)

LËVIZJA E GRL7AS DHE ORGANi7.ATA

E SAJ ^t;j

Bashkimi i Grave të Shqipërisë, që grumbullon rreth 246 000
gra1, luan një rol të rëndësishë^m në aktivizimin e grave dhe
në ngritjen e tyre politike e kulturore. Gruaja shqiptare dhe
organizata e saj, nën udhëheqjen e Partisë, bëjnë një luftë të
vazhdueshme për zhdukjen e plagëve shoqërore në vendin tonë,
që kanë mbetur si trashëgim i sundimit feudal dhe i regjimeve
antipopullore.
Pas Çlirimit mbi 51 000 gra kanë mësuar të shkruajnë dhe
të këndojnë. Në tre vjetët e fundit janë organizuar mbi 7 400
konferenca kulturore, që janë dëgjuar nga 159 000 gra; janë organizuar 14 5G4 konferenca për higjienën, ^Iënën e fëmijën që
janë dëgjuar nga 317 335 gra. Konferenca të tjera, kurse, grupe
leximi etj. organizohen nga Bashkimi i Grave të Shqipërisë, që
ndihmojni^ shumë në shkëputjen e gruas nga e kaluara.

Po Partia duhet të ketë parasysh se, që të bëhet gruaja një
rezervë e fuqishme për ndërtimin e socializmit, duhet të bëhet
një punë e gjerë dhe e vazhdueshme për shkëputjen e saj sa më
parë nga prapambetja; për këtë gjë të luftohen në radhë të parë
analfabetizmi dhe shfaqjet e ndryshme të fanatizmit. Kujdesin
e madh për fëmijët, që është një nga problemet më të rëndësishme të vcndit, organizata e gruas e ka një nga detyrat më
kryesore në programin e vet. Partia dhe shteti duhet të japin
gjithë ndihmën në këtë drejtim, sepse ky është një problem jetik
për vendin tonë. Të shpëtohen me çdo kusht kalamanët e vendit
tonë nga sëmundjet, të forcohet shëndeti i tyre, të edukohen
mëmat në këtë drejtim.
Por që të shtohet fuqia e Republikës sonë Popullore dhe të
shpejtohet ndërtimi i socializmit në vendin tonë, është e domosdoshme pjesëmarrja sa më e gjerë e grave në jetën politike,
në lëmin e ndërtimit, të prodhimit dhe të kulturës. Partia duhet
të bëjë përpjekje të mëdha në këtë drejtim; të ngrihet gruaja
1. Deri në Kongresin e 9-të të BGSH në radhët e kësaj organizate
militonin rreth 600 000 gra.

shqiptare dhe të ecë përpara, pse kështu do të ecë përpara vendi ynë. Partia dhe shteti t'i thyejnë gjithë pengesat që pengojnë
përparimin e gruas shqiptare...
Vepra, roëll. 5, f. 566-568

GRUAJA SHQIPTARE TË BËHET MILITANTE
E SHQUAR DHE TË LUFTOJl+; KUDO

Nga përshëndetja në Kongresin e 3-të të BGSHt
1 tetor 1950^

Shoqe delegate,
Në emër të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, të Qeverisë së Republikës Popullore dhe timin personal,
ju sjell përshëndetjet më të përzemërta dhe urime për suksese
të mëdha në punën tuaj.
Kongresi që mbani sot ka një rëndësi të madhe për vendin,.
për arsye të situatës në të cilën e zhvilloni këtë Kongres dhe
për detyrat që do t'u caktoni masave të gjera të grave.

Vullneti i gruas shqiptare, aspiratat e saj për ndërtimin e-

një jete kurdoherë më të mirë, do të gjejnë shprehjen e plotënë këtë Kongres dhe realizimi i tyre është plotësisht i mundshëm
në sajë të Partisë heroike të Punës të Shqipërisë që udhëheq

popullin tonë në rrugën e ndritur të socializmit, dhe në sajë
të pushtetit tonë popullor.
Mëmat heroike të vendit tonë lindi:n dhe rritën trimat dhe
trimëreshat që sakrifikuan, vuajtën dhe u vranë për t'i dhënë
vendit lirinë dhe pushtetin që gëzon populli sot. Të gjitha gratë
e Shqipërisë, të çliruara përgjithmonë nga skllavëria dhe errë1. I{ongresi i 3-të i BGSH i zhvilloi punimet nga 1-3 tetor 1950.
K,y Kongres miratoi edhe 6tatutin e Organizatës së Bashkimit të
Grave të 6hqipërisë.
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sira mesjetare, tok me burrat, i vunë gjoksin punës, për të ndërtuar jetën e re, të lirë e të begatshme. Ato ju kanë dërguar në
këtë Kongres të shprehni me forcë atë çka zien në zemrën e çdo
njeriu të thjeshtë të popullit: vullnetin për të mobilizuar të gji-

tha forcat në shërbim të ndërtimit të socializmit, për të mbr•ojtur
atdheun e popullin nga çdo rrezik që mund t'i kërcënojë, për
të çelikosur dashurinë e pakufishme që ushqen populli shqiptar

për Bashkimin Sovjetik dhe për Josif Stalinin, udhëheqësin e
lavdishëm të të gjithë njerëzimit përparimtar, si dhe për të
shprehur urrejtjen kundër luftërave grabitqare, për të mbrojtur paqen në botë, që kërcënohet seriozisht nga imperialistët
barbarë amerikano-anglezë dhe shërbëtorët e tyre.
Rreth këtyre çështjeve jetike për popullin tonë duhet të
lidhet çdo gjë, që nga veprimet individuale deri në aksionet masive. Po t'i kemi parasysh këto në çdo moment të jetës sonë dhe
po të luftojmë me të gjitha forcat, pa u frikësuar, pa u epur as
edhe një herë, kauza e shenjtë e popullit nuk do të errësohet,
por do të ndritë me të gjithë shkëlqimin e saj. ..
Gra të Shqipërisë, shumëfishoni aktivitetin tuaj dhe, si një
pjesë e madhe, e fuqishme, heroike e popullit tonë, luftoni me
të gjitha forcat tuaja, tok me popullin shqiptar, tok me popujt
e botës, nën udhëheqjen e Stalinit të madh, luftoni për mbrojtjen e paqes. Goditni pa mëshirë armiqtë e brendshëm, agjentët
dhe spiunët titistë dhe të gjithë këlyshët e tjerë të imperializmit
që kemi rreth e rrotull. Trockistët jugosllavë, monarko-f.ashistët
grekë dhe shokët e tyre po bëjnë çmos të dëmtojnë Shqipërinë.
Të forcojmë vigjilencën kundër tyre, pse kështu ata, me siguri,
do të dështojnë në veprat e tyre barbare dhe populli ynë kurdoherë do të fitojë.

Populli ynë do të fitojë kurdoherë mbi armiqtë e tij të
jashtëm dhe të brendshëm, pse tani ai e ka gjetur rrugën e vërtetë të tij, rrugën e socializmit, të lirisë, të vetëqeverisjes. Populli ,ynë po ndërton bazat e socializmit me sukses, pse ai është
mobilizuar i tëri si një bllok graniti rreth Partisë së tij të dashur
që e nxori në dritë dhe që e udhëheq me vendosmëri dhe e mbron
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nga çdo rrezik. Populli ,ynë ka çelikosur bashkimin e tij, dhe

shpresat e armiqve të jashtëm dhe të brendshëm që të çajnë sadopak këtë unitet, janë të kota dhe pëlcasin si flluska sapuni.
Uniteti është një fitore e madhe, që duhet ta ruajmë dhe ta
forcojmë çdo ditë e më shumë. Vendi ynë po zbukurohet, ekonomiz jonë socialiste dita-ditës po forcohet dhe përparon me hapa të sigurt. Suksese po korr populli ynë në të gjitha lëmet. Gratë

e Shqipërisë duhet të hidhen me të gjitha forcat e tyre në punë
dhe në luftë për ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Nuk mundet vendi të përparojë, ekonomia të lulëzojë, jeta të zbukurohet
në rast se gruaja qëndron pas dhe s'gjendet në ballë të luftës për
ndërtimin e bazave të socializmit. Gruaja është faktor i dorës së
parë në zhvillimin dhe përparimin e vendit. Kush e pengon

gruan të marrë vendin që meriton në shoqërinë tonë të re, ai
është një prapanik i neveritur, ai është një njeri që nuk ia do të
mirën as popullit, as familjes së tij, por ai dënon edhe veten.

Partia dhe Lufta Nacionalçlirimtare i këputën përgjithmonë zinxhirët e robërisë, që e bënin gruan skllave. Sot ajo është e
lirë, asaj i janë hapur të gjitha portat dhe është bërë një luftë-

tare e vendosur, e guximshme dhe e paepur.
Prandaj gratë e Shqipërisë të shumëfishojnë përpjekjet e
tyre në të gjithë sektorët ku punojnë, në fabrika, në fshatra, në
shkolla, në punët e tyre shtëpiake, të luftojnë për t'u kulturuar,
të luftojnë kundër injorancës, errësirës, pikëpamjeve prapanike.
Ato të jenë të forta, të guximshme, pse ato kanë Partinë dhe
pushtetin e tyre, që me të gjitha forcat i ndihmojnë të shkojnë
përpara. Gruaja shqiptare të bëhet një militante e shquar, të
forcojë organizatën e saj dhe të luftojë politikisht kudo, si trimëreshë, për të mbrojtur interesat e popullit.

Mëma dhe motra të dashura, jemi një popull që kemi vuajtur shumë në të kaluarën, po kurrë nuk u mposhtëm, luftuam
dhe më në fund fituam. Në të kaluarën jeta e popullit tonë ishte
një varr. Sot vendi është shndërruar në një kopsht, ku njerëzit
punojr.ë të lirë dhe ië gëzuar. Kalamanët mësojnë në shkolla me
zemër të gëzuar. Ata rriten në frymën e një patriotizmi të lartë,
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të kulluar, për t'i shërbyer popullit me besnikët•i. Në fabrika u
zhduk skllavëria dhe shfrytëzimi, punëtorët janë të gëzuar, zotër të fabrikës, zotër të shtetit të tyre që ata drejtojnë. Në ara
punon fshatari i lumtur në tokën e tij. Ai e mposhti skllavërinë
e beut dhe të agait. S'mund ^ë ketë zemër shqiptari të ndershëm
d•he të thjeshtë që të mos rrahë me dashuri për Partinë e tij të
Punës dhe për Stalinin. Populli shqiptar kurrë nuk do të mposhtet, po kurdoherë do të fitojë, do të përparojë, pse ai e do me
gjithë zemër Partinë e tij heroike të Punës. Kjo është fitore e
madhe për popullin tonë dhe këtë fitore duhet ta çelikosim dhe
ta mbrojmë me vendosmëri nga armiqtë, që kërkojnë dhe luftojnë me të gjitk^a mjetet ta errësojnë.

Nëna dhe motra, i edukoni fëmijët, vëllezërit dhe gjithë të
afërmit tuaj ta duan dhe ta mbrojnë Bashkimin Sovjetik dhe
Partinë e Lenin-Stalinit, ashtu siç e duan dhe e mbrojnë me
gjithë zemër atdheun, popullin dhe Partinë e tyre.
Përpara, pra, gra heroike të Shqipërisë!
Rroftë Kongresi i 3-të i Bashkimit të Grave të Shqipërisë!
Rroftë populli shqiptar dhe Partia e Punës e Shqipërisë!
Rroftë dhe u forcoftë paqja në botë!

Vepra, vëll.
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JA DAçHURIA DHE BESNIKf^:RIA NDAJ PAR/rISË
AHE POPULLIT, T^ SHPREHURA NË PUN^!

^'c^rt fjnln në Koa2fnrc^azcën e Pnrë Nacionale të Sulmuesve
^lhe të 1'Vozntorëve
2 mars 1951

... Unë i ndoqa me vëmendje punimet e kësaj konference,
dëgjova një sërë shokësh sulmues e novatorë që dolën dhe
folën këtu, për përpjekjet, për luftën që kanë zhvilluar me
vështirësitë dhe për sukseset e tyre të shkëlqyera. Kjo është
një gjë e mrekullueshme. Kjo tregon sa thesarë të çmueshëm,
sa njerëz me talent, sa oi•ganizatorë të shquar gjenden në gjirin e klasës punëtore dhe të fshatarësisë sonë. Këta njerëi të
thjeshtë e punëtorë janë me mijëra dhe me qindra mijë, të cilët
i zbulon, i rrit e i ngre Partia, pse këtu dhe vetëm këtu qëndron
forca e saj. Kjo tregon forcën e madhe të klasës punëtore që
rritet, që forcohet e përparon çdo ditë...

Punëtorja sulmuese e Tisazhit të Shkodrës Nexhmije Kazazi me diskutimin e saj ishte një shembull për të gjithë.
Ajo tha:
«Partia më rriti, më nxori në dritë, shporri prej meje fanatizmin dhe tash unë jam nji punëtore e dallueme».
Me sa dashuri foli ajo për punën, për fabrikën, për popullin! Për këtë bijë të popullit sekondat e orës janë flori, ajo nuk
i lë të humbasin, pse mendon dëmin që mund të ketë populli
nga neglizhenca e saj. Më lejoni, shokë, t'ju rilexoj një pjesë
të vogël të diskutimit të saj, së cilës i lutem të më falë, në
qoftë se bëj ndonjë gabim në riprodhim:

52

<.para se me fillue punën kontrolloj për gjysë ore mal:inat
dhe pyes punëtoren e turnit a ka pasë ndonji difekt mbrenda
kohës që ka punue ajo. I ndigjoj krismat a janë në rregull, i
vojatis makinat dhe filloj punën. Kam kujdes për makinën,
vazhdimisht kontrolloj fijet mbrapa se mos më ngatërrohen,
sepse po u këput nji fije, mund të shkaktojë këputjen e shurr:ë
fijeve të tjera e kështu për gjysë ore që t'i ndreq, le 3 metra
beze pa ba... Rri e ruej meqikun kur të mbarohet, për mos me
pasë nevojë me lirue gradën, se me lirue gradën, duhet me
harxhue të paktën 5 sekonda... dhe sekondat kurrsesi s'duhet
me i humbë...».
Ja qëndrimi bolshevik ndaj punës, ja dashuria dhc besnikëria ndaj Partisë, ndaj atdheut dhe popullit të shprehura në
punë...
Vepra. z+ë1(. 8, f.
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TIC' NDIHMOIIIrT Ml~` ^=^I3UM^ ORGANIZATA
E GRUAS
Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit
të KQ të PPSHt

1 qershor 1951

Organizata e gruas në punën e saj ka suksese, por ka edhe
të meta, të cilat duhen luftuar. Partia dhe vetë organizata e
gruas duhet të kenë parasysh që punën kryesore ta përqendr•ojnë në fshat, pse atje është forca më e madhe e grave dhe
atje ka më shumë fanatizëm e zakone të tjera të këqija, që, siç
dihet, e pengojnë mjaft gruan të zhvillohet, të përparojë e të
marrë pjesë në prodhim. Gruaja në fshat është gjysma e popt.illatës që banon atje dhe, po të marrë pjesë si duhet në bujqësi,
jo vetëm që ajo vetë do të përparojë, por njëkohësisht do të
shtohet dhe prodhimi.
1VIë ndryshe është në qytete. Këtu gruaja ka më shumë
mundësi të futet në punë dhe është në kontakt me njerëz më
të zhvilluar e më të kulturuar.
Organizata e gruas ka detyr•a të mëdha politike, që duhet
t'i kr•yejë, sidomos nf^ luftën kundër zakoneve prapanike. Por,
sipas mendimit tim, problemi i emancipimit të gruas nuk mund
të zgjidhet po qe se ky nuk bëhet problem kyç i gjithë Partisë
dhe i pushtetit, po nuk e kuptoi vetë Partia se ajo, në radhë të
parë, duhet të interesohct edhe për gruan, që atë ta përkrahë,
ta futë në prodhim, të ngrihet e të zhvillohet. Organizata e
1. Në I:ëtë mbiedhje, midis cështjeve të l;c^ra, u disl:utua edhe p^^r
punën me organizatën e gruas dhe për detyrat e saj, sidom^s në fshat_
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gruas vetëm nuk mund t'i bëjë këto gjëra pa ndihmën e Partisë.
Kjo ndihmë nuk duhet të kuptohet që të dërgohen një ose dy
anëtare partie për të mbajtur konferenca me gratë, detyra e
Partisë është që vendimet e saj e ligjet e shtetit për gruari të
zbatohen dhe të mos lejohet në asnjë mënyrë shkelja e tyre si
nga ana e organeve të pushtetit, ashtu dhe nga organizatat e
bashkimeve profesionale. Këtu janë vënë ligje, atëherë përse
nuk zbatohen këto? Janë marrë vendime që të krijohen kopshte,
atëherë përse nuk zbatohen?

Organizata e gruas duhet të bëjë propagandë në masat e
grave për t'i nxitur ato të venë në punë, t'u flasë kundër fanatizmit, prapambetjes, kundër lindjeve në kushte primitive mirëpo të gjitha këto, po nuk qe mbështetja e Partisë dhe e pu-

shtetit, nuk mund të realizohen. Dhe ky problem nuk është
marrë seriozisht, përderisa ka njerëz në Parti që e nënvleftësojnë organizatën e gruas. Të kemi parasysh që gruaja duhet

të ndihmohet, jo për filantropi, po pse kështu është vija e Partisë, pse pa gruan nuk mund të ecet, pse ajo është një forcë
e madhe. Prandaj unë them t'u vëmë detyra më konkrete Partisë dhe organeve të pushtetit për realizimin e politikës së
Partisë në lidhje me trajtimin e gruas. Po në radhë të parë ne
duhet të punojmë që shokët drejtues dhe vartësit e tyre ta

kuptojnë mirë se çështja e gruas është me rëndësi të madhe
politike dhe ekonomike.
Për sa u përket kurseve të edukimit të grave, ato janë punë
që duhet t'i bëjnë Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë e jo
t€: mbeten vetëm në dorë të organizatës së gruas. Kjo mund dhe
duhet të ndihmojë për pjesëmarrjen e grave në këto kurse.
Këshillat e grave në fabrika e ndërmarrje duhet të mos
mbeten formalë, po të aktivizohen, dhe për ta të interesohen
më shumë jo vetëm Partia, por edhe bashkimet profesionale.
Ka raste që interesimi nga njerëzit tanë bëhet në forma sentimentale. Ka moskujdesi të mëdha në lidhje me çështjen e
pjesëmarrjes së gruas në prodhim. Ka sektorë, si ai i tregtisë,
ku duhet të jenë akoma më shumë gra, pse ato janë më të
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ndërgjegjshme dhe më të pastra, prandaj në këtë sektor, ku
ka mundësi, të hiqen burrat dhe në vend të tyre të vendosen
gra. Të gjitha këto duhet t'i ketë shumë parasysh Partia, rne
qëllim që organizata e gruas të ndihmohet më tepër.
Për sa i përket bujqësisë në fshat, gruaja ka disa detyra
të rëndësishme. Prandaj në kurset agroteknike duhet të marrin pjesë sa më shumë gra, pse pjesëmarrja e tyre nuk është
në shkallë kaq të gjerë. Përveç kësaj, organizata e gruas në
fshat duhet të luajë një rol të madh edhe për çështjen e pastërtisë, për të luftuar kundër fanatizmit, për t'u mësuar grave
se ku të venë të lindin, si t'i rritin pastër e me shëndet fëmijët etj. Shteti nga ana e tij, sipas mundësisë, duhet t'u japë
ndihmë grave me shumë fëmijë.
Nat,yrisht, fanatizmi do të zhduket me propagandë, po futja e grave në prodhim do ta luftojë në mënyrë më efikase atë,
pse këto gjëra janë të zorshme të luftohen me dekrete. Jam
dakord që familjet e komunistëve të bëhen shembull dhe të
mos ndodhë si deri tani që gratë e disave prej tyre mbajnë perçe. Në q,ytet, por sidomos në fshat, duhet të bëhet një punë më e
madhe dhe komunistët të vihen përpara përgjegjësisë, që të mos
lejojnë më gjëra të tilla në radhë të parë në familjet e tyre.

Sa për revistëni edhe unë them të dalë jo dy, po një herë
në muaj, por përveç asaj, të nxirren edhe broshura të tjera
për gratë. Organizata e gruas në fshat duhet të bashkëpunojë
sa më ngushtë me atë të rinisë, sidomos për problemet që u
interesojnë të dyja palëve.
Kam edhe një çështje lidhur me veshjen e grave. Kur
gruaja punon në sektorë që kanë të bëjnë me vajra e me makineri, në fabrika, në dyqane etj., ajo duhet të ketë veshjen e
punës, e cila mund të mos jetë edhe aq e hijshme, por kur të
dalë nga puna, ajo duhet të mësohet të vishet mirë dhe pastër.
Vepra, vëtl. 8, f. 239-242
1. ^shtë fjala për revistën «Shqiptarja e re».

