KONFERENCA E PARE E VENDIT E PKSH
Mars 1943

Korherenca e parë e Vendit e PKSH u mbajt në Labinot afër Elbasanit
më 17-22 mars 1943. Në konferencë muarën pjesë 70 delegatë e të ftuar.
Delegatët qenë zgjedhur në konferencat qarkore të Partisë, të cilat ishin
zhvilluar gjatë shkurtit e në fillim të marsit. Ata përfaqësonin afër 700
anëtarë partie.
Vendimi për thirrjen e Konferencës së parë të Vendit të PKSH qe marrë
që në Konsultën e parë të Aktivit të Partisë në prill 1942. Nuk qe e mundur
që të thirrej më parë konferenca për arësye se Partisë ju desh në këtë kohë
të angazhohej në një luftë të ashpër kundër fraksionistëve me Anastas Lulën
dhe Sadik Premten në krye, të shkatërronte fraksionin dhe të forconte unitetin ideologjik dhe organizativ të Partisë.
Kjo u arrit pas Konferencës së Jashtëzakonshme të Partisë, e cila u
mbajt në qershor 1942.
Për thirrjen e Konferencës së parë të Vendit KQ i PKSH kërkoi aprovirnin e Internacionales Komuniste. Aprovimi erdhi në dhjetor të vitit
1942; njëkohësisht Kominterni i dërgoi Partisë sonë edhe direktivat në lidhje
me Luftën nacional-çlirimtare në vendin tonë.
Rendi i ditës së konferencës ishte: 1. Raporti organizativ, 2. Raport
politik, 3. Lufta nacional-çlirimtare, 4. Ushtria Nacional-Çlirimtare, 5. Zgjedhja e Komitetit Qendror. Përveç këtyre ai kishte edhe këto nënpika: Bashkimi luftarak i punëtorëve dhe i fshatarëve; gruaja dhe roli i saj në Luftën
nacional-çlirimtare; rinia; teknika; financa; konspiracioni.
Shoku Enver Hoxha në konferencë mbajti raportin organizativ.
Konferenca aprovoi njëzëri vijën e drejtë dhe gjithë veprimtarinë e
KQ të Përkohshëm të PKSH si dhe luftën e vendosur dhe parimore të tij
për shkatërrimin e fraksionit të Anastas Lulës dhe Sadik Premtes.
Si në vlerësimin e çështjeve që u ngritën në konferencë ashtu dhe në
marrjen e vendimeve u vërtetua një unitet i plotë. Konferenca u zhvillua
nën flamurin e marksizëm-leninizmit dhe tregoi se Partia jonë e re brenda
një viti e ca që ishte krijuar kishte mundur të siguronte unitetin e saj të
mendimit dhe të veprimit dhe të arrinte suksese shumë të mëdha në lidhjen
e saj me masat, në krijimin e aleancës së klasës punëtore me fshatarësinë,
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në mobilizimin dhe bashkimin e popullit shqiptar në Luftën nacional-çlirimtare, në pregatitjen e forcave të armatosura të popullit shqiptar. Në mënyrë
të veçantë u theksua në konferencë besnikëria e Partisë sonë ndaj marksizëm-leninizmit si dhe dashuria e pakufishme e Partisë dhe e popullit tonë
ndaj Bashkimit Sovjetik dhe Ushtrisë së Kuqe çlirimtare.
Konferenca vuri për detyrë të forcohej akoma më shumë lidhja e luftks
sonë me atë të Bashkimit Sovjetik.
Konferenca e parë e Vendit e PKSH vendosi krijimin e Ushtrisë Nacional-Çhrimtare Shqiptare. Në bazë të këtij vendimi më 10 korrik 1943
u krijua Shtabi i Përgjithshëm i UNÇ].
Konferenca zgjodhi Komitetin Qendror të PKSH me 15 anëtarë dhe 5
kandidatë. Shoku Enver Hoxha u zgjodh Sekretar i Përgjithshëm i PKSH.
Konferenca e parë e Vendit pati një rëndësi jashtëzakonisht të madhe
për forcimin e gjithanshëm të Partisë dhe për zgjerimin e Luftës nacional-çlirimtare të popullit shqiptar.
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REZOLUCIONI I KONFERENCËS SË PARE TE
PARTISE KOMUNISTE SHQIPTARE
17 mars 1943 '

REZOLUCION
I KONFERENCES SË PARE TË VENDIT TË PARTISË
KOMUNISTE SHQIPTARE

Jemi në vitin e katërt të luftës botërore, e cila e nisur me
karakter imperialist, u shndërrua në luftë nacional-çlirimtare,
pas sulmit tradhëtar të Gjermanisë naziste dhe të satelitëve të
saj kundër Bashkimit Sovjetik, kundër atdheut të punëtorëve dhe
të fshatarëve, vendit ku popujt jetojnë të lirë dhe të lumtur, ku
janë zhdukur klasat, ku është zhdukur shfrytëzimi i njeriut prej
njeriut dhe shtypja e kombit prej kombit, kundër vendit që kishte
shfaqur politikën e tij paqedashëse në Lidhjen e Kombeve, në
pakte mossulmimi, në pakte ndihme reciproke kundër agresorëve dhe në pakte miqësie. Bashkimi Sovjetik ka mbrojtur gjithmonë interesin e popujve të vegjël, pa ndërhyrje në çështjet e
tyre të brendshme. Me plasjen e luftës së dytë imperialiste ai
është përpjekur të lokalizojë konfliktin dhe ta mbajë larg kufive
të tij. Aty maqina e luftës e Hitlerit për të parën herë mbeti,
pse nuk gjeti më para vetes ushtri të papregatitur, nuk gjeti popuj të dezprientuar ,riga_kolona_e pect?., nuk gjeti tradhëtarë si në
gjithë Evropën borgjeze, ku qeveritë tradhëtare kishin pregatitur terrenin për ardhjen e Hitlerit. Aty ushtria ka lindur nga
populli dhe me koshiencë u shërben interesave të tij, ajo po
mbron veprën e madhe të Revolucionit të Tetorit, Bashkimin
Sovjetik. Kjo ushtri ka ndaluar dhe po zmbraps sulmet e hordhive fashiste. Ofensiva e madhe e Ushtrisë së Kuqe fitimpru1 Është vënë data e fillimit të konferencës.
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rëse, e filluar në fund të vitit 1942, ka çliruar qytete dhe krahina
duke asgjësuar armata të tëra të armikut. Në frontet e ndryshme, në Moskë, në Leningrad, në Tula, në Stalingrad, në tokat
sovjetike mbeti ushtria më e zgjedhur e Hitlerit. Mbrojtja heroike
e Stalingradit habiti gjithë botën dhe tregoi haptazi forcën e
Ushtrisë së Kuge.
Hitleri kujtonte në fillim të pushtonte URSS-in dhe të asgjësonte Ushtrinë e Kuqe pas një sulmi të rrufeshëm dhe brenda
një kohe të shkurtër, po rezistenca heroike dhe strategjia e Ushtrisë së Kuqe ja trazoi planet dhe e shndërroi në luftë të gjatë.
Hitleri mendonte të bënte më vonë luftë pozicioni, por sulmet
e fuqishme të Ushtrisë së Kuqe e luajtën nga vendi, e zmbrapsën
dhe po e zmbrapsin dita-ditës. Lufta bëhet gjithmonë më e rreptë
dhe maqina e luftës e Hitlerit po dëmtohet rëndë. Gjermania
fashiste ka pësuar humbje të pazëvendësueshme në ushtarë dhe
në lëndë lufte, ekonomia e saj po shkatërrohet, kurse Bashkimi
Sovjetik është i pashterueshëm në njerëz dhe në material. Disfatat e vazhdueshme dhe vuajtjet e kanë tronditur popullin gjerman, i cili nuk e sheh mbarimin e kësaj lufte,... dhe kanë filluar
të demoralizojnë ushtrinë e Hitlerit; kurse morali i Ushtrisë së
Kuqe dhe i popujve të Bashkimit Sovjetik qëndron i papërkulshëm; urrejtja e popujve të robëruar po transformohet në luftë
të hapët me armë dhe po bëhet një rrezik i madh për Hitlerin e
Musolinin.
Hitleri shpresonte t'i kthente Anglinë dhe Amerikën nga
ana e vet, mendonte të izolonte URSS-in dhe të krijonte mundësinë e një kryqëzate kundër tij, por në saje të fuqisë dhe të
politikës së zgjuar të Bashkimit Sovjetik, Anglia një muaj pas
agresionit fashist kundër URSS-it erdhi me te në një marrëveshje, e cila më vonë u përforcua nga aleanca e fortë e Londrës
dhe e Uashirigtonit për luftën e përbashkët kundër fashizmit,
për hapjen e frontit të dytë dhe për çlirimin e popujve të robëruar, pa ndërhyrje në çështjet e tyre të brendshme dhe në mënyrën e regjimit; kjo aleancë ka efekt deri në njëzet vjet pas
lufte. Për të luftuar rrezikun fashist popuj e kombe përparimdashëse solidarizuan dhe hynë në rrugën e luftës së përbashkët kundër armikut të përbashkët. Tentativat e Hitlerit për të
izoluar URSS-in dështuan, koalicioni u formua, por kundër Gjermanisë naziste dhe aleatëve të saj, Hitleri mbeti vetë i izoluar.
Sinqeriteti i aleancës ndërmjet Sovjetëve dhe Demokracive
realizohet dhe vërtetohet me vetë luftën e tyre. 1 Ky sinqeritet
1 Aleanca (koalicioni) anglo-sovjeto-amerikane u krijua në Luftën
dytë botërore pas sulmit të Gjermanisë hitleriane kundër Bashkimit Sovjetik. Të detyruar nga kërkesat e shumicës dërmuese të popujve për krijimin
e një fronti të vetëm lufte kundër fashizmit, si dhe nga gjendja jo e favor-
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ka një garanci të shëndoshë te vullneti dhe te bashkimi i këtyre
tre popujve të mëdhenj. Konferenca e Kazablankësl, deklaratat
e Çërçillit, Idenit dhe Ruzveltit dhe manifestimet popullore të
zjarrta dhe të vazhdueshme në rrugët e Londrës, të Nju Jorkut,
të Uashingtonit na tregojnë se hapja e frontit të dytë është iminente. Kjo gjë bëhet siguri për ne kur sjellim ndërmend fjalët
e shokut Stalin:
«Snpesh pyesin: Me gjithë këto a do të ketë front të
dytë në Evropë? Po do të ketë, shpejt ose vonë, por do të
ketë. Dhe do të ketë jo vetëm sepse ai na nevojitet neve, por
edhe para së gjithash, sepse ai u nevojitet jo më pak se
neve aleatëve tanë. Aleatët tanë nuk mund të mos e kuptojnë që, pas daljes së Francës jashtë luftimit, mungesa
e një fronti të dytë kundër Gjermanisë fashiste mund të
përfundojë keq për të gjitha vendet liridashëse, duke përfshirë edhe vetë aleatët tan6. 2.
Në krye të këtij bashkimi të popujve liridashës qëndron
Bashkimi Sovjetik i cili mban mbi supet e tij peshën më të madhe të luftës. Popujt e gjithë botës shohin tani me sytë e tyre
forcën dhe fitoren e sigurtë të Bashkimit Sovjetik dhe të aleatëve
të tij mbi fashizmin, popujt e robëruar po e sigurojnë lirinë dhe
shme që u krijua në Evropë pas disfatës së Francës, Anglia dhe SHBA-ja
shtrënguan të hynin në aleancë me BRSS kundër Gjermanisë hitleriane.
Gjatë luftës për këtë qëllim u nënshkruan traktate dhe marrëveshje të përbashkëta, u zhvilluan takime dhe konferenca të udhëheqësve të tri shteteve,
Bashkimit Sovjetik, Anglisë dhe SHBA-së si Konferenca e Teheranit në
nëntor-dhjetor 1943, onferenca e Jaltës (Krime) në shkurt 1945. Krijimi i
aleancës anglo-sovjeto-amerikane u përgjigjej interesave të të gjithë popujve paqedashës. Me gjithë përpjekjet e pareshtura, nga njëra anë të
hitlerianëve, dhe nga ana tjetër të qarqeve reaksionare në SHBA dhe Angli
për ta prishur aleancën dhe për ta izoluar Bashkimin Sovjetik, koalicioni
anglo-sovjeto-amerikan qëndroi deri në shkatërrimin e plotë të blokut
agresiv fashist. Ky koalicion luajti një rol historik në Luftën e dytë botërore me gjithë dallimet parimore në qëllimet e luftës të palëve pjesëmarrëse, Bashkimit Sovjetik dhe shteteve imperialiste, SHBA-së dhe
Anglisë.
1 Konferenca e Kazablankës u mbajt në Kazablankë (Marok) prej
14 deri 26 janar 1943, me pjesëmarrjen e kryeministrit të Anglisë, Çërç:4lit
dhe presidentit të SHBA-së, Ruzveltit, si dhe të shefave të shtabeve të
përgjithshme të dy vendeve dhe këshilltarëve të tyre.
2 J. V. Stalin. «Mbi luftën e madhe patriotike të Bashkimit Sovjetik»,
botim i MMP. Tiranë, 1952, f. 60.
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indipendencën me luftën e tyre dhe duke u lidhur me luftën e
Bashkimit Sovjetik dhe të aleatëve të mëdhenj.
Lufta dhe zbarkimi i aleatëve anglo-amerikanë në Afrikë
dhe ofensiva e tyre e madhe ajrore mbi objektivat industriale
dhe ushtarake të Gjermanisë, Italisë dhe Evropës Perëndimore
e kanë shtrënguar Hitlerin në një unazë të hekurt. Lëvizja nacional-çlirimtare e popujve të robëruar, me partitë komuniste
në krye, ka marrë një hov të madh duke mbërritur në luftë me
armë.
Hitlerit nuk i mjafton më ushtria e vet për t'u bërë ballë
sulmeve të koalicionit të madh antifashist, punëtorët për të bërë
fortifikata dhe për të prodhuar material lufte gjithashtu nuk i
mjaftojnë, lufta po i asgjëson ushtrinë më të mirë, rezervat po
i mbarohen. Për këtë arësye i ndihmuar nga kuislingët e ndryshëm ai mundohet me forcë dhe me çdo mjet të mobilizojë të
tërë Evropën për të nxjerrë sa më shumë ushtarë, sa më shumë
punëtorë skllevër. Tani që gjendet në rrezik të madh, që po pëson disfata pas disfatash në frontin lindor dhe në atë të Afrikës,
që po kërcënohet nga fronti i dytë dhe nga hovi i luftës nacional-çlirimtare të popujve të robëruar, ai trumbeton «rrezikun bolshevik- dhe në këtë mënyrë mundohet të përçajë aleancën anglo-sovjeto-amerikane dhe të mobilizojë reaksionin e gjithë botës
dhe veçanërisht të Evropës. Për këtë gjë është mobilizuar e gjithë kolona e pestë, të gjithë tradhëtarët me Petenin, Lavalin,
Antoneskun, Kurislingunl dhe veglat e tjera të fashizmit në krye.
Por aleanca dita-ditës forcohet. Grabitjet sistematike, terrori dhe
mjerimi në të cilin i ka zhytur fashizmi, disfatat e fashizmit në
frontet e ndryshme dhe veçanërisht në frontin lindor dhe afrimi
i hapjes së frontit të dytë, i bën popujt e robëruar të Evropës
të bashkohen dhe të mblidhen rreth kësaj aleance të fuqishme
dhe të luftojnë me armë në dorë okupatorin. Lufta Ar .
rimtaenëBlkpsurjatehmësprd
1 Peten H. F. — mareshal, tradhëtar i popullit francez. Pas pushtimit
të Francës nga Gjermania fashiste më 1940 ishte një nga krerët e qeverisë
fashiste franceze të Vishisë së bashku me P. Lavalin. Më 1945 u dënua me
vdekje për tradhëti të lartë, por nuk u pushkatua me ndërhyrjen e imperialistëve anglo-amerikanë.
Pjerr Lavali kryesoi qeverinë prohitleriane franceze të Vishisë
(1942-1944).
Antonesku J. — Shih në këtë vëllim, f. 28.
Kuislingu — kryetar i fashistëve norvegjezë. Veproi tradhëtisht për
pushtimin e Norvegjisë nga Gjermania hitleriane në vitin 1940. Kryeministër
i qeverisë tradhëtare të Norvegjisë. Emri kuisling ka hyrë si sinonim I
fjalës tradhëtar.
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pas përpjekjes së Hitlerit për mobilizimin, është ashpërsuar edhe
më tepër, deri në luftë me armë, si në Greqi, në Bullgari, te ne
dhe, veçanërisht, në Jugosllavi, ku ushtria nacional-çlirimtare
është zhvilluar në armata dhe ka çliruar një pjesë të madhe të
vendit.
Lufta nacional-çlirimtare e popujve të Ballkanit hap perspektiva të reja para këtyre popujve, zhvillon vëllazërimin e tyre
dhe zhdukjen e antagonizmave kombëtare, nga të cilat Hitleri
dhe Musolini kërkojnë akoma të përfitojnë. Ushtria që këta kanë
në Ballkan u duhet për frontet e tjera dhe për vendet e tyre të
kërcënuara nga fronti i dytë, prandaj me anën e tradhëtarëve të
popujve të Ballkanit, Antoneskut, Borisit, Paveliçit, Nediçit, Merlikës, Bushatiti etj. mundohen të zhvillojnë shovinizmin dhe t'i
shtien këta popuj në vëllavrasje, që kështu të mbytin aty lëvizjen nacional-çlirimtare me vetë duart e këtyre popujve, mundohen të organizojnë armatën e Ballkanit prej vetë ballkanasve,
për t'u shërbyer interesave të fashizmit, të shuajnë luftën nacional-çlirimtare për të përballuar hapjen eventuale të një fronti
të dytë...
Përpjesëtimet e mëdha që ka marrë lufta në frontin e Mesdheut dhe dobësimi i madh dhe i vazhdueshëm i Italisë hapin
perspektivën dhe forcojnë lëvizjen antifashiste dhe antilufte në
Itali dhe mundësitë e shkëputjes së saj nga Boshti. Kjo gjë do të
kishte sigurisht konsekuenca të mëdha në Ballkan dhe sidomos
në Shqipëri.
Shkatërrimi i sigurtë i fashizmit, tmerri i luftës, shkatërrimi
i ekonomisë, roli i fuqive revolucionare në luftën nacional-çlirimtare, rëndësia dhe roli i Bashkimit Sovjetik në këtë luftë çlirimtare, po hapin perspektivën e çlirimit definitiv përpara ma'save të shtypura dhe punonjëse.

1 Borisi III — mbret i Bullgarisë (1918-1943). Në vitet e luftës së dytë
botërore ai e futi Bullgarinë në aleancë me Gjermaninë hitleriane duke
e bërë satelite të saj.
Paveliç, Nediç — tradhëtarë të popullit jugosllav, agjentë dhe bashkëpunëtorë të pushtuesve gjermanë, drejtues të forcave reaksionare fashiste
kundër lëvizjes nacional-çlirimtare jugosllave.
Merlika — Mustafa Kruja, një nga krerët tradhëtarë fashistë dhe kriminel lufte nga më kryesorët të popullit shqiptar, agjent i Italisë fashiste,
kryesoi qeverinë kuislinge shqiptare prej vitit 1941 deri në janar 1943.
Maliq Bushati — tradhëtar dhe kriminel lufte popullit shqiptar, një
nga eksponentët e«Ballit Kombëtar».; erdhi në krve të qeverisë fashiste
kuislinge pas Mustafa Krujës dhe Eqrem Libohovzg dhe e kryesoi këtk
qeveri prej shkurtit deri në maj 1943.
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II
Regjimi i mëparshëm, me politikën e tij e kishte izoluar )°
ShqipërngabotejsmdhikluarItsëfhie
të ndërhynte në punët e brendshme, duke lehtësuar kështu pregatitjen e okupimit të vendit. Ai i dha Italisë koncesione të mëdha ekonomike dhe u besOi instruktorëve të saj organizimin e
Ushtrisë Kombëtare. Oficerë dhe propagandistë fashistë u
hapën në të gjithë Shqipërinë dhe duke përfituar nga kalbësia
e aparatit shtetëror blenë njerëz të vetë regjimit dhe pregatitën
sistematikisht dhe organizuan kolonën e pestë. Në këto veprime
u shquan gjeneral Pariani, Jakomoni, Xhirojal dhe disa ndihmës x.
të tyre të vendosur. Duke marrë parasysh këto, duke shtuar dhe atë që regjimi nuk ishte i lidhur ose ishte i lidhur fare dobët me popullin duket e eiartë arësyeja pse Italia e theu lehtë
rezistencën tonë. Grupet e ndryshme ushtarake që u grumbulluan
në vendet e ndryshme të Shqipërisë dhe në çastin e fundit nuk
qenë në gjendje të paraqesin kundërshtime serioze, pse ishin të
paarmatosura mirë dhe të tradhëtuara prej klikës sunduese.
Fashizmi porsa vuri këmbë në Shqipëri filloi një fushatë
demagogjike në shkallë të gjerë. Ai doli si «shpëtimtari» i popullit shqiptar nga sundimi i rëndë i Zogut, thirri se do të sillte
drejtësinë dhe mirëqenien ekonomike dhe se do të vinte në vend
gjithë padrejtësitë e Zogut. Me këtë mënyrë ai diti të afrojë një
pjesë të kundërshtarëve të regjimit të mëparshëm dhe armiqtë
personalë të Zogut ose të rrethit të tij. Ai diti t'i shfrytëzojë
antagonizmat fetare. Tradhëtarët, armiqtë personalë të Zogut dhe
sahanlëpirësit e ndryshëm u bënë vegla të mira në duart e tija
për skllavërimin e popullit.
1. — Konferenca e parë e Vendit konstatoi se fashizmi
mundua të legalizojë zgjedhën e tij duke na lejuar gjoja një parlament dhe duke na vënë në krye qeverinë gjoja shqiptare të
Shefqet Vërlacit me program që t'ja bëjë të pranueshëm popullit shqiptar okupacionin.
1 Gjeneral Pariani u dërgua në Shqlpërl prej Musolinit në vitin
1928, së bashku me 40 oficerë të tjerë italianë, me qëllim që të organizonte
ushtrinë shqiptare të Ahmet Zogut. në Shqipëri punë agjenturale për të pregatitur fushën e një pushtimi të plotë të Shqipërisë. Pariani
ishte një nga organizatorët kryesorë të pushtimit fashist të vendit tonë më
1939. Ai cilësohej nga fashizmi italian si një njohës i thellë i Shqipërisë.
Pas largimit të F. Jakomonit, në mars 1943, u emërua mëkëmbës i mbretit
dhe i Musolinit në Shqipëri.
Xh. Xhiro — hierark fashist italian. Specialist për çështjet shqiptare
në planet e qeverisë fashiste italiane për pushtimin e Shqipërisë.
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Populli shqiptar nuk kishte një pregatitje politike. Ai e urrente okupatorin, por... nuk e njihte sikundër nuk njihte dhe fashizmin nga shkaku i mungesës së një partie politike përparimdashëse e cila të mundte të krijonte me kohë një front antifashist. Për këtë ai në kohët e para u mashtrua deri-diku nga
fashizmi. Demagogjia mashtruese u shndërrua në «prosperitet» 1
sidomos në fushën ekonomike. U hap punë, mëditjet e punëtorëve u ngritën dhe kjo gjë në fillim e gënjeu popullin, i cili vuante nga një krizë e rëndë ekonomike. Fashizmi premtoi se do të
bënte rrugë nga të katër anët, do të bënte bonifikime, do të
hapte kanale, miniera, do të krijonte industri, me pak fjalë do
ta bënte Shqipërinë një «xhenet», ku të kishte të gjitha të mirat, e sidomos «punë e bukë». U krijua në fillim një farë pruperiteti ekonomik por ky prosperitet ishte më tepër në dukje se
sa në realitet. Në të vërtetë okupatori shtiu në dorë të gjitha
pasuritë e vendit, shfrytëzimi i nëntokës u bë e drejtë ekskluzive e shoqërive italiane, doganat u muarën tië koncesion nga
dogana mbretërore e Italisë kundrejt një shpërblimi qesharak,
sendet e nevojës së parë u monopolizuan nga entet e mëdha italiane, të cilat u jepnin edhe tregëtarëve të mëdhenj, tradhëtarëve
he spekulatorëve ndonjë kockë. Ekonomia jonë u shkatërrua.
Porsa filloi lufta me Greqinë gjendja ekonomike e vendit tonë
e cila kishte filluar qysh më parë të largohej nga ky «prosperitet» me hapa të mëdhenj, u bë katastrofale, sidomos për shtresat
e ulta, punëtorinë dhe fshatarësinë puna u pre, çmimet u ngritën
pa masë, sendet filluan të mungojnë nga tregu. Aty ku qe shesh
lufte, në krahinat e Jugut, me mijëra familje mbetën pa shtëpi,
bujqësia dhe sidomos blegtoria u shkatërruan.
Pakënaqësia e popullit po shtohet dita-ditës; urrejtja e tij
'e mëparshme kundër okupatorit mori formën e kundërshtimit
të hapët me ngjyrë politike. Populli filloi të dalë nga indiferentizmi i kohëve të para dhe me hove gjithmonë më të mëdha,
•filluan grevat dhe demostratat (Shkolla Teknike, Gjimnazi i Shkodrës, Tregëtarja e Vlorës, Fabrika Stamles, demostrata e 28 nëntorit 1939 në Tiranë e në Korçë), filloi demaskimi i hapët i fashizmit në popull, lëvizja nacional-çlirimtare filloi të përfshijë
wnasat e gjera.
Qeveria e Vërlacit jo vetëm nuk qe në gjendje të zhdukte
urrejtjen e popullit kundër okupatorit, jo vetëm nuk mundi ta
bënte mik popullin me okupatorin, por sidomos edhe ajo nuk
ishte më e përshtatshme të luftonte lëvizjen nacional-çlirimtare
që po forcohej. Fashizmi e kuptoi mirë rrezikun e kësaj lëvizjeje
dhe mendoi që ta shtypë që në hapat e parë me çdo mjet, me
intriga, me demagogji dhe sidomos me forcë, për të mundur

,

1 Prosperitet (ital.) — lulëzim ose
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kështu të kishte Shqipërinë shërbëtore të urtë dhe bazë të mirë
për të siguruar dhe për të forcuar pozitën e tij në Ballkan. Qeveria e Vërlacit u tregua e dobët; për zbatimin e kësaj politike duhej
një vegël tjetër. Këtë fashizmi e gjeti në personin e Mustafa
Krujës, i cili veprën e tij tradhëtare e kishte filluar me kohë.
2. — Mustafa Merlika e filloi karrierën e tij të ndyrë me
pjesëmarrjen në qeverinë tradhëtare të Durrësit më 1918 1 dhe
me sabotimin dhe luftën kundër Kongresit të Lushnjës. Vazlidoi
politikën e tij tradhëtare, e cila doli në shesh më 7 prill 1939 edhe
jashtë Shqipërisë ai është figura më e ndyrë e tradhëtarëve të
7 prillit, ishte dhe është tipi më i regjur i tradhëtarit të shitur.
Duke hipur në krye të qeverisë i hyri veprës së tij gjakatare
ulërokupaduke pasur si qëllim kryesoc
torit me maneyra_pph.tilseçlhe me intriga dhe njëkohësisht ta shtypë me anë
Qeveria shihte në Partinë Komuniste armikun e papajtueshëm të fashizmit dhe forcën më të gjallë dhe më të aftë për të
organizuar Luftën nacional-çlirimtare, për këtë arësye ajo u mundua ta shkatërrojë dhe ta izolojë Partinë Komuniste nga populli
duke paraqitur çdo lëvizje masash, çdo kundërshtim ose protestë
që i bëhej asaj dhe okupatorit si lëvizje me karakter thjeshtësisht
komunist. Me këtë ajo përpiqej t'i largonte nacionalistët nga
lëvizja nacional-çlirimtare dhe t'i shtinte gradualisht në pozitat
e saja, të ftohte popullin dhe patriotët kundrejt Partisë dhe kundrejt lëvizjes. Kështu tradhëtari Merlika donte ta bënte të pamundur krijimin e një Fronti Nacional-Çlirimtar, nga i cili trembej për vdekje padroni i tij, okupatori. Paralelisht .me këtë ai
zhvilloi një politikë shoviniste, trumbetoi pa pushim rrenën e
«Shqipërisë së madhe», të cilën e nënvizoi si sukses dhe vepër të
fashizmit dhe të politikës së tij dhe njëkohësisht «rrezikun serb
e grek» që të shtrembëronte ndjenjat kombëtare dhe të krijonte
preokupime të pavend për nacionalistët dhe ta shtynte kështu
në pozita që jo vetëm nuk e dëmtonin okupatorin, por ja lehtësonin barrën, pse shkaktonin diversion dhe vëllavrasje në Ballkan. Për të bërë të pamundur krijimin e Frontit Nacional-Çlirimtar, për të grumbulluar sa më tepër njerëz e forca rreth okupatorit, ju drejtua reaksionarëve, nacionalistëve, bajraktarëve, të
1 Qeveria e Durrësit u krijua në dhjetor 1918 nga i ashtuquajturi
Kongresi i Durrësit, i cili u organizua me inisiativën e pushtuesve italianë,
nga agjentët shqiptarë të Italisë dhe nga çifligarët e mëdhenj. Kjo qeveri
zbatoi një politikë antishqiptare, kolonizuese proitaliane. Ajo u përpoq me
çdo mënyrë duke përdorur edhe armët që të ndalonte mbledhjen e Kongresit
të Lushnjës në janar 1920. Pas krijimit të qeverisë shqiptare nga Kongres1
i Lushnjës qeveria e Durrësit u shkatërrua në shkurt 1920. Në qeverinë e
Durrësit bënte pjesë edhe Mustafa Kruja.
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arratisurve dhe kujtdo që mundi. Përfitoi nga atantizmatI e shumë nacionalistëve për të përhapur idenë se duhet të kemi një aparat të fortë shtetëror shqiptar për të luftuar Italinë «kur të vinte
koha» dhe sidomos për të qenë në gjendje të mbrojmë «Shqipërinë
e madhe» nga invazioni serb dhe grek; me këtë donte të justifikonte dhe të lehtësonte mobilizimin e milicisë dhe të ushtrisë.
rshtë për të vënë re se ai bënte çmos për të shuar lëvizjen e popullit shqiptar me forca mercenare dhe reaksionare të brendshme,
duke kursyer forcat e okupatorit, të cilat nevojiteshin në frontet
e ndryshme jashtë Shqipërisë.
Përpjekja e Merlikës për të bashkuar rreth vetes nacionalistët dhe për t'i bërë pjesë integrante të tradhëtisë së tij dhe të kompromisit, pati në fillim një farë suksesi, sikundër pati dhe rekrutimi i milicisë. Shumë reaksionarë u bashkuan me të dhe e ndihmuan në intrigat e në masat e tija terroriste kundër popullit, disa
nacionalistë u mashtruan nga demagogjia e tij dhe bashkëpunuan
deri-diku me të ose nuk e kundërshtuan. Merlika u lidh ngushtë
me disa njerëz që kishin vënë përpara çdo gjëje interesat e tyre
të ngushta, të cilët nuk e donin dhe nuk kishin besim në zhvillimin e Luftës nacional-çlirimtare. Duke përfituar nga influenca
që kishin disa tradhëtarë të shitur dhe nga gjendja ekonomike e
malësive tona, ai mundi të mobilizojë një numër mjaft të madh
milicësh. I përdori këta kundër ]uftës së popullit që ashpërsohej
dita-ditës nëpër demostrata, aksione sabotazhi dhe përpjekje me
armë. Qeveria e tij u bë qeveria e reaksionit gjakatar dhe e terrorit. Ai luftoi me tërbim të gjithë patriotët, të gjithë ata që
ishin kundër okupatorit, pa mëshirë vrau, vari, burgosi dhe internoi me qindra njerëz, sulmoi dhe dogji katunde e shtëpi në
mes të qyteteve. Por lëvizja e popullit shqiptar nuk u shua, përkundrazi është bërë dita-ditës më e fuqishme dhe u përforcuan
çetat partizane dhe vullnetare. Partia Komuniste ka qenë organizuesja dhe udhëheqësja e vërtetë kundër këtij reaksioni të padëgjuar, ajo ka qëndruar kurdoherë në ballë të luftës; kurdoherë
ajo është përpjekur të bashkojë të gjithë nacionalistët e ndershëm
dhe patriotë kundër okupatorit, ajo u bë inisiatorja dhe organizoi në shtator të vitit 1942 një konferencë të gjerë 2, ku muarën
pjesë shumë nacionalistë me tendenca të ndryshme politike. Aty
u hodhën bazat e këshillave nacional-çlirimtare, organe të kësaj
lufte dhe të pushtetit demokratik popullor. Kjo konferencë bëri
1 Atantizma — term në gjuhën frënge, i përdorur që prej vitit 1918 për
të karakterizuar një politikë oportuniste të qëndrimit në pritje, gjoja për
një moment më të volitshëm veprimi apo aksioni.
Këtë politikë ndiqte edhe «Balli Kombëtar» në luftën kundër pushtuesit.
2 Është fjala për Konferencën nacional-çlirimtare të Pezës, që u mbajt
Inë 16 shtator 1942.
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një hap të madh drejt bashkimit dhe formimit të Frontit Nacional-Çlirimtar; me këtë konferencë ju dha mundësia të gjithë atyre që e duan Luftën nacional-çlirimtare që të marrin pjesë aktive në të.
Forcimi i f•ontit kundër fashizmit, forcimi i pozitave të aleatëve, sukseset e Ushtrisë së Kuqe dhe të luftës nacional-çlirimtare në Evropë, shkatërrimi i ekonomisë së vendit, mungesa e
ushqimeve, grabitjet sistematike të fashizmit, demaskimi i demagogjisë së Merlikës përsa i përket tentativës për të mobilizuar
ushtrinë në favor të okupatorit, rekrutimit të milicisë dhe shkëputjes së kushteve më të favorshme për pavarësinë tonë nga ana
e armikut, ja bënë të qartë popullit se duhet të luftojë kundër
okupatorit.
Zgjerimi i vazhdueshëm i lëvizjes nacional-çlirimtare pati
si jehonë imediate deklaratat e Hullit, Idenit dhe Molotovit, ku
njihej solemnisht liria dhe pavarësia e Shqipërisë. Këto deklarata kanë pasur një efekt politik në nacionalistët dhe në popullin
tonë. Deklaratat kanë diskredituar dhe më fort politikën e Merlikës në popull dhe kanë shkëputur shumë nacionalistë që ndodheshin akoma me të. Merlika mbeti me një pjesë të tradhëtarëve
të njohur në popullin shqiptar. Tentoi edhe një herë (nëntor 1942)
me një apel patetik demagogjik, të shkatërronte bashkimin e popullit, të shuante Luftën nacional-çlirimtare dhe kështu të shpëtonte pozitën e tij të tronditur. Por lufta gjithnjë më tepër është
ashpërsuar dhe forcuar duke grumbulluar rreth vetes gjithnjë
më tepër elementët atdhedashës.
Politika e Mustafa Merlikës falimentoi. Fashizmit i duheshin
vegla të tjera për të shtypur lëvizjen nacional-çlirimtare.
3. — Në vend të Merlikës erdhi Eqrem Libohova me qeverinë e tij, rrotull së cilës fashizmi kishte shpresë të grumbullonte
forca të reja nga radhët e nacionalistëve për të përmirësuar
gjendjen e vet nga të pakënaqurit e qeverisë së mëparshme edhe
të afronte popullin duke e mashtruar me gjoja reforma. Në të
vërtetë fashizmi nuk ju kursye premtimeve këtë radhë; për t'i
dhënë kredi qeverisë së re ai premtoi reforma mbi reforma dhe
e paraqiti punën sikur qeveria kishte pranuar të vinte në fuqi
vetëm pasi i kishin qenë pranuar nga ana e okupatorit kondita
të shëndosha vetëqeverimi. Por kjo gjë nuk pati suksesin e shpresuar,
nuk u gënjye dhe qeveria nuk kishte influencë të
mjaftueshme që t'i impozohej.
Në realitet qeveria e Libohovës u bë urë për sjelljen e qeverisë së Bushatit. Ajo vazhdoi me metodat e Merlikës. Gjatë asaj
qeverie u muarën peng dhe u pushkatuan djem të popullit dhe
vazhdoi terrori po me atë ashpërsi. Kjo gjë shkaktoi demostrata
madhështore në shumë qytete të Shqipërisë dhe ashpërsimin e
luftës nga ana e popullit. Nga këto demostrata, nga vazhdimi
9 — 44.0
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dhe ashpërsimi i paprerë i luftës, fashizmi pa se nuk kishte zgjedhur veglën më të përshtatshme për politikën e tij.
4. — Qeveria e Maliq Bushatit, pasardhëse e qeverisë Libohova, ka si qëllim kryesor të grumbullojë të gjithë elementët
1. eaksionarë në mënyrë direkte ose indirekte për të përçarë lëvizjen nacional-glirimtare dhe së bashku me forcat e fashizmit
të shuajë këtë lëvizje, për të bërë atë që s'mundi ta bënte qeveria
e Merlikës dhe e Libohovës. Kjo përdori një taktikë të re. Mundohe.t të forcojë kolonën e pestë si një nga m.;2tet më të mira për
të m'ojellë ndarjen, mundohet të ngjallë dhe të forcojë shovinizmin, për të larguar nacionalistët nga lufta e vërtetë dhe për
të na futur në kasaphanë me shtetet fqinje. Për këtë arësye
nxjerr edhe një herë parullën e një «ushtrie dhe xhandarmërie
shqiptare» e një farë indipendence të qeverisë kundrejt okupatorit; njëkohësisht nxjerr edhe parullat «Roja e Shqipërisë së
madhe» dhe «rreziku grek e serb». Ajo vazhdon politikën e qeverisë së Merlikës, por me një platformë më të gjerë dhe më të.
përshtatshme për të ardhur në kompromis me nacionalistët, gjë
e cila i nevojitet shumë okupatorit. Ajo mbështetet përgjithësisht mbi elementin e lidhur me Merlikën, mbi elementin reaksionar, atë që kishte qëndruar larg Merlikës dhe mbi gjithë të
shiturit dhe oportunistët.
Fashizmi e ka kuptuar se politika e tij në qeverinë e
kës ishte e ngushtë dhe nuk kishte elasticitetin për t'u 'napur
derën e kompromisit nacionalistëve, ai e ka kuptuar se duhen
bërë ndryshime të tjera, u duhet dhënë më mirë iluzioni i
nacionalistëve. Me këtë mënyrë ka më tepër mundësi
që të lidhen pas qerres së fashizmit elementët reaksionarë dhe
nacionalistët konservatorë dhe me anën e këtyre të largohet një
pjesë e nacionalistëve nga lufta dhe të thyhet kështu Fronti Nacional-Çlirimtar. Njëkohësisht me këtë politikë, ai përpiqet për
të forcuar pozit'n e tij me masa më të ashpra ushtarake. Për këtë
gjë erdhi gjeneral Pariani si mëkëmbës, njëri nga njerëzit më
besnikë të regjimit fashist, njeriu që pregatiti ushtarakisht okupacionin dhe prandaj e njeh shumë mirë Shqipërinë.
5. — Konferenca e parë konstatoi se është duke u bërë një
farë diferencimi në radhët e nacionalistëve në raport me Luftën
nacional-çlirimtare dhe me Partinë Komuniste. Po dallohet pjesa
e nacionalistëve reaksionarë, e cila bashkëpunon në mënyrë direkte ose indirekte me qeverinë e Maliq Bushatit. Dallohen gjithmonë më tepër nacionalistët që e kanë kuptuar se Lufta nacional-çlirimtare është mjeti i vetëm për të fituar indipendencën. Por
ka një pjesë të nacionalistëve, të cilët janë në pozita neutrale;
ata nuk e kanë kuptuar akoma karakterin e Luftës nacional-çllrimtare, nuk kanë besim te forcat e popullit dhe në humbjen e
shpejtë të fashizmit. Kjo pjesë mund të luajë një rol me rëndë_si
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në Luftën nacional-çlirimtare dhe prandaj nuk duhet nënvleftësuar dhe neglizhuar.
Një pjesë e nacionalisteve është grumbulluar në «Ballin Kombëtar». Aty në përgjithësi nuk ka pikëpamje të njëjta dhe të qarta përsa i përket Luftës nacicnal-çlirimtare, pjesëmarrjes në qeverinë e tanishme dhe disa çështje të tjera politike. Aty ka një
pjesë të madhe, dhe sidomos poshtë, që e do Luftën nacional-çlirimtare dhe ka shumë mundësi që të hyjë në rrugën e vërtetë
të kësaj lufte. Shumë elementë të kanë lultuar cibe vazhdojnë të luftojnë me armë në dorë kundër okupe.torit. Me këta
ka shumë mundësi që të bëhet një front luftarak nacional-çlirimtar i përbashkët.
Por është për t'u shënuar se një pjesë e krerëve të «Ballit»
është thellësisht konservatore dhe bie në pozitat e kompromisit.
Ata bëjnë politikë me dy faqe, mendojnë të jenë në lëvizjen nacional-çlirimtare dhe të mos e prishin me okupatorin, mendojnë
të kalojnë nga kolltuku në kolltuk dhe ta mbajnë kolltukun sido
që të ndryshojë situata. 1 Ata nuk duan akoma të kuptojnë se ajo
politikë e vjetër ka falimentuar dhe nuk mund të zgjidhë kurrgjë,
veç interesave të tyre të ngushta. Ata tremben nga Lufta nacional-çlirimtare sepse shohin se lufta i mbyll derën çdo kompromisi me okupatorin dhe. nuk lejon manevrime, sepse shohin
se lufta e bën koshient popullin dhe e shkëput nga ata që e mashtrojnë, nga ata që e shfrytëzojnë për interesat e veta personale,
sepse shohin se lufta do t'ua rrëzojë influencën atyre kundrejt
popullit dhe do të nxjerrë në krye elementin më të ndërgjegjshëm për interesat e popullit. Mund të shënohet se po duken
shenjat e para (konturet) të formimit të partive borgjeze, të cilat
shkëputen nga krerët reaksionarë nacionalistë (Korçë: «Radikal-nacionalistë»; Shkodër: «28 Nëntori» etj.).
1 Në fakt udhëheqja e «Ballit Kombëtar» kishte që me kohë lidhje të
rregullta me autoritetet pushtuese italiane. Siç u vërtetua më vonë
Kombëtar», si organizatë u krijua me ndihmën e vetë okupatorëve fashistë. Në kohën kur zhvillohej onferenca e parë e Vendit e PKSH akoma
nuk dihej se pikërisht në këtë kohë, më 15 mars 1943 dy nga anëtarët e
Komitetit Qendror të «Ballit», Ali Bej Këlcyra dhe Nuredin Bej Vlora nënshkruan në Tiranë me kryekomandantin e trupave pushtuese italiane gjeneral Dalmacon protokollin famëkeq «Dalmaco-Këlcyra», i cili tregon laapur
bashkëpunimin kriminal të «Ballit Kombëtar» me pushtuesit fashistë. Duke
folur në emër të «nacionalistëve shqiptarë» dhe duke pasur «pëlqimin e
plotë të shkëlqesisë së tij Maliq Bushatit», me këtë protokoll ata e siguronin gjeneral Dalmacon, se «asnjë lëvizje kryengritëse nuk do të ngjajë
në Shqipërinë Jugore», se do të përdorin gjithë influencën e tyre për
ndaluar sulmet dhe aktet e sabotimet kundër pushtuesve italianë.
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Tu
1. — Konferenca e parë e Vendit konstatoi se lëvizja nacional-çlirimtare është duke u shtuar dita-ditës, ajo ka zënë rrënjë në
popull dhe është duke grumbulluar rreth saj gjithmonë më tepër
forcat e gjalla të popullit, patriotët e ndershëm dhe koshientë
të momentit politik që po jetojnë, janë duke marrë pjesë gjithmonë më tepër në lëvizje, duke mobilizuar kështu shtresa gjithmonë më të gjera të popullit. Në bashkimin e popullit shqiptar
janë bërë shumë hapa përpara. Këshillat nacional-çlirimtare dhe
çetat partizane dhe vullnetare janë shprehje e gjallë e kësaj jete
të re bashkimi dhe lufte që po lind në Shqipëri.
Hovi i Luftës nacional-çlirimtare, aksionet me sukses mbi
.annikun ja kanë nxjerrë popullit frikën dhe i kanë ngjallur besimin në forcat e veta.
Partia Komuniste ka qenë e para që ka lëshuar zërin e kushtrimit për bashkimin e popullit shqiptar, ajo ka qenë e para që
e ka kërkuar me këmbëngulje dhe në mënyrë konkrete këtë bashkim, ajo vazhdimisht dhe me fuqi ka thirrur dhe po thërret për
bashkimin e të gjitha forcave të gjalla, e të gjitha rrymave politike kundër okupatorit.
Partia Komuniste ka qenë në ballë të lëvizjes nacional-çlirimtare, ka qenë në ballë të luftës, ajo e ka mobilizuar popullin
dhe e ka hedhur në luftë jo vetëm me anë të agjitacionit e të
propagandës, por sidomos me anë të luftës.
Ushtria Nacional-Çlirimtare e popullit shqiptar, si rezultat
i pjesëmarrjes më të gjerë të popullit në këtë luftë, është në
rrugë realizimi.
2. — Konferenca e parë e Vendit konstatoi se vija politike
e Partisë ka qenë e drejtë dhe se janë mbërritur suksese të rëndësishme, por jo të mjaftueshme. Që të mund të shkojmë me hapa
të sigurtë drejt kryengritjes së përgjithshme të popullit tonë,
ajo u ngarkon anëtarëve të Partisë këto detyra:
a) Të gjitha organizatat dhe anëtarët e Partisë të kuptojnë
mirë se në çfarë etape ndodhemi, të kuptojnë mirë Luftën nacional-çlirimtare dhe se çdo dalje nga kuadri i kësaj lufte do t'i
sjellë dëme të mëdha luftës vetë dhe Partisë sonë.
b) Duhet që të gjithë anëtarët e Partisë të dinë të orientohen në këto kohë të ndërlikuara dhe të jenë në gjendje të kalojnë
të gjitha pengesat që u dalin përpara; të gjithë të punojnë për
mobilizimin sa më të gjerë të popullit, për të mobilizuar sa më
shumë ushtarë duke krijuar çeta dhe batalione të reja dhe duke
forcuar ato të vjetrat, duke shkuar drejt njësive sa më të mëdha
dhe drejt krijimit të Ushtrisë Nacional-Çlirimtare; të luftojmë
dhe të zhdukim sektarizmin përsa i përket mobilizimit të luftëtarëve në çetat partizane e vullnetare.
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c) Të bëhet në popull shpjegimi i nevojës dhe i qëllimit të
Luftës nacional-çlirimtare, shpjegimi dhe popullarizimi i luftës
sonë dhe i sukseseve të saj, mobilizimi politik i popullit për luftën kundër okupatorit dhe tradhëtarëve të vendit, për një Shqipëri të lirë, të përtëritur, indipendente dhe demokratike, ku populli shqiptar do të ketë jetën më të mirë dhe më të lumtur.
ç) Të realizojmë dhe të forcojmë bashkimin e popullit shqiptar, pa marrë parasysh gjendjen ekonomike, tendencat dhe rrymat politike dhe fetë e ndryshme, duhet të kemi durim dhe të
mbërrijmë bashkimin e sinqertë ose bashkëpunimin me nacionalistët.
d) Të kemi kujdes për njerëzit që e duan Luftën nacional-çlirimtare edhe për ata që janë të pabindshëm dhe të luejtshëm,
për të cilët duhet të kemi durimin më të madh për t'i bindur
dhe për t'i bërë aleatët tanë se «më mirë është një aleat qoftë
dhe i luejtshëm se sa një armik».
dh) Të organizojmë ndër fshatra dhe qytete këshillat nacional-çlirimtare, të cilat do të jenë me të vërtetë organet e pushtetit
demokratik popullor dhe të Luftës nacional-çlirimtare, të cilat
do të shkatërrojnë pushtetin fashist.
3. — Duhet të popullarizojmë:
a) Bashkimin Sovjetik, atdheun e punëtorëve e të fshatarëve,
veprën e shkëlqyeshme të Lenin-Stalinit, vendin ku është zhdukur shtypja e kombit prej kombit dhe shfrytëzimi i njeriut prej
njeriut, mbajtësin e fuqishëm të luftës për çlirimin e popujve të
robëruar nga fashizmi;
b) Ushtrinë e Kuqe lavdiplote dhe fitimprurëse, e cila po
shpëton njerëzimin nga bisha fashiste dhe po u sjell popujve të
robëruar lirinë e po hab5t njerëzimin me heroizmat e saj;
c) Koalicionin e fuqishëm të aleatëve tanë anglo-sovjeto-amerikanë që po pregatit dhe po shpejton vdekjen e fashizmit;
ç) Luftën heroike të popujve të robëruar që po i shkakton
humbje të mëdha fashizmit dhe që ndihmon luftën e popullit
tonë e sidomos luftën e popujve të Ballkanit; të zhvillojmë dhe
të forcojmë vëllazërimin ndërmjet popujve ballkanas;
4. — a) Duhet të popullarizojmë Partinë Komuniste si flamurtare të luftës për çlirimin e popullit nga fashizmi, për të drejtat e shtresave të ulta;
b) Me anë të agjitacionit dhe të propagandës duhet të bëhet
demaskimi i fashizmit në popull, shpjegimi i të gjitha krimeve
të tij, vrasjeve, grabitjeve, dhunimeve, mashtrimeve, të jenë të
squet karshi kolonës së pestë dhe ta demaskojnë; të bëhet demaskimi i të gjithë tradhëtarëve dhe të shiturve të vendit, vegla të
okupatorit me qeverinë e Maliq Bushatit në krye, e cila mundohet të formojë ushtrinë dhe xhandarmërinë si «Rojen e Shqipërisë së madhe», por në realitet rojen e interesaw okupatorit,
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i cili don të vPz.hdojë luftën me një mënyrë të re kundër lëvizjes
r cional-çlirimtare.
c) Duhet qëndrim politik i drejtë dhe i menjëhershëm mbi
çdo çështje me rëndësi.
Në këtë mënyrë do të drejtojmë me sukses Luftën nacional-çlirimtare në kryengritjen e popullit tonë.

IV
1, — Konferenca e parë e Vendit përshëndeti me një zë direktivat dhe ndihmën e I[nternacionales] K[omuniste], e cila ja
ka dhënë Partisë sonë në momentin e duhur, me të cilat është
mundur të mbahet qëndrimi mbi Luftën nacional-çlirimtare, si
dhe lejen dhe këshillat për vetë konferencën dhe zgjedhjen e
një Komiteti Qendror Definitiv.
2. — Konferenca I pasi i dëgjoi, i pranoi unanimisht referatet organizative, politike të Luftës nacional-çlirimtare dhe të
tjerat.
3. — Konstatoi se KQ Provizor ka hedhur themelet e Partisë, ka zbatuar me përpikëri dhe me plan vijën e drejtë për organizimin dhe forcimin e kësai dhe për centralizimin në Parti,
konstatoi se KQ Provizor i ka dhënë organizatës vijën e drejtë
politike e organizative dhe ka ditur ta shkëputë nga mënyra e
vjetër e dëmshme e punës dhe ta udhëheqë drejt forcimit dhe
njësimit, kështu që numri i anëtarëve në Parti është shtuar brenda një viti e gjysmë 270 për qind, i ka dhënë Partisë ritmin e
punës, ka krijuar organizatën e rinisë, duke bërë kështu të mundur afrimin e masave të gjera të rinisë rreth Partisë, e ka çuer
Partinë me hapa të sigurtë drejt Konferencës së Vendit.
4. — Konferenca e parë përshëndeti qëndrimin e drejtë që
ka marrë KQ Provizor karshi grupit të «Zjarrit», masat energjike
në kohën e duhur për spastrimin dhe forcimin e Partisë dhe
ndihmën e vazhdueshme që u ka dhënë anëtarëve mbi rrezikun
e grupazhit.
5. — Konferenca konstatoi se nga shkëputja nga masat që
ekzistonte në grupet e mëparshme, Partia është hedhur në punë
me to. Kohët e fundit i është dhënë më tepër rëndësi punës me
shtresat e varfëra, punë së cilës i janë parë sukseset e para.
Është ngjallur dhe forcuar në popull urrejtja kundër okupatorit, është ngjallur besimi në veten e tij dhe në forcat e gjalla.
Prej aktivitetit të shokëve tanë, prej aksioneve dhe prej luftës
është zhdukur nga masat ajo frikë e mëparshme që i bënte ta
mbivlerësonin forcën e armikut dhe është ngjallur sidomos në
disa qarqe besimi në Luftën nacional-çlirimtare dhe në fitoren.
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Me parashtrimin e vijës së drejtë politike dhe me organizimin e
luftës kundër pato ri t u ngjall në masat besimi në Partinë,
populli pa tek Partia Komuniste udhëheqësen e sigurtë drejt fitores mbi okupatorin, pa tek Partia faktorin kryesor, nxitësin e
lëvizjes antifashiste nacional-çlirimtare. Është popullarizuar Bashkimi Sovjetik për të cilin është ngjallur në popull dashuri dhe
besim i madh, si atdheu i punëtorëve dhe i fshatarëve, si flamurtar i luftës për çlirimin e popujve të robëruar, është ngjallur
dashuri dhe besim në Ushtrinë e Kuqe lavdiplote dhe fitimtare.
Është punuar dhe janë mbërritur deri-diku rezultate në fushën
e bashkimit të popullit tonë (Konferenca e Pezës, këshillat nacional-çlirimtare dhe çetat partizane dhe vullnetare). Partia ka
marrë qëndrim të qartë në ngjarjet me rëndësi politike dhe ajo
ka marrë qëndrimin dhe me anë traktesh, proklamatash, me anë
të organit të saj «Zëri i Popullit» ka shtypur lajmet në çdo qark.
ajo ka përkthyer e shtypur broshura dhe libra marksiste-leniniste
për lartësimin e kuadrove, është punuar në radhët e ushtrisë
shqiptare dhe janë shënuar suksese; ushtria ka abstenuar nga
veprimet në favor të armikut dhe në pjesë të vogla ka dezertuar
herë pas here nga radhët e saja, për t'u bashkuar me çetat partizane dhe vullnetare. Në ushtrinë e okupatorit janë hedhur tral:te në gjuhën italishte, janë shpërndarë komunikata dhe organi
central i Partisë Komuniste Italiane «Unita».
6. — Qëndrimi i ashpër dhe njëkohësisht i drejtë i Partisë
kundrejt grupit të «Zjarrit» ka shkaktuar shkëputjen e elementëve të shëndoshë të këtij grupi nga tradhëtari dhe kompromisaxhiu, arqiomarksisti «Zjarri» — Zisi Andrea, dhe kthimin e tyre
në pozita të drejta.
7. — KQ Provizor ka ditur ta ruajë Partinë nga armiqtë e saj
të betuar trockistët, arqiomarksistët, 'nga armiqtë e brendshëni
dhe nga elementi antiparti përgjithësisht dhe të krijojë unitetin.

V
1. — Konferenca e parë konstatoi se këto grupe në përgjithësi nuk ishin të lidhura me masat, ishin larg nga puna e vërtetë kommiste, ishin në kundërshtim me njëri-tjetrin, kundërshtim që shkonte deri në luftë të ashpër. Mbizotëronte në to fryma e ngushtë e sektarizmit, oportunizmi dhe lokalizmi. Moszbe.timi në jetë i vendimeve të Kongresit VII I,K shkaktoi gabime të
rënda politike dhe organizative dhe shmangie teorike. Është shfaqur në mënyrë të dukshme teoria e kuadrove, mohimi i ekzistencës së proletariatit në Shqipëri dhe si rrjedhim mohimi i mundësisë së ekzistencës së një partie komuniste. Është lavdëruar gjoja
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për lidhje me IK dhe janë bërë mashtrime me një vulël që pretendohej të ishte e Partisë Komuniste Shqiptare. Janë formuar
celula të ngushta (prej 2 ose 3 personash) të shkëputura nga masat dhe me konspiracion të kalbur. Këto grupe kishin kontakt me
elementë arqiomarksistë dhe trockistë dhe elementë politikisht
të dyshimtë, të cilët ushtronin një influencë të madhe mbi to.
Oportunizmi i tyre arriti deri në kompromis me tradhëtarin,
trockistin Zai Fundon. Mbi të gjitha, ato nuk kanë marrë ose nuk
kanë ditur të marrin qëndrim të caktuar në momentet politike
me rëndësi, dhe kur kanë marrë kanë rënë në gabime. Lufta
që ka ekzistuar në mes të tyre nuk u ka lejuar që të merrnin
qëndrimin e duhur: a) në lëvizjet e ndryshme që janë bërë në
Shqipëri, në çështjen e brendshme me rëndësi të vendit në
7 prill 1939; b) në luftën e dytë imperialiste; c) në luftën italo-greke dhe italo-jugosllave.
Është për t'u shënuar se gjatë kësaj kohe janë lëshuar herë
pas here trakte, por ata kanë pasur parulla të gabuara, në ato
është shkruar për Shqipërinë sovjetike, për Shqipërinë komuniste.
Në agresionin fashist kundër URSS-it është marrë një qëndrim
deri-diku i mirë, por janë lëshuar parulla të gabuara ose të parakohshme si ajo: «të thërresim popullin për kryengritje» pa pasur lidhje me të dhe pa bërë asnjë pregatitje.
Këto grupe kanë dhënë elementët e parë për formimin e
Partisë dhe kanë popullarizuar deri-diku komunizmin por në
mënyrën e tyre duke u fshehur prapa nacionalizmit 2 («Bota e re»
dhe shfrytëzimi i disa rasteve legale). Këto janë për t'u shënuar
si sukseset e tyre.
2. — Kanë rënë në gabime të rënda organizative. Më 1939
grupet kanë krijuar ndërmjet tyre një KQ në baza të pasinqerta
dhe organizativisht të gabuara, i cili, siç ishte e natyrshme u
prish më 1940; ata kanë vazhduar kështu më ashpër luftën ndërmjet tyre, të cilën për ta pushuar më vonë më 1941 kanë zgjedhur një komision arbitrazhi gjoja për të bërë një lloj koordinimi të veprimeve të tyre, i cili nuk pat sukses sepse s'kishte asnjë të drejtë dhe sepse organizativisht ishte krejtësisht i gabuar.
Në nëntor 1941 kanë pranuar të shkrihen të gjithë në një parti
1 r, shtë fjala për grupin e «Zjarrit», udhëheqja e të cilit, duke mashtruar
pa pikë turpi, lëvdohej se kishte lidhje me Internacionalen Komuniste, bile,
se mbante dhe «vulën» e Kominternit. Për këtë, grupi i «Zjarrit» pretendonte se vetëm ai kishte të drejtë të quhej Partia Komuniste Shqiptare.
2 Eshtë fjala për shfrytëzimin e mundësive legale nga ana e grupeve
komuniste, veçanërisht nga grupi i Korçës, i cili organizoi në shumë raste
front të përbashkët me një numër nacionalistësh si në zgjedhjet bashkiake
etj., nxori revistën legale «Bota e re», u fut në organizatat spQrtive të
rinisë, të krijuara nga regjimi i Zogut etj.
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dhe për këtë arësye kanë mbërritur në një mbledhje të përfaqësuesve të tri grupeve kryesore komuniste. Pas kësaj mbledhjeje
është formuar menjëherë një KQ Provizor nga elementët që jepnin garancitë e duhura.
VI
1. — Konferenca e parë e Vendit konstatoi se për të mbërritur në rezultate konkrete, për të krijuar njësinë në Parti,
është dashur të kapërcehen pengesa të mëdha. Kanë penguar
zhvillimin e drejtë të punës dhe orientimin e shpejtë të shokëve
në punën e re të Partisë: sektarizmi, lokalizmi, konspiracioni i
kalbur, familjariteti i sëmurë, të gjitha mbeturina të trashëguara
nga puna e vjetër e grupeve; rryma e grupit e cila është shfaqur
sidomos në disa tipa ambiciozë të sëmurë (Anastas Lula-Qorri,
Sadik Premte-Xhepi me disa elementë rreth tyre, si dhe disa
elementë të tjerë nga grupet e ndryshme) që kanë sabotuar punën e Partisë, ku janë munduar të bëjnë fraksion dhe që Partia
në saje të zgjuarësisë së saj kur ka parë se nuk hynin në rrugën
e drejtë, ka zhdukur punën e tyre të dëmshme të krijimit të
fraksionit dhe inisiatorët janë hedhur jashtë Partisë si dhe ndihmësit e tyre; mosbesimi në suksesin, me të cilin disa shokë e
kanë parë krijimin e Partisë, qëndrimi në dy karrige i disa shokëve, të cilët kanë lëvizur prej partie në miqtë e vjetër të grupit,
të pabindur në çështjen e Partisë dhe inaktiviteti i tyre ka ndihmuar objektivisht aktivitetin shkatërrimtar të grupazheve.
2. — Konferenca e parë konstatoi se gjatë punës në Parti
ka pasur gabime dhe lëshime: a) është nënçmuar rreziku i elementëve antiparti, trockistë, arqiomarksistë dhe i elementëve të
hedhur jashtë Partisë. Anëtarët e Partisë nuk e kanë njohur mirë
rrezikun trockist dhe prandaj nuk kanë ditur të luftojnë kundër
tij; b) në punën me nacionalistët anëtarët e Partisë nuk kanë
pasur kurdoherë pikëpamje të qarta. Disa nga këta duke mos
kuptuar rolin e Partisë në këtë luftë kanë rënë në pozitën e nacionalistëve, të cilët duan që Partia të humbë personalitetin e
saj dhe të shkrihet në lëvizjen nacional-çlirimtare, ata kanë pranuar nga nacionalistët idetë borgjeze dhe kanë dashur t'i importojnë në Parti. Këto mendime të çojnë drejt likuidimit të Partisë.
Disa të tjerë kanë mbajtur me nacionalistët një qëndrim të ashpër dhe të papajtueshëm me vijën e drejtë të Luftës nacional-çlirimtare për realizimin e frontit të përbashkët kundër okupatorit. Në përgjithësi është kujtuar se puna me nacionalistët përmblidhej e tëra në bisedimet dhe në kombinacionet që mund të
bëheshin me krerët e tyre, për këtë arësye nuk i është dhënë
rëndësia e duhur punës nga poshtë; c) në grumbullimin e të gji-

1 ST

tha forcave patriotike është dukur aty-këtu sektarizmi, i cili
është shkaktuar nga mosk-uptimi i luftës dhe i Ushtrisë Nacional-Çlirimtare, dhe nga moskuptimi i rolit të Partisë në këtë
luftë dhe është forcuar nga direktiva e marsit 1942 mbi organizimin e njësive partizane, të cilat cilësoheshin si «fuclitë e armatosura të Partisë», e cila [direktivë] ka pasur karakter izolimi të Partisë në këtë luftë. Por kjo direktivë nuk është zbatuar pse është shtyrë nga një tjetër [direktivë] e dhënë më vonë
në qershor 1942, dhe pse në atë kohë njësitë guerrile dhe çetat
ishin në pregatitje. Kuptimi i ngushtë i Luftës nacional-çlirimtare ka shtyrë disa organizata, sidomos atë të Vlorës, t'i konsiderojnë këshillat nacional-çlirimtare si organizata të Partisë.
3. — a) Kuptimi i ngushtë i punës me rininë ka shkaktuar
sektarizëm në mobilizimin e masave të gjera të rinisë dhe tendenca paralelizmi me Partinë; b) shumë herë shokët nuk kanë
qenë në gjendje të orientohen në situatat dhe kanë rënë në pozitat e turmës. Nga kjo rrjedh që parulla të pakontrolluara janë
përvetësuar prej shokëve dhe janë dukur aty-këtu në komunikata
dhe demostrata; c) ka ndodhur që kanë depërtuar në radhët e
Partisë elementë të pakontrolluar mirë, nga pazgjuetësia e shokëve; ç) është kufizuar shumë herë për të bërë agjitacion e propagandë dhe jo më për t'u lidhur organizativisht me masat e
popullit, gjë që është shfaqur më shumë në fshat; d) është ngatërruar simpatia me influencën dhe për këtë arësye është shfagur shpeshherë një optimizëm i ekzagjeruar që i ka bërë shokët të kënaqen me rezultate të vogla; dh) nuk i është dhënë
rëndësia e duhur punës ndër punëtorët, ndër masat e gjera të
punëtorëve, si në Kuçovë, në Selenicë, në punëtorët e skelave,
në ata të grumbulluar në kantiere, punëtoritë e qyteteve dhe
vendeve të tjera dhe në punëtorët zanatçinj, nuk është ndërhyrë
fare ose është ndërhyrë fare pak; e) në krahinat e Veriut është
punuar fare pak dhe sidomos, në atë të Kukësit, ku organizativisht nuk është bërë asnjë hap.
4. — a) Lartësimi i kuadrove nuk ka qenë i mjaftueshëm.
Nuk u janë besuar funksione me pergjegjësi shokëve të rinj dhe
kështu është monopolizuar puna në duart e disave; b) është shënuar gjithashtu një mungesë inisiative nga ana e shokëve; c)
është kaluar shurn:: herë nga konspiracioni i tepëruar në dekonspiracion, që bashkë me mosditjen për t'u orientuar në kohë, reaksioni ka shkaktuar humbje në kuadro (Tiranë, Shkodër); ç) ka
munguar ashpërsia e duhur kundër elementit grupash, shumë
herë nuk janë parë në dritën e vërtetë gabimet dhe lëshimet,
kështu që ka munguar qëndrimi i drejtë dhe rreptësia e duhur.
5. — Konferenca konstatoi se nga ana e organizatave të
ndryshme janë vërtetuar gabime dhe lëshime, në Korçë janë
shfaqur shënja lokalizmi dhe ka munguar urrejtjn. kundër ar138

mikut, në Shkodër shënja lokalizmi, piogështie dhe vazhdimi i
gjurmave të vjetra në punë (sektarizëm); në Gjirokastër lidhja e
dobët me KQ ka shkaktuar që direktivat e KQ të interpretohen
keql.
Në të gjitha organizatat nuk i është dhënë rëndësi e duhur
çështjes organizative si çështja më kryesore në Parti, janë vërtetuar dhe gabime e lëshime të tjera të një rëndësie më të vogël.
Duke marrë parasysh sukseset e mëdha që ka pasur Partia
jonë brenda kësaj kche të shkurtër, konferenca e parë ka konstatuar dhe mjaft mungesa, lëshime dhe plogështi dhe paraqet
para anëtarëve detyrat që vijojnë:
Puna ndër punëtorë

Megjithëse është kaluar prej mënyrës së punës së vjetër në
punën e re, prapë nuk është bërë aq sa ka qenë e mundur në masat punëtore (si në qendrat industriale të Kuçovës, Selenicës
etj.). a) Për këtë gjë duhet të forcohet puna në këto qendra për
lidhur organizativisht me këto, që janë masat më përparimdashëse të vendit tonë, që janë masat më të shtypura e më të shfrytëzuara; në minierat dhe fushat vajgurore, fabrikat dhe kantieret
e ndryshme duhet të punojmë gjithashtu me punëtorët zanatçinj,
të cilët përfaqësojnë pjesën më të madhe të punëtorisë. b) Duhet
të futemi sa më thellë në masat e punëtorëve dhe që aty të nxjerrim anëtarë të vendosur për Partinë, duhet t'u hapim punëtorëve dyert e Partisë e sidomos sot. c) Duhet të shumojmë radhët e partizanëve me punëtorë, kështu që Lufta nacional-çlirimtare të bazohet gjithmonë në elementë të shëndoshë dhe të
vendosur për të luftuar armikun deri në fund.
1 Eshtë fjala për gabimet e rënda të kryera nga ish-Komiteti qarkor
i Partisë për Gjirokastrën gjatë vitit 1942. Komiteti Qendror i Përkohshëm
i Partisë kishte vënë re se Komiteti qarkor për Gjirokastrën nuk mbante
lidhje me Komitetin Qendror, se në të dukeshin hapur prirjet e shkëputjes dhe të veprimit jashtë kontrollit nga lart. Rëto prirje çonin drejt një
fraksioni të rrezikshëm në Parti. Për këtë KQ i PKSH në gusht të vitit
1942 i dënoi rreptë gabimet e Komitetit qarkor të Gjirokastrës duke
dhënë atij një vërejtje të rëndë. Përgjegjës kryesor ishte Bedri Spahiu,
që kryente në atë kohë funksionin e sekretarit politik të komitetit qarkor.
Komiteti qarkor i Gjirokastrës, nën influencën e Bedri Spahiut i kundërshtol konkluzionet dhe masat e Komitetit Qendror. Përpara kësaj
gjendjeje KQ i PKSH u detyrua ta shpërndante Komitetin qarkor të Partisë
për Gjirokastrën në tetor 1942. Në vend të tij u zgjodh një komitet qarkor
i ri.
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Puna në fshat
Punës në fshat duhet t'i jepet një rëndësi e veçantë sepse
fshatarësia përbën shumicën e madhe të popullit tonë dhe prandaj
aty duhet të jetë burimi i fuqive kryesore për luftën e sotme.
Për këtë gjë komunistët duhet: a) të bëjnë mobilizimin e gjerë
të masave fshatare për Luftën nacional-çlirimtare, pa marrë parasysh diferencën ndërmjet të pasurve dhe të varfërve; b) me
anë të aksioneve, konferencave dhe metingjeve të bëjmë mobilizimin për çetat partizane dhe vullnetare sulmuese dhe territoriale si dhe organizimin dhe forcimin e këshillave nacional-çlirimtare; c) të organizojmë masat fshatare dhe t'i çojmë në luftë,
duke i mobilizuar për çështjet e përditshme, për taksat, gjobat,
spekullimet dhe grabitjet e tjera të ndryshme të fashizmit; ç) të
përhapim në fshatra jetën kulturale duke hapur kurse kuindër
analfabetizmit dhe kurse të tjera për t'u dhënë kështu mundësi
fshatarëve që të kulturohen, për t'u dhënë atë që të gjitha regjimet e mëparshme ua kishin mohuar; kjo duhet të bëhet sidomos në vendet e çliruara; d) të mobilizohen për kundërshtimin me armë kundër çdo grabitjeje nga ana e okupatorit dhe e
shërbëtorëve të tij; dh) të krijojmë me punë të pareshtur njësinë luftarake në mes të punëtorëve dhe të fshatarëve, njësi e
cila do të jetë arma më e sigurtë në luftën e sotme nacional-çlirimtare; e) t'u shpjegojmë punëtorëve dhe fshatarëve të varfër
se ata janë aleatë natyralë dhe se me luftë të përbashkët do të
lirohen nga mjerimet, uria dhe shtypja dhe do të realizojnë një
jetë më të mirë dhe më të lumtur.
Puna në Ushtrinë Partizane dhe Vullnetare
Nacional-Çlirimtare Shqiptare
Që të mund të bëhet Partia jonë udhëheqësja e vërtetë e
Luftës nacional-çlirimtare, duhet të kuptojmë rëndësinë e formimit dhe forcimit të Ushtrisë Nacional-Çlirimtare. Gjithë anëtarët duhet ta kenë të qartë që sot sektori kryesor i punës është
ky, dhe se në këtë sektor megjithëse është punuar dhe janë
mbërritue rezultate, këto rezultate nuk kanë qenë të mjaftueshme. Për këtë gjë është e nevojshme: a) që organizatat tona duhet të derdhin të gjithë aktivitetin e tyre për të mobilizuar sa
më shumë popull nëpër njësitë partizane dhe vullnetare e sidomos prej fshatarëve dhe prej rinisë; b) të krijojmë prej njësive partizane e vullnetare Ushtrinë Nacional-Çlirimtare të rregullt, e cila do të jetë fuqia e tmerrshme kundër okupatorit dhe
garancia e sigurtë dhe e fuqishme për çlirimin e popullit; c) duhet
në të gjitha njësitë dhe organizatat e Partisë të zhvillojnë punën
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politike në shkallë të gjerë dhe të punojnë pa pushim duke shpjeguar qëllimin e Luftës nacional-çlirimtare, të vënë në dijeni luftëtarët mbi ngjarjet në botë dhe tek ne, të jenë shembull i disiplinës, i vendosjes, i vetëmohimit dhe guximit; të zhvillojnë dashurinë dhe shoqërinë ndërmjet luftëtarëve; ç) t'i bindim për nevojën e aksioneve kundër okupatorit dhe shërbëtorëve të tij, tradhëtarëve të vendit, duke zhdukur çdo oportunizëm që duket në
këtë drejtim; d) të plotësojmë radhët e Partisë me luftëtarët më të
mirë, më të vendosur, më të disiplinuar.
Puna në rini
1. Konferenca e parë e Vendit konstatoi se me krijimin e
organizatës së Rinisë Komuniste, me vijën e drejtë dhe me ndihmën e dhënë prej KQ Provizor të Partisë puna me rininë është
vënë në rrugën e drejtë dhe janë arritur suksese të rëndësishme.
Por megjithatë në Rininë Komuniste nuk përfshihen masa të
rinisë; kjo ka rrjedhur ngaqë shokët nuk e kanë kuptuar mirë
vijën e punës në rini dhe nuk kanë punuar sa duhet dhe me
kujdesin e duhur.
Duke marrë parasysh se rinia është burimi i gjallë i fuqive
të reja të Partisë, se rinia është fuqia e pashtershme e Luftës
nacional-çlirimtare, përpara organizatave dhe anëtarëve të Partisë paraqiten këto detyra: a) të kuptohet mirë vija e Partisë me
rininë; b) të vihet në dijeni rinia jonë mbi jetën e lumtur dhe
kulturale dhe mbi luftën heroike të rinisë së URSS-it, e cila na
jep shembull se si i shërbehet popullit të vet. Gjithashtu të vihet
në dijeni mbi luftën plot vetëmohim dhe trimëri të rinisë së
popujve të robëruar, po në këtë rrugë duhet edhe ne të drejtojmë rininë në këtë luftë të shenjtë çlirimtare të popullit tonë; c) t'i
shpjegohet rinisë se çka i ka prurë reaksioni dhe fashizmi; ç) t'i
jepet ndihmë më e madhe nga ana e shokëve këtij sektori kaq
me rëndësi; d) të grumbullohet rinia e fshatit dhe e qytetit mc
anë të mbledhjeve, konferencave, shoqërive sportive, kulturale
e të tjera dhe të ndihmohet rinia komuniste për të tërhequr rininë nga çdo influencë e fashizmit, të grumbullohet rinia antifashiste dhe të drejtohet në luftën kundër okupatorit për një të
ardhshme më të mirë dhe më të lumtur.
Puna me gra
1. Konferenca e parë e Vendit konstatoi se pas formimit të
Partisë janë hedhur hapat e parë në punën me gra dhe është
ndërhyrë deri-diku në masat e grave të qytetit, sidomos në intelektualet, por ende jo në punëtoret e në fshataret.
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Megjithëse gruaja tek ne gjendet në kondita të veçanta dhe
të vështira, në disa krahina nën ferexhe, me gjithë gjurmët e
skllavërisë shekullore dhe të shtypjes së rëndë të okupatorit
fashist, i cili i pruri gruas shqiptare mjerime, vuajtje, shnderime,
shokët tanë nuk i kanë vënë ende rëndësinë e duhur këtij sektori të punës dhe nuk kanë punuar aq sa kanë pasur mundësi.
Duke marrë parasysh rëndësinë e rolit të gruas në shoqëri
dhe veçanërisht në Luftën nacional-çlirimtare, para organizatave dhe anëtarëve të Partisë paraqiten këto detyra: a) të mobilizohen masat e gjera të grave për nevojat e para të jetesës; b) të
formohet fronti antifashist i gruas shqiptare, duke organizuar
këshillat antifashiste të grave, të cilat do të grumbullojnë dhe
do të mobilizojnë mz., sat e grave të çdo shtrese shoqërore e të
çdo tendence politike; c) duhet të organizojmë mbledhle, konferenca, kurse kundër analfabetizmit, kurse infermierie e të
tjera; ç) të mobilizoh2n gratë për Luftën nacional-çlirimtare dhe
të marrin pjesë aktive në të në mënyra të ndryshme (luftëtare,
infermiere etj.) dhe kështu të luftojnë për çlirimin kombëtar
dhe për një të ardhshme më të lumtur.
Ndihma viktimave të reaksionit dhe rëndësia e fondit
nacional-çlirimtar
Me luftën që bën populli ynë me Partinë Komuniste në krye
kundër okupatorit të ndyrë dhe tradhëtarëve të popullit tonë
ka pasur dhe ka për të pasur shumë viktima për të ndihmuar.
Prandaj duhet të mobilizohet i tërë populli. Armiku. okupator
vazhdon me terrorin e tij të shtypë popullin, reaksioni rritet
gjithnjë si dhe numri i atyr- që kanë nevojë për ndihmë. Prandaj është e nevojshme të kujdesohemi seriozisht dhe t'i përvishemi punës sistematikisht për të ndihmuar viktimat e reaksionit. Që të mund të vazhdojmë Luftën nacional-çlirimtare si
duhet, është e nevojshme të krijojmë rrjetën e fondit nacional-çlirimtar që do të shtrihet në të gjitha këshillat nacional-çlirimtare dhe i cili duhet të derdhë aktivitetin më të madh për mbledhjen e ndihmave në të holla, në ushqime e në të tjera lëndë për
të ndihmuar Ushtrinë Nacional-Çlirimtare, familjet e luftëtarëve të vrarë ose që ndodhen në radhët e kësaj ushtrie, ata që
janë djegur ose [kanë] ikur nga vatrat e tyre para okupatorit dhe
familjet e varfëra. Kësaj pune organizatat duhet t'i japin një rëndësi të veçantë; në këtë mënyrë bëhet lidhja e ushtrisë me popunIn dhe e popullit me luftën.
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Detyra organizative
1. — Konferenca e parë e Vendit e Partisë Komuniste
Shqiptare paraqiti si detyra më kryesore para të gjitha organizatave dhe të gjithë anëtarëve forcimin dhe zgjerimin e organizatave të Partisë, forcimin e njësisë së Partisë dhe ngritjen e
kuadrove. Këto detyra, sot që gjendemi në Luftën nacional-çlirimtare, janë akoma më kategorike, më të mëdha dhe më me
përgjegjësi. Për këtë gjë: a) duhet të forcojmë punën e celulave, si në terren ashtu edhe në U[shtrinë] P[artizane] dhe V[ullnetare] N[acional]-Ç[lirimtare] Sh[qiptare], të ndajmë punën në
mënyrë të drejtë në to, t'i mbledhim patjetër rregullisht; b) t'i
kushtojmë kujdes të veçantë zhvillimit të celulave në punëtori;
c) të krijojmë organizata të Partisë në ishat, se pa ato puna e
Partisë dhe e Luftës nacional-çlirimtare nuk do të ketë sukses;
shokët duhet të kenë kujdesin më të madh në këtë gjë e sidomos ata që punojnë në krahinat e Shqipërisë së Mesme e të Veriut; ç) të zhdukim sektarizmin e vjetër përsa i përket futjes
në Parti të anëtarëve të rinj, sidomos sot që ndodhemi në Luftën
nacional-çlirimtare ku lindin luftëtarë të vendosur, të disiplinuar,
të dhënë e të guximshëm; d) sot sidomos organizatat duhet t'i
kushtojnë kujdes futjes së grave në Parti dhe veçanërisht grave
të shtresave të varfëra të fshatit e të qytetit dhe t'i ngrenë këta
politikisht, kështui që të bëhen udhëheqëse; dh) duhet të punojmë në ushtrinë shqiptare për ta prurë në pozitat e Luftës nacional-çlirimtare, gjithashtu në atë të okupatorit duke krijuar
aty këshilla antifashiste dhe antilufte.
2. — Kuadri ynë i ri nuk do të mund të kryejë me sukses
detyra të shui‘ta dhe të ndryshme dhe nuk do të mund të dallojë ndryshimin ndërmjet çështjeve aktuale kryesore dhe çështj‹..ve të vogla në këtë situatë të komplikuar, në qoftë se nuk
punohet mjaft për ngritjen e nivelit politik dhe teorik të tij; për
këtë arësye Konferenca e parë i ngarkon udhëheqjes: a) të
bëjë luftë energjike kundër paditurisë, sepse nga kjo rrjedhin
shumë gabime dhe devijime; b) të bëhet çmos për t'u dhënë mundësi anëtarëve që sa më shpejt dhe me baza të shëndosha të marrin mësime me frymë marksiste-leniniste dhe të lartësohen në
këtë drejtim; c) të stërviten anëtarët që të mësojnë edhe në këtë
kohë lufte, sepse sidomos sot është më e madhe nevoja; të luftojmë dhe të zhdukim pikëpamjen që kanë akoma shumë shokë
se sot është koha e luftës dhe jo e librit, bashkë me pushkën duhet edhe libri; ç) i ngarkohet udhëheqjes shumëzimi i literaturës marksiste-leniniste dhe vazhdimi i shumëzimit të Historisë
së Partisë Komuniste (bolshevike) të URSS-it, e cila është një
pasuri e paçmueshme e një eksperiencë e madhe që na mëson
se si të krijojmë dhe të lartësojmë kuadrot, se si të luftojmë
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oportunizmin dhe devijimet e ndryshme dhe se si të përvetësojmë teorinë marksiste-leniniste; d) të kapërcejmë pengesat dhe
vështirësitë që paraqiten dhe të organizojmë një kurs për Historinë e Partisë Komuniste (bolshevike) të URSS-it për lartësimin
e shokëve; dh) t'u japim mundësi shokëve që të mësojnë në rrethe
(kruzhok) ose individualisht; e) të mësohen shokët që ta punojnë materialin e Partisë dhe të kenë kujdes për të; ë) shokët udhëheqës duhet të kenë marrëdhënie të ngrohta dhe shoqërore me
shokët e tjerë; f) duhet të luftohet çdo shenjë qëndrimi komanduesi në radhët e Partisë.
3. — Dukjet sektare brenda në Pai ti duhet të zhduken: a)
duhet t'u jepet mundësi shokëve që të shfaqin cilësitë e tyre dhe
të vihen në vendet më të përshtatshme ku mund të japin më
shumë për Partinë; b) të zhduket frika për t'i vënë sh ,•kët e rinj
në vende me përgjegjësi; c) të zhvillohet inisiativa mbasi kjo
mungon përgjithësisht te shokët; ç) shokët ose forumet më të
ulta nuk duhet të presin çdo gjë nga lart, për këtë gjë shokët
duhet të jenë të aftë të përballojnë situatën; d) në Parti besohet
dhe kontrollohet; kontrolli i cili duhet të jetë i vazhdueshëm
bëhet për përmirësimin e kuadrove; në këtë mënyrë zgjidhen
kuadrot dhe zhvillohet kujdesi për ta; dh) duhet të zhvillohet
ndjenja e përgjegjësisë te anëtarët dhe sidomos te shokët udhëheqës.
4. — Përsa i përket zgjuetësisël është bërë mjaft por jo aq
sa duhet, a) duhet të zhvillohet në shokët zgjuetësia kundër provokacionit që armiku mundohet me çdo mënyrë të futë në radhët tona, kundër armiqve të fshehtë; b) të luftohet importimi
i çdo ideje të huaj të cilën armiqtë tanë të ndryshëm mundohen ta futin në radhët tona; c) të luftohet çdo mbeturinë negative e vjetër që ka mbetur si trashëgim te shokët; ç) duhet të
luftohen pa mëshirë deviatorët e ndryshëm dhe të mos lëmë
kështu që të hyjë asnjë sëmundje në radhët tona; d) të jemi
vigjilentë përsa i përket pranimit të anëtarëve të rinj; celula ka
të drejtë të plotë të pranojë anëtarë të rinj përveç të përjashtuarve, pa pritur vendimet e forumeve më të larta; anëtarëve të
rinj duhet t'u shpjegohet ç'është Partia, roli dhe rëndësia e saj.
5. — Duhet të luftojmë pa mëshirë kundër elementëve trockistë, kundër të gjithë deviatorëve dhe armiqve të Partisë; duhet të merret seriozisht spastrimi i Partisë nga elementët e luejtshëm, inaktivë dhe të pavendosur dhe sidomos nga elementët
grupashë. Organizatat dhe anëtarët duhet të vazhdojnë pa mëshirë luftën kundër armikut të I[nternacionales] K[omuniste]
dhe të Partisë sonë, trockistit Zai Fundo dhe elementëve të ndryshëm trockistë: Dhimitër Fallos, Aristidh Qendros, Niko Xoxit,

Niko Kondit, Andrea Zisit etj. Nuk duhet harruar se Zai Fundo
dhe disa plehra të tjerë trockistë kanë lidhje dhe influencë mbi
disa patriotë të ndershëm, prandaj është detyrë e organizatave
dhe e shokëve për t'i demaskuar hapur këta banditë.
6. — Pasi armiku po mundohet me çdo mënyrë të zbulojë
organizatat tona paraqitet si detyrë të forcojmë konspiracionin
dhe kështu të mos i japim mundësi armikut të na dëmtojë. Duhet gjithashtu të përforcojmë dhe të çelnikosim disiplinën në radhët tona.
Duhet të nënvizohet se qëndrimi i shokëve tanë karshi pushtetit të okupatorit ka qenë përgjithësisht i mirë. Partia jonë e re
mbahet krenare me këtë gjë. Por ka pasur edhe disa që kanë
pasur një qëndrim të dobët, ndërmjet të cilëve provokatori
ndyrë Ludovik Nikaj.
Duhet që të gjithë shokët që bien në duart e armikut të
qëndrojnë ashtu siç u ka hije anëtarëve të Partisë Komuniste,
duke ngritur përmbi të gjitha emrin e Partisë, duke mbrojtur
gjithmonë interesat e saj dhe të popullit tonë.

•
•

•

Konferenca ka për të bërë një kthesë të madhe në punën e
Partisë, ku është shfaqur uniteti i plotë, ku të gjithë anëtarët
janë të gatshëm për luftë të pamëshirshme kundër çdo të mete
të dëmshme për spastrimin e radhëve të Partisë dhe për përforcimin dhe zgjerimin e saj. Konferenca ka kuptuar rëndësinë e
disiplinës dhe se çfarë rreziku janë për Partinë tonë banditët
trockistë dhe elementët deviatorë, të cilët Partia është gati t'i
bëjë të padëmshëm.
Megjithëse para Partisë sonë të re paraqiten detyra të shumta dhe të rënda ajo do të shkojë me krenari drejt fitores
tive nën flamurin e IK, të Leninit dhe të Stalinit, dhe do të plotësojë detyrën karshi masave punonjëse dhe karshi popullit tonë.
Duhet të jemi të pamëshirshëm dhe në radhët e para të
luftës kundër armikut të betuar të njerëzimit dhe të popullit
tonë, kundër fashizmit.
Duhet të krijojmë dhe të spastrojmë Partinë si na ka m&suar i madhi Lenin, si na ka mësuar i madhi Stalin, duke krijuar
partinë më revolucionare dhe të marrim vend të merituar në

radhët e lavdishme të IK.
Botohet sipas kopjes aë
shaptilografuar që gjendet ni
Arkivin Qendror të Partia

1 Zgjuetësisë — vigjileneft
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ropën. Me goditjet e forta që po i jep koalicioni sovjeto-anglo-amerikan forcohet dhe po realizohet fronti i madh antifashist.
Përpara kësaj situate të dëshpëruar dhe disfate të paevituar
fashizmi përpiqet të luajë kartën e tij të fundit. Ai mobilizon me
forcë Evropën e skllavëruar për ta bërë mish për topa dhe për
të mundur kësisoj të mbushë radhët e ushtrisë së tij të dërmuar
nga grushtet e rënda të aleatëve.

THIRRJE E KQ TË PKSH DREJTUAR
POPULLIT SHQIPTAR

POPULL SHQIPTAR, PUNËTOR, KATUNDARË, QYTETAR2
DHE INTELEKTUALË ATDHEDASHRS!

7 prill 1943
POPULL SHQIPTAR!

Katër vjet me radhë po rëndon mbi popullin shqiptar zgjedha e robërisë fashiste. Më 7 prill 1939 fashizmi italian shkeli
tokën tonë dhe katër vjet me radhë ai u mundua ta bëjë popullin
shqiptar skllav të bindur në interesat e tij grabitëse dhe gjakatare. Por 7 prilli i vitit 1943 e gjen fashizmin kudo në botë në
rrugën drejt varrit dhe popullin tonë në luftë të armatosur kundër zaptuesit dhe hyzmeqarëve të tij.
Ofensiva e madhe sovjetike po i shkakton fashizmit disfatat më të tmerrshme. Me miliona gjermanë u vranë dhe po vriten në fushat e Rusisë, armata të tëra të Hitlerit po asgjësohen
dhe po zihen rob, katunde dhe qytete po çlirohen nga tirania
fashiste. Stalingradi u bë varri i ushtarëve më të zgjedhur të
Hitlerit dhe Ushtria e Kuqe po shkon dita-ditës nga fitorja në
fitore drejt çlirimit të tokave sovjetike, drejt asgjësimit të plotë
të ushtrive hitleriane, drejt zhdukjes së plotë të fashizmit nga
faqja e dheut. Vetëm popujt e Bashkimit Sovjetik, të njëjtë në
një bllok të përbashkët, popujt që kanë jetuar 25 vjet rresht të
lirë dhe të lumtur, vetëm këta popuj, me Ushtrinë e Kuqe heroike mundën të qëndrojnë për kaq kohë kundër ushtrisë gjermane dhe duke e dërmuar tmerrësisht t'i japin grushte vdekjeje.
Ushtria e Kuqe e tregoi se si korren fitoret dhe fitimet e lavdishme të saj po shpejtojnë dita-ditës çlirimin e popujve të robëruar nga fashizmi.
Aleatët e mëdhenj anglo-amerikanë po i japin grushte fashizmit. Sulmet ajrore mbi Italinë dhe Gjermaninë, zbarkimi në
Afrikën Veriore dhe thyerja e ushtrive gjermano-italiane në Tripoli po shpejtojnë çeljen e frontit të dytë në Evropë. Lufta nacional-çlirimtare e popujve të robëruar ka marrë përpjesëtime të
mëdha dhe po shkon duke u forcuar dita-ditës në të gjithë Ev-
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7 prilli është dita e robërisë, dita e zisë, është dita e zgjedhës së rëndë të okupatorit, e tradhëtisë së ndyrë, por është
njëkohësisht dhe dita e dëshmorëve të popullit. Më 7 prill fashizmi italian u shtrua në vatrat tona dhe filloi sistematikisht luftën e tij të poshtër për zhdukjen e qenies së popullit shqiptar,
zakoneve, gjuhës dhe traditave të popullit tonë, ai pregatiti grabitjen e pasurisë shqiptare; bankat dhe shoqëritë e mëdha italiane shtinë në dorë pasuritë e vendit dhe filluan të hipotekojnë
tokat; ai përvetësoi gjithë ekonominë e vendit tonë për të ndihmuar ekonominë e tij luftarake; prodhimet e fshatarit shqiptar
u grumbulluan nga entet grabitqare të Romës e të tradhëtarëve
të vendit tonë. Kosëri i urisë po shkreton dhe kërcënon vatrat
tona. Fashizmi e bëri vendin tonë vend armësh dhe fushë lufte
për qëllimet e tij grabitëse; ai na dogji dhe hodhi në mjerim
krahina të tëra. Na dha një qeveri kukull, që të mund të na
grabiste, të na fashistizonte, të na lidhte më mirë pas qeverisë
së tij. Fashizmi dhe tradhëtarët u përpoqën të mobilizojnë djalërinë shqiptare me një ushtri vegël të ushtrisë së tij të turpshme
dhe të na lyente duart me gjakun e popujve me aventurat e tija
të poshtra; ai u përpoq të na zhdukte rininë dhe ta bënte atë një
rini pa ndjenja e pa shpirt, ta bënte skllave dhe ta përdorte për
qëllimet e tij. Rrena, demagogjia dhe grabitja u pasuan nga
shtypja dhe nga reaksioni i tërbuar. Në burgje, në fusha përqëndrimi u bënë torturat më të egra mbi djemtë e popullit tonë që
luftuan zgjedhën; f.kzekutimet e patriotëve të marrë peng dhe
ekzekutimet në masë kanë qenë dhe janë arma e tij e preferuar.
Por dita e 7 prillit u bë dita e bashkimit të gjallë të popullit tonë,
u bë dita e kushtrimit dhe e luftës së pamëshirshme për çlirimin e popullit tonë nga zgjedha e huaj. Populli shqiptar nuk
i hodhi armët, ai grumbulloi forcat dhe në greva e në demostrata u gjakos me okupatorin dhe ushtarët e tij. Gjaku i djemve të
popullit vaditi rrugët e qyteteve dhe të fshatrave e zemrat e
shqiptarëve u bashkuan dhe u forcuan në luftën për liri. Zaptuesi dhe tradhëtarët mobilizuan milicinë dhe e hodhën në vëlla147

vrasje; fshatrat u dogjën prej kriminelëve fashistë dhe shërbëtorit Merlikë si masë reprezalje dhe terrori. Banditët fashistë, që
kanë rënë në nivelin e shtazëve, djegin, vrasin dhe në gjak, vuajtje e lot shkatërrojnë fshatrat dhe qytetet tona, por nga këto
gërmadha të lyera me gjak e lot dalin vuajtjet, dëgjohet zëri i
urrejtjes së tmerrshme dhe i hakmarrjes së popullit të robëruar.
Populli shqiptar nuk u tremb aspak nga vdekja, as nga djegia,
por rroku armët dhe doli malit për të fituar lirinë, për të mbrojtur nderin dhe vatrat, që po i shkelte dhe po i digjte armiku. I
tërë populli ushqen një qëllim, vdekjen e fashizmit italian e
gjerman dhe të bandave fashiste të cilat populli ynë i urren me
gjithë shpirt.
Partia Komuniste Shqiptare, pjella e popullit, e lidhur ngushtë me popullin tonë, vuri gjithë forcat e saja për mbrojtjen e
vendit dhe të interesave të tij. Për çlirimin e atdheut anëtarët
e saj më të zgjedhur sakrifikuan jetën dhe ranë heroikisht në
rrugët e qyteteve dhe të fshatrave, në fusha e në male të Shqipërisë; të tjerë vazhdojnë luftën e ashpër duke qenë gjithmonë në rreshtat e parë dhe në vendet më të rrezikshme. Partia
Komuniste që në fillim të kësaj lufte ka thirrur dhe po thërret
patriotët dhe nacionalistët e ndershëm për krijimin e një fronti
të përbashkët antifashist të të gjithë popullit shqiptar për çlirimin kombëtar. Partia Komuniste ka treguar dhe po tregon me
vepra vendosjen, sinqeritetin dhe patriotizmin në luftë për çlirimin e atdheut dhe për krijimin e këtij fronti. Në këtë luftë
çlirimtare ku luhet fati i popullit shqiptar, gjithë energjitë e
shëndosha duhet të grumbullohen drejt një objektivi të qartë:
dëbimit të armikut. Kundër realizimit të këtij bashkimi armiku
është përpjekur me forcë, me terror, me dhelpëri dhe me dallavere ta shpartallojë këtë front të përbashkët të popullit tonë.
Tradhëtari Merlika përdori çdo mjet: demagogjinë, rrenën, «përrallën e Shqipërisë së madhe», për të shkëputur një pjesë të
nacionalistëve dhe për ta bërë këtë vegël të tij, për të goditur me
sukses patriotët shqiptarë dhe për të shuar Luiftën nacional-çlirimtare. Tradhëtari Merlika nuk mundi të realizojë planin e tij
djallëzor, se bashkimi i popullit tonë dita-ditës po forcohej dhe
po realizohej në përpjekje dhe në luftë. Fashizmi me Mustafa
Krujën kanë shtrënguar litarin rreth qafës së popullit shqiptar
për ta trembur dhe për të lëkundur besimin në fitore. Këtë gjë
ka vazhduar qeveria qesharake e Eqrem Libohovës, e cila kishte
po atë mision si dhe kjo e Bushatit duke ndjekur kësisoj veprën
e përgjithshme të tradhëtarit Mustafa Kruja; por popudli ynë
dhe patriotët e ndershëm e dinë mirë ç'po u pregatit armiku dhe
këta nuk do ta lidhin kurrë fatin e tyre me atë të bastardëve, të
cilët e kanë lidhur me atë të Musolinit e të Hitlerit, pse çdo
ndihmë që i jepet fashizmit dhe veglave të tija zgjat robërinë
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e popullit tonë. Qeveria tradhëtare e Maliq Bushatit po vazhdon
politikën kriminale dhe gjakpirëse të Mustafa Merlikës për të
mashtruar disa nacionalistë dhe një pjesë të popullit dhe për të
humbur kësisoj objektivin e vërtetë të luftës kundër okupatorit.
Me qeverinë e Bushatit dalin përsëri në skenë parullat «ushtria
dhe xhandarmëria shqiptare» e një farë «indipendence të qeverisë kundrejt okupatorit», dhe njëkohësisht dalin parullat «Roja
e Shqipërisë së madhe» dhe «rreziku grek e serb». Fashizmi me
anë të tradhëtarit Bushati kërkon të shpartallojë Frontin Nacional-Çlirimtar dhe të shtypë luftën që bën populli ynë. Fashizmi nën hijen e këtyre manevrave pregatit fushën për masa të
ashpra për të shtypur lëvizjen e popullit dhe në lidhje me këtë
ai solli Parianin, një nga njerëzit më të besuar të tij, njeriun që
ka pregatitur okupacionin italian në Shqipëri, armikun e betuar të popullit shqiptar.
POPULL SHQIPTAR, PUNETORE, KATUNDARE, QYTETARE
DHE INTELEKTUALE ATDHEDASHES!

Lodra e armikut është e qartë, ai mundohet të na përçajë,
dhe kësisoj të na skllavërojë më mirë. Para kësaj gjendje ne nuk
duhet të rrimë me duar kryq, por duhet të ndjekim shembullin
e lavdishëm të të parëve tanë që kanë derdhur gjakun, pse prej
kësaj lufte varet e ardhshmja jonë. Prandaj ne u drejtohemi të
gjithë shqiptarëve të ndershëm që e duan me gjithë shpirt Shqipërinë, të bashkojnë të gjitha forcat e tyre dhe t'i vënë në shërbim të Luftës nacional-çlirimtare, të shtrëngojnë rreshtat e tyre
në Frontin Nacional-Çlirimtar. Rrokni armët dhe bashkohuni me
çetat partizane dhe vullnetare nacional-çlirimtare shqiptare dhe
krijoni çeta të reja. Fati i vendit tonë varet nga lufta që po bëjmë dhe sa më e gjerë dhe e ashpër do të jetë kjo luftë kundrejt
zaptuesit, aq me e shpejtë do të jetë dita e çlirimit.
POPULL SHQIPTAR, KATUNDARË, PUNËTORË, QYTETARE
DHE INTELEKTUALE ATDHEDASHËS!

Ju që jeni shtylla e kombit tonë dhe që e ndjeni rëndë peshën
e zgjedhës fashiste, forconi radhët tuaja dhe hidhuni si një trup
i bashkuar në luftën për çlirimin e tokës sonë dhe për një të
ardhshme të lumtur të popullit shqiptar. 7 prilli duhet të jetë
dita e mobilizimit të fuqive të popullit shqiptar dhe pushkët tona
le të buçasin në fusha dhe në male, t'i shkaktojnë vdekjen fashizmit dhe veglave të tija dhe të sjellin lirinë e popuLlit tt
shumëvuajtur.
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NACIONALISTË DHE PATRIOTË SHQIPTARË!

Përpara ne të gjithëve paraqitet detyra e madhe dhe e shenjtë
për të çliruar atdheun nga prangat e zaptuesit fashist. Flamurin
e lirisë ta çojmë më lart dhe të bashkuar më tepër se kurrë t'i
sulemi armikut me vrull për të fituar indipendencën e atdheut
tonë të dashur. Të hedhim tej çdo mosmarrëveshje që pengon vrullin e luftës sonë, të shqelmojmë pa mëshirë pengesat që ndalin
përpjekjet tona, të forcojmë bashkimin e gjithë popullit shqiptar
dhe të luftojmë pareshtur kundër okupatorit dhe tradhëtarëve
të vendit për një Shqipëri të lirë, indipendente dhe demokratike.
RINI SHQIPTARE!

Ti që ke qenë në radhët e para të luftës për liri dhe indipendeneë, që ke vaditur dhe po vadit me gjakun tënd të kulluar
tokën e Arbërit, që ke dhënë fytyrat më heroike të Luftës nacional-çlirimtare, ti që ke qenë larg çdo kompromisi dhe paragjykimi, trashëgim nga okupacionet dhe influencat e huaja, që
gjithmonë nuk ke menduar veç për të mirën e atdheut dhe të
popullit, ti duhet të jesh flamurtarja e përpjekjes për bashkimin
e popullit shqiptar, ti duhet të jesh shpirti i çetave partizane
dhe vullnetare, sepse ekzistenca tënde është në rrezik dhe sepse
ti lufton për një jetë më të mirë dhe për një të ardhshme më të
lumtur.

gjithë popujve të robëruar. Populli shqiptar lufton për një Shqipëri të lirë, indipendente dhe demokratike, lufton për një çështje
të drejtë dhe do të fitojë.
POSHT2 FASHIZMI I URRYER DHE VEGLAT E TIJA TRADHRTARE!
RROFTË BASHKIMI I POPULLIT SHQIPTAR NË LUFTË KUNDËR OKUPATORIT!
RROFTË LUFTA NACIONAL-ÇLIRIMTARE E POPULLIT
SHQIPTAR!
RROFTË SHQIP2RIA E LIR2. INDIPENDENTE DHE DEMOKRATIKE!
RROFT2 KOALICIONI I FUQISHËM SOVJETO-ANGLO-AMERIKAN!
RROFTË BASHKIMI SOVJETIK DHE USHTRIA E KUQE LAVDIPLOTE QË PO I JEP GRUSHTE VDEKJEJE FASHIZMIT DHE QË
SHPEJTON ÇLIRIMIN E POPUJVE!
RROFTË PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE QË QËNDRON E
PAPËRKULSHME DHE NË RADHËT E PARA TË LUFTËS NACIONAL-CLIRIMTARE!
KOMITETI QENDROR
I PARTISË KOMUNISTE SHQIPTARE

PARTIZANË DHE VULLNETARE!

Vazhdoni luftën guximtare kundër shkelësit të vendit tonë,
ngrini lart e më lart flamurin e lirisë, për të cilin populli shqiptar me shekuj ka derdhur gjakun. Me tërbim dhe pa pushim
bini armikuit të urryer, zmadhoni dhe zgjeroni rreshtat tuaja
dhe të bashkuar kësisoj do të shkoni drejt kryengritjes së përgjithslune.

Botohet sipas kopjes së
shaptilografuar që gjendet në
Arkivin Qendror të Partisë

POPULL SHQIPTAR!

Lufta për çlirimin kombëtar nga zgjedha e fashizmit italian
kërkon prej gjithë shqiptarëve kontributin e tyre. Asnjë shqiptar i ndershëm dhe atdhedashës nuk duhet të rrijë jashtë kësaj
lufte. Në luftë për lirinë dhe fatlumturinë e Shqipërisë, populli
shqiptar nuk është vetëm. Lufta e tij është e lidhur me luftën
e Bashkimit Sovjetik, Anglisë dhe Amerikës si dhe me luftën e
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QABKORE E KQ TE PKSH NE LIDHJE ME ORGANIZIMIN
E USHTRISE NACIONAL-ÇLIRIMTARE
10 prill 1943
KOMITETIT QARKOR
Shokut...
Ndodhemi në kohë të organizimit të Ushtrisë Nacional-Çlirimtare; për këtë gjë dhe që të mund të drejtojmë lëvizjen nacional-çlirimtare, e cila po zhvillohet në kryengritje, është i
nevojshëm krijimi i njësive më të mëdha si edhe i shtabeve më
të larta. Sikundër që kemi biseduar dhe sikundër u vendos, krijimi i shtabit kryesor dhe i shtabeve të tjera është i domosdoshëm. Nga çështja teknike dhe praktike është parë që ekzistenca
e çetave dhe veprimtaria e tyre nuk mund të drejtohen vetëm
nga ana e udhëheqësve të çetës, por duhet që të krijohet shtabi
i zonës së operacionit .. . 2. Kjo është parë e arësyeshme, dhe
zona. . . . do të jetë objektiva ushtarake e veprimtarisë suaj.
Edhe një shpjegim të vogël para se të kalojmë në shpjegimin
se si formohet shtabi. Përpara nesh po hapen perspektiva të
mëdha për organizimin e njësive më të mëdha të Ushtrisë Nacional-Çlirimtare Partizane dhe Vullnetare Shqiptare (UNÇPVSH);
tani s'na paraqiten vetëm aksione të vogla, por na paraqitet çështja e çlirimit të Shqipërisë, dhe kjo gjë nuk mund të bëhet prej
dy ose më shumë çetave, por ka nevojë për një ushtri të rregullt.
Që të mund të bëjmë këtë gjë, duhet të bëhet mobilizimi i gjerë
dhe krijimi i çetave, batalioneve, aradheve dhe njësive më të
mëdha. Kalojmë tani në çështjet teknike të formimit të shtabit
të zonës.
1 Pikat janë të vetë dokumentit.
2 Shtab zone u krijua vetëm për qarqet Vlorë dhe Gjirokastër, me
emrin «Shtab i Zonës I Operative Vlorë-Gjirokastër». Në qarqet e tjera të
vendit u krijuan shtabe qarqesh ose shtabe grupesh.
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1) Duhet të pregatitet politikisht terreni për këtë gjë me
nacionalistët e ndershëm të asaj zone, duke shpjeguar nevojën e
krijimit të këtij shtabi. Këtë gjë duhet ta bëni së bashku me organizatën e. . .
2) Pjesëtarët e domosdoshëm të shtabit janë: komandanti (i cili
është mirë të jetë nacionalist i ndershëm), komisari politik, zëvendësit e tyre (në qoftë se keni kuadro për të vënë nënkomisar
politik, mirë, nëse jo, bëni pa to), pjesa operative, d.m.th. një
njeri dhe mundësisht edhe zëvendësi i tij, të cilët të kenë haber
nga planet e luftës (nëse i pari është nacionalist, i dyti, zëvendësi,
duhet të jetë patjetër anëtar partie). Këta janë pjesëtarët e domosdoshëm të shtabit të zonës. Përveç këtyre mund të jenë në shtab
edhe disa persona të tjerë me influencë nga terreni. Detyra e
shtabit është që të drejtojë të gjitha veprimet që do të bëhen në
atë zonë. Këtij shtabi i drejtohen të gjitha shtabet dhe njësitë
më të ulëta. Anëtarët e tij, pjesa e domosdoshme, qëndrojnë së
bashku në një vend, prej të cilit mund të drejtojnë operacionet
e zonës. Kjo gjë nuk duhet të kuptohet ngurt; kur ka veprime
me rëndësi, një pjesë ose krejt shtabi mund të shkojnë për të
drejtuar. Kjo zonë mund të ndahet vetëm në dy ose në tri pjesë.
Aradha duhet të ketë shtabin e vet, përbërja e të cilit është si ajo
e zonës; ajo duhet të ketë lidhjen e gjallë me anë të dy korrierëve
shumë të vendosur dhe anëtarë partie, të cilët do të bëjnë postën
e shtabit të zonës, prej të cilit do të merren udhëzimet e planet e
luftës. Derisa të krijohen aradhet, po këtë gjë duhet ta bëjnë çetat
e batalionit. Dy korrierë nga më të vendosurit, anëtarë partie, bëjnë lidhje me Shtabin kryesor të UNÇPVSH. Duhet gjithashtu të
kemi lidhje me shtabet e zonave kufitare. Afër shtabit të zonës duhet të jetë intendenca e shtabit të zonës, e cila do të kujdeset për
ushqime e veshmbathje të ushtrisë së zonës përkatëse, plaçkat që
i zihen armikut nga ana e njësive të ndryshme i dorëzohen shtabit
të zonës, i cili i shpërndan sipas nevojave.
Përsa u përket detyrave të komandantit e të komisarit politik nuk po ju shkruajmë, se ju i dini vetë. Po ju shkruajmë vetëm
përsa i përket pjesës operative. Këta bëjnë planet e luftës (sulmet
dhe ritiratat etj.) në bazë të informatave dhe të njohurive të tyre
dhe i parashtrojnë në shtab për diskutim; pas vendimit të shtabit
u shpërndahen direktivat ose urdhërat njësive të ndryshme të zonës
përkatëse. Komisari politik ose zëvendësi mban lidhje me Partinë
me anën e sekretarit politik të qarkorit të vendit ku ndodhet shtabi.
Gjithashtu organizata e Partisë në ushtri duhet të derdhë aktivitetin maksimum; këtë aktivitet e ndihmon, e udhëheq dhe e kontrollon komisari politik ose zëvendësi.
Organizimi i shtabit të zonës është çështje urgjente për krahinën tuaj. Njëkohësisht e përsëris se duhet të marrin pjesë atje
edhe nacionalistë të ndershëm me influencë dhe që e kanë marrë
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me gjithë mend luftën kundër okupatorit dhe tradhëtarëve të
vendit.
Sikundër kemi biseduar na dërgoni sa më shpejt emrat e
personave që mund të bëjnë pjesë në Shtabin kryesor të
UNÇPVSH.
Ndërkaq, duke organizuar shtabin, mos i pezulloni aksionet,
por vazhdoni sipas planeve që keni.
Me përshëndetje shoqërore
Për Komitetin Qendror

QARKORE E KQ TË PKSH Nr LIDHJE ME KRIJIMIN
E ORGANIZATES ANTIFASHISTE TE
GRAVE SHQIPTARE

Shpatil

14 prill 1943
PS — Udhëzimet me hollësi jua dërgojmë së shpejti; kjo letër
le t'ju ndihmojë derisa t'ju çojmë direktivat e duhuTa.
Botohet sipas orlgjinalit që
gjendet në Arkivin Qendror
të Partisë

1 Shpati — një nga pseudonimet e shokut Enver Hoxha gjatë Luftës
nacional-çlirimtare.
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Të dashur shokë,

Në luftën kundër okupatorit fashist, në këtë luftë vendimtare
për popullin tonë, gruaja lot një rol me rëndësi. Para këtij faktori
të rëndësishëm të Luftës nacional-çlirimtare, 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 jenë 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 mbi nevojat e shtypjen e tyre, mbi armikun e urryer,
fashizmin, mbi nevojën e luftës kundër tij dhe mbi detyrat që u
përkasin në këtë hrftë çlirimtare. Lufta do të na japë material për
punën. Komunikatat, proklamatat, thirrjet 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
në to urrejtja kundër armikut, do të theksohen barbarizmat e tija,
djegjet, vrasjet e grave dhe të fëmijëve etj. Në këto mbledhje
gjithashtu të flitet mbi higjienën, mbi rritjen e fëmijës, mbi mënyrën e punës dhe detyrat e ndryshme të një amvise të mirë.

Kjo mundet t'u duket atyre e kotë dhe e papëlqyeshme, por
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shoqet 1 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 udhëzimeve. 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 gratë 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 sektarizëm 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 singertë.
Prej konferencave do të dalin këshillat antifashiste të grave.
Këshillat formohen në këtë mënyrë: prej konferencës së 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 këshillave. 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,
Këto këshilla të jenë shprehja e vërtetë e vullnetit të grave. Këto
këshilla 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. Këto 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
hatëtare. Shoqet do të jenë luftëtaret më të mira dhe shembull
për giithë ratë e tiera.
Kur ka mundësi, një anëtare e këshillit të qytetit bën pjesë
edhe në këshillin nacional-çlirimtar të atij qarku.
1 Anëtaret e Partisë.
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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 shtninë radhët e organizatës.
Të fala shoqërore
Për Komitetin Qendror
Va/bona'
Botohet sipas origjinalit që
gjendet në Arkivin Qendror
të Partisë

1 Valbona — një nga pseudonimet e shokut Enver Hozha gjatë Luftks
nacional-çlirimtare.
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LETËR E KQ TE PKSH DREJTUAR KOMITETIT QARKOR TE
PARTISË KOMUNISTE TE SHQIPERISE PER KORÇEN
MBI FORCIMIN E PUNES ME RININE DHE MBI QËNDRIMIN
NDAJ «BALLIT KOMBETAR»
[Prill 1943]

Të dashur shokë,

Mirë do të ishte të na shkruanit më me hollësi për punën e
aksionit, sidoqoftë shikoni e kini mendjen që të bëhet në konditat
më të mira për të pasur sukses. Mos harroni t'i vini një rëndësi
të veçantë punës së organizimit si në Parti ashtu edhe në rini.
I vini një kujdes të veçantë si organizimit ashtu edhe mobilizimit
të rinisë; për mobilizimin do keni direktiva të veçanta (këto do
t'ja dërgoni rinisë bashkë me këtë letër ose më vete). Me mobilizimin e rinisë duhet të keni mendjen mirë që të mos dekonspirohet puna, të mobilizohet sa më mirë, por duke pasur parasysh që
rinia të mos çorganizohet. Me këtë rast do të forcohen çetat, si
politikisht ashtu dhe ushtarakisht, do të marrin një hov të ri,
ashtu si e do momenti dhe lufta jonë.
Në të dy krahinat ku ka reaksion më të madh mos të lihet
puna pas dore, por t'i vihet një rëndësi e jashtzakonshme si organizimit ashtu edhe propagandës, pa lënë pas dore punën e aksioneve, që i nxjerrin frikën popullit dhe ngrenë prestigjin e luftës
sonë e të Partisë.
Mos të harrojmë se gjendja ndërkombëtare është kurdoherë
në favorin tonë.
Puna e «Zjarrit»: Merrni organizatën në dorëzim. Ata më të
saktët i fusni në celula, celula të veçanta ku të ketë një shok përgjegjës nga më të aftit prej shokëve të vjetër, disa të tjerë në grupe
edukative.
Me Fetahun 1 duhet të piqeni vetë, të fjaloseni gojarisht mbi
të gjitha e të merrni një qëndrim të prerë, duhet ta bindni se ai
1 Fetah Butka.
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ka fare kollaj mundësi të marrë komandën e një çete në Kolonjë e
të marrë me vete të gjithë miqtë e tij që sot qëndrojnë me Safetinl;
në interesin e Partisë është që të dalë si çetë partizane, ose fundja
si një çetë vullnetare nën komandën e tij, me një komisar politik.
Fuqitë tona nuk duhet të shpien ujë në mullirin e Safetit, sidomos
sot që Safeti po bën manevra. Kjo nuk do të thotë që të bëheni
hasmë me Safetin, por secili në pozitat e partisë së vet ose të idesë
së vet. Në Kolonjë, po të punojnë shokët si duhet, edhe Fetahut i
bie veçanërisht një detyrë ndaj Partisë, që besoj se do ta mbarojë
me sukses dhe me sinqeritet (ky është qëndrimi ynë karshi Safetit
tani për tani).
A. V. e fusni në Parti dhe, mbasi t'i shpjegoni detyrat e një
anëtari të një partie të vërtetë komuniste, e lini në çetë bashkë
me shokë të tjerë, kjo është detyra e tij dhe asgjë më tepër. Në
përgjithësi duhet të keni pak durim, në fillim të përdorni bindjen,
por sigurisht pa lënë kurrë pas dore rregullat themeltare të Partisë sonë, sot më tepër se kurrë.
Çështja e Mestanit 2 rregullohet lehtë, sigurisht Mestani qengj
nuk është, por edhe shokët e Kolonjës do ta kenë marrë punën
si kaluar që të vejë puna gjer në të sharë të tillë. Puna e Dangëllisë 3 të mbetet për në shportën e lugëve, psenë po e thotë letra
e gjatë mbi punët ushtarake...
Për punën e ndërrimit të shokëve t'i fshini buzët, keni boll
elementë, sa të punoni mirë vetë dhe të ndihni edhe krahinat e
tjera; shkurt, Todo Mançon e nisni sa më shpejt për në Vlorë me
anën e Skraparit e të Mallakastrës.
Sa për përçarjet që përpiqet të krijojë karabinieria, ju të
mençëm jeni vetë, me atë rast demaskoni edhe të gjithë ata që bien
në atë Llum, por kini mendjen për punën e «Ballit» e të Safetit,
mos të bini në provokacion. Durim, shokë, ju i dini mirë këto punë!
Ne dhe i gjithë populli shqiptar këto ditë, me rastin e 12
prillit 4 pamë se ç'dallavera kanë bërë M. Kruja, Qazim Koculi,
A. Këlcyra dhe shokët e tij më 1938-1939, besoj se e keni kënduar
,

1 Safet Butka.
2 Mestan Ujaniku. Këtu është fjala për një fërkim të vogël midis
komandave të dy çetave partizane, të Skraparit dhe të Kolonjës.
3 Deri në fillim të vitit 1943, Dangëllia varej, për punët e Partisë, nga
Komiteti qarkor i Korçës. Komiteti Qendror i PKSH vendosi që kjo krahinë të lidhej me qarkorin e Gjirokastrës dhe të futej në Zonën I Operative
Vlorë—Gjirokastër.
4 Më 12 prill 1939 «asambleja* fashiste e organizuar nga pushtuesit
italianë shpalli «bashkimin personal* të Shqipërisë me Italinë dhe vendosi
«t'i lutej» mbretit të Italisë, Viktor Emanuelit III të pranonte kurorën e
Shqipërisë.
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-«Rojen Kombëtare» 1 të 13 prillit; aty keni plot xhevahire për të
shkuarën e shumë ballistëve. Por puna është se ku e ka hallin
armiku dhe tradhëtarët sigurisht që të mbjellin konfuzion në masat, të përçajnë lëvizjen tonë dhe të forcojnë reaksionin. Prandaj
ne, para kësaj situate, duhet të bëjmë përpjekje për një bashkim
të sinqertë me elementët e pastër të Krerët e komprometuar do t'i ulin veshët dhe baza do ta shtyjë «Ballin» të afrohet
me ne. Sigurisht kjo nuk do të bëhet automatikisht, por me punën
tonë politike, duke nxjerrë në shesh rëndësinë e Luftës nacional-çlirimtare, të Partisë sonë e të patriotëve të ndershëm dhe pa
njolla.
Mos të biem në politikën e nuses që vajti fjeti me mullixhinë
nga inati i së vjehrrës, tamam ashtu si e bënë disa krerë të «Bashkimit Kombëtar» 2 më 1938-1939. Mos të harrojmë kurrë qëllimin kryesor: të bashkuar në luftë për vdekje kundër okupatorit e
tradhëtarëve.
Kjo nuk do të thotë se me këtë rast disa krerëve të komprometuar të «Ballit» të mos u bëhet lëkura pesë pare, siç e meritojnë.
Sot u fillua të flitet për një krizë kabineti. Ministri i brendshëm, Luogotenenca dhe Mustafai po i turren «Ballit», kërkojnë
ta zgjerojnë reaksionin, Bushati me disa të tjerë rëndojnë nga një
politikë «hiq e mos këput», s'u vjen mirë të kapin njerëzit e
«Ballit». Të bëhet një trakt sa më parë kundër mobilizimit dhe
xhandarmërisë.
Taras
Botohet sipas origjinalit që
gjendet në Arkivin Qendror
të Partisë

Botuar për herë të parë:
«Enver Hoxha. Vepra,
vëllimi 1». Tiranë, 1968

1 Gazetë e përditshme qeveritare fashiste (prill—maj 1943).
2 Organizatë tradhëtare e krijuar në vitin 1927 në emigracion, si fraksion i Komitetit Nacional-Revolucionar (Konare). Më 1938 krerët e kësaj
organizate u bashkuan me grupin fashist të Mustafa Krujës. Pas pushtimit
të Shqipërisë nga Italia fashiste ata zunë pozita kryesore në qeveritë kuislinge, në partinë fashiste dhe në «Ballin Kombëtar"
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THIRRJE E KQ TE PKSH DREJTUAR FSHATAREVE
DHE GJITHE POPULLIT SHQIPTAR,
Qershor 1943
VDEKJE FASHIZMIT — LIRI POPULLIT
POPULL sHQIPTAR!

Sot që në fushat e Bashkimit Sovjetik hordhitë e Hitlerit pësojnë disfatat më të turpshme, kur ushtria gjermane me shpirt në
dhëmbë përpiqet të zgjatë dhe ca kohë jetën e saj, Ushtria e Kuqe
heroike po i jep grushte vdekjeje, sot që hordhitë fashiste, të
komanduara prej Romelit, u shporrën nga toka e Afrikës, ku
pësuan humbje të mëdha në njerëz e material, sot që lufta nacional-çlirimtare e gjithë popujve të robëruar ka marrë përpjesëtime të jashtëzakonshme dhe i shkakton fashizmit qederet më
të mëdha brenda në «kështjellën e Evropës» e cila po kërcënohet nga të katër anët prej forcave aleate, Lufta nacional-çlirimtare
e popullit tonë shkon dita-ditës duke u forcuar. Armiku po pëson
disfata në çdo përpjekje që bën me forcat patriotike shqiptare,
të cilat të grumbulluara në lëvizjen nacional-çlirimtare e godasin
pa mëshirë për ta shporrur nga vendi ynë këtë armik të urryer
e gjakatar. Populli shqiptar e ka kuptuar se çlirimi i tij qëndron
vetëm në luftën kundër zaptuesit, qëndron në një luftë të ashpër
e plot sakrifica, përfundimi i së cilës do të jetë fitorja e popullit
tonë. Populli shqiptar që ka derdhur gjakun pa e kursyer për të
fituar lirinë e tij, ai që me Skënderbeun dhe me heronjtë e Rilindjes është përpjekur si luan për të thyer prangat e robërisë, sot
përsërit historinë e tij dhe stërnipërit e atyre që vaditën me
gjakun e tyre të kulluar tokën arbërore, sot kanë rrokur armët
të bashkuar për të ndjekur shembullin e lavdishëm të stërgjyshëve të tyre heroikë.
Lufta jonë ka pasur fitime të shkëlqyera, ajo ka ngjallur
adhurimin e botës së qytetëruar për popullin tonë të vogël, por
kreshnik dhe po i siguron këtij indipendencën dhe e vë Shqipërinë
në radhën e shteteve aleate që luftojnë errësirën fashiste.
11 — 448
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VELLEZER KATUNDARË!

Vitin e kaluar Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Shqiptare, në një trakt 1 të tij, që kishte shpërndarë në gjithë Shqipërinë,
ju bënte thirrje që të mos i jepej nga ana juaj asnjë kokërr bereqeti dhe prodhimi okupatorit dhe veglave të tija, dhjetarëve, që
kërkonin të rrëmbenin bukën e gojës së popullit tonë për të ushqyer xhelatët e Musolinit që barbarisht po djegin fshatrat dhe
qytetet tona, që po na vrasin pa mëshirë çiliminjtë, gratë, pleqtë
e djemtë tanë.
Shumë krahina e dëgjuan thirrjen tonë dhe s'ja dorëzuan
armikut bukën e gojës të kalamajve të tyre. Ushtria e popullit
shqiptar, çetat partizane e vullnetare nga ana tjetër, sulmuan
depot dhe grurin e misrin që këta ua kishin rrëmbyer ja ndanë
popullit.
Kusarët fashistë dhe hyzmeqarët e tyre sivjet më shumë se
kurdoherë e kanë synë në bereqetin dhe prodhimet tuaja, që i
keni vaditur me djersën dhe gjakun tuaj, ata i shikojnë me lakmi
dhe pregatiten t'jua rrëmbejnë dhe kësisoj të na vdesin urie për
të na robëruar më mirë.

VELLEZER KATUNDARE!

Armikut barbar mos i dorëzoni asnjë kokërr gruri, asnjë fije
leshi, asnjë kokë gjë të gjallë, asnjë kile bulmet. Këto i ruani për
familjet tuaja. Kur të korrni dhe të shini, bashkohuni tok në katund dhe katund më katund e me armë në dorë, goditni pa mëshirë
ata që do të guxojnë t'jua rrëmbejnë. Ushtria Nacional-Çlirimtare
Partizane dhe Vullnetare, që është ushtria juaj do t'ju ruajë, do
t'ju ndihmojë në mbrojtjen që do të bëni për shpëtimin e bukës
së gojës dhe do të sulet kudo kundrejt atyre që do të kërkojnë t'ju
grabitin bereqetin. Të mos jepni të dhjetat me asnjë mënyrë dhe
të gjithë ata persona, cilëtdo qofshin dhe nën çdo petk dhe maskë
politike që të fshihen, që do të bëhen dhjetarë do të dënohen si
tradhëtarë të popullit shqiptar dhe kundër tyre do të merren po
ato masa dhe do t'u bëhet po ajo luftë që i bëhet zaptuesit fashist,
pse ata ndihmojnë fashizmin dhe shikojnë interesat e tyre personale.

1 Shih në këtë vëllim I. 89.
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POPULL SHQIPTAR!
PUNETORE, KATUNDARE, QYTETARË DHE ATDHEDASH/3
TB VP,RTETE!

Fashizmi zaptues dhe hyzmeqarët e tij po përpiqen që me
çdo kusht të grumbullojnë forcat e tyre për t'i hedhur në një përleshje të fundit; për t'i bërë ballë këtij rrebeshi duhet të forcojmë
bashkimin tonë dhe njësinë e Luftës nacional-çlirimtare, duke
grumbulluar të gjitha shtresat e vendit tonë. Përpjekjeve të armikut duhet t'u përgjigjemi me luftën më të ashpër se atje ështa
shpëtimi ynë. Të luftojmë pa mëshirë përpjekjet e armikut që
kërkon të mobilizojë një xhandarmëri gjoja shqiptare dhe këtë
ta përdorë për qëllimet e tij të errëta. Asnjë djalë i popullit të
mos vejë në radhët e xhandarmërisë që organizojnë armiku dhe
tradhëtarët pse ata kërkojnë të na shtypin dhe të na grabitin
bereqetin me anën e saj dhe të sjellin përsëri ditët e zeza të
cisë faqezezë të Mustafa Krujë tradhëtarit.
POPULL SHQIPTAR!

Detyra e atdheut po ju thërret që nën flamurin e Skënderbeut
të shtojmë dhe të forcojmë radhët e Ushtrisë sonë Nacional-Çlirimtare dhe për këtë luftë të shenjtë gjithë patriotët e vërtetë të
japin çdo gjë për ta ndihmuar dhe forcuar. Të godasim pa mëshirS
armikun dhe veglat tradhëtare, që të shpejtojmë çlirimin tonë dhQ
t'i sigurojmë vendit një të ardhshme më të lumtur e më tZ
sigurtë.
RROFTË SHQIPËRIA E LIRE, INDIPENDENTE E DEMOKRATIKE!
MOS I JEPNI ASNJË KOKRRR, BEREQET ARMIKUT SE NB
KËTË MËNYRË DO TE SHPEJTOJME DITËN E ÇLIRIMIT!
ASNJË DJALË SHQIPTAR TE MOS SHKRUHET XHANDAR!
RROFTË BASHKIMI I POPULLIT SHQIPTAR NË LUFTE KUNDER OKUPATORIT!
RROFTË USHTRIA JONË NACIONAL-ÇLIRIMTARE PARTIZANE E VULLNETARE!
RROFSHIN ALEATET TANË BASHKIMI SOVJETIK, ANGLIA E
AMERIKA!

KOMITETI QENDROR
I PARTISE KOMUNISTE SHQIPTARB

Botohet sipas kopjea sit
shaptilogratuar që gjendet nd
Arktvin Qendror td Partisd
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9ARKORE E KQ TË PKSH NE LIDHJE ME LIKUIDIMIN E
FRAKSIONIT T ✓ SADIK PREMTES NE ORGANIZATEN
E VLORES
17 qershor 1943
KOMITETIT QARKOR DHE SHOKËVE

TË

ORGANIZATËS

SË VLORES

Në bazë të raporteve të ndryshme të paraqitura prej komitetit qarkor të organizatës së atjeshme dhe në bazë të raportit të
të deleguarit të Komitetit Qendror të dërguar apostafat në qarkun
e Vlorës për të hetuar në vend situatën e krijuar prej tradhëtarit
dhe armikut të Partisë Sadik Premtes (Xhepit), po ju drejtojmë
të gjithë juve këtë letër, e cila të këndohet në gjithë organizatën
dhe të veprohet si më poshtë.
Që në formimin e Partisë elementi i sëmurë grupash, i udhëhequr nga Sadik Premte dhe Anastas Lula, duke përdorur tërë
dinakërinë e tij, u përpoq për të shkatërruar themelet e Partisë
sonë të re. Këta vunë në lëvizje çdo mjet, për të mbjellur në shokët
mosbesimin ndaj Partisë, mosbesimin ndaj forumeve që drejtonin
punën, mosbesimin në organizimin e lëvizjes e të luftës dhe këshillonin moszbatimin e direktivave të lëshuara nga Komiteti
Qendror.
Kundër këtyre elementëve grupashë Partia veproi duke përdorur bindjeri. Për një kohë të gjatë ajo i këshilloi dhe u tërhoqi
vërejtjen se një punë e tillë, e bërë me plot koshiencë nga ana
e tyre, ishte një punë antipart1 dhe se kjo rrugë do t'i çonte në
pozita të kritikshme dhe do të merreshin masa drakoniane kundrejt tyre në këtë rast.
Në Konsultën e parë të Aktivit të Partisë, rezolucionin e së
cilës e keni kënduar dhe punuar, u muar vendim që të gjithë elementët e infektuar nga fryma e grupeve dhe të lëkundshëm të
bindeshin dhe të hiqnin dorë nga puna e vjetër dhe të zbatonin
•direktivat e Partisë, se për t'u bërë ballë detyrave që na paraqiten dhe evenimenteve, që zhvillohen dhe rrokullisen me një shpej-
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tësi të madhe, duhet medoemos të kemi në Partinë tonë një njësi
të plotë mendimi dhe veprimi, një shikim të njëjtë, si në punërz
politike ashtu dhe në organizatën vetë. Megjithëse nga ana e
Partisë u bënë të gjitha tentativat për t'i ngritur këta shokë të
sëmurë, koha dhe faktet treguan se këta shokë vijuan punën e
tyre të vjetër të grupeve. Këta shokë kanë kundërshtuar gjithmonë direktivat e Partisë: direktivën e moralit proletar kundër
vjedhjes, të punës me fshatarët, vijën e rinisë, konspiracionin;
aksionet, dhe pakënaqësia e tyre ka qenë e vazhdueshme, duke
kritikuar shokët e Partisë dhe sidomos forumet e saja. Këto moskënaqësi dhe kritika kishin një karakter kolektiv dhe të organizuar.
Në momentet më kritike që kalonte Partia, kur reaksioni godiste pa mëshirë dhe shokët tanë nga më të mirët binin dëshmorë
në fushën e nderit për lartësimin e Partisë sonë dhe për çlirimin
e popullit shqiptar nga zgjedha e huaj, Sadik Premte dhe Anaa;
tas Lula u përpoqën edhe një herë të realizonin ambiciet e tyre
të ndyra të një pune antiparti, duke dashur të merrnin në dorën
e tyre vendet udhëheqëse dhe, kësisoj, të rivendosnin përsëri punën
e tyre të vjetër prej gangsteri.
Komiteti Qendror i Partisë, duke marrë parasysh të gjitha
këto gjëra dhe duke parë se këta elementë nuk dëshironin të
gjoheshin dhe të ndiqnin rrugën e vërtetë komuniste dhe pas një
konferencel, ku muarën pjesë Sadik Premte, Anastas Lula dhe
shokë të tjerë, vendosi të marrë një qëndrim të caktuar për të
spastruar radhët e Partisë dhe të jetë i pamëshirshëm kundër
elementëve antiparti të çdo lloji dhe nën çdo petk që të fshihen.
Pas kësaj konference Anastas Lula, Sadik Premte dhe disa sholcë
të tjerë u hodhën jashtë radhëvë të Partisë; por përsëri u ështli
theksuar këtyre elementëve grupashë se shpresohet që ata tii
shohin gabimet e tyre serioze dhe t'i përmirësojnë jashtë Partisk
se në Parti ata s'mund t'l përmirësonin. •
Përpara gjithë organizatave të Partisë është vënë në dukje
rreziku i madh që mund t'i sjellë grupazhi Partisë, dhe gjithë
shokëve u është nënvizuar se lufta kundër grupashëve duhet të
jetë e ashpër, se elementi grupash me çdo mënyrë përpiqet të
shkatërrojë sistematikisht punën e ngrehur, duke sabotuar e
shumë herë duke shkuar edhe në proVokacion në favor të armikut. Elementët grupashë janë sëmundja e brendshme më e poshtër
e Partisë, se ata përpiqen ta marrin kalanë nga brenda, duke
përdorur dhe vënë në veprim çdo gjë që s'është komuniste. Gjithi
shokëve të Partisë u është theksuar se duhet të kenë zgjuarësinë
më të madhe, duhet të kenë sytë hapur mbi këta njerëz, mbi çdt>
1 Është fjala për Konferencën e Jashtzakonshme të Partisë, mbajtur
në fund të muajit qershor 1942.
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gjest e fjalë të tyre dhe se s'duhet me asnjë mënyrë të harrohen
këto mikrobe, le të jenë edhe jashtë radhëve të Partisë, se, si
thotë shoku Stalin: «Sëmundja më e rrezikshme është ajo që
barrohet» 1. Lufta më e ashpër që mund t'u bëhet grupashëve është
forcimi i organizatave tona, është ngritja e shokëve të Partisë në
radhën e komunistëve të vërtetë, është zbatimi i direktivave të
Komitetit Qendror në një mënyrë të përpiktë, është puna e paIodhur e sistematike për kujdesimin dhe edukimin e kuadrove
të reja të Partisë, në mënyrë që t'i bëjmë këto të afta për punë
dhe për luftë. Forcimi i organizatave të Partisë me elementë të
vendosur, të lartësuar si politikisht, teorikisht dhe organizativisht, është vdekja e paevit=hme e elementit grupash, se mikrobi mbin dhe shtohet kurdoherë në një trup të dobët dhe, përkundrazi, ai shfaroset në një trup të çelniktë. Dhe Partia jonë
Komuniste duhet të jetë një parti e tipit Lenin-Stalin, një parti
ku të ndjehet e pathyeshme njësia dhe disiplina e hekurt e vetëdijshme.
Veçanërisht organizatës së Vlorës, si shokëve udhëheqës ashtu
dhe shokëve të Partisë, i është theksuar dhe vënë në dukje rreziku
që vjen nga elementët grupashë. I është shpjeguar qëndrimi krejt
negativ dhe antiparti i Sadik Premtes dhe i është theksuar me
këmbëngulje se Xhepi është elementi më i rrezikshëm, më i pabesë, më dallaveraxhi që ekziston ndër elementët antiparti, dhe,
për këtë arësye, kujdesi dhe vëzhgimi i punës së tij duhet të jetë
një nga detyrat e shokëve drejtues dhe e shokëve të organizatës.
Mjerisht, jo vetëm që ky kujdes nuk është bërë, por ka
munguar gati krejt zgjuarësia nga ana e shokëve dhe janë bërë
lëshime dhe neglizhenca në punë, të cilat kanë favorizuar punën
tradhëtare të Xhepit dhe të shokëve të tij. Duhet, pra, të bëjmë
diagnozën e shëndoshë të kësaj sëmundjeje, se me të vërtetë atëherë do të gjejmë shërimin e saj dhe, si rrjedhim, do të shqelmojmë mikrobin dhe do të forcojmë Partinë.
Në organizatën tuaj gati është harruar rreziku i grupashëve,
sido që në atë qark gjendej Sadik Premte, një nga elementët më
të rrezikshëm e më të ndyrë. Karshi këtij që në fillim është mbajtur një qëndrim jo kategorik; dëbimi i tij nga Partia dhe dëmi që
i kish sjellë punës w ishte komunikuar shokëve (jo të tërëve) me
gjysmë zëri dhe as që u ishte vënë në dukje anëtarëve të Partisë
e gjithë simpatizantëve rreziku që mund të vinte nga një element
i tillë. Nga ana tjetër, vazhdimi i qëndrimit negativ të Xhepit nuk
ju shtyu aspak të mendonit se ky element, për të cilin ishte harxhuar aq kohë për ta bindur e që nuk mund të vinte në rrugën
e drejtë, por shkonte drejt tradhëtisë më të ndyrë, duhej demaskuar në popull, por është vazhduar të mbahet karshi tij një
1 Shih: J. V. Stalin. Veprat, vëll. 13, Y. 348.
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qëndrim plot neglizhencë. Xhepi, në heshtje, si ai mikrobi i
ka punuar sistematikisht kundër Partisë, duke përfituar
nga lëshimet e shokëve drejtues dhe shokëve të organizatës. Dhe
gabimet e lëshimet nga ana juaj kanë qenë mjaft të mëdha.
Në radhë të parë është neglizhuar puna organizative, çështja
më me rëndësi dhe më kryesore e jona. Në një parti komuniste të
tipit Lenin-Stalin të gjitha çështjet ndërlidhen ngushtë njëra me
tjetrën dhe zgjidhja e këtyre çështjeve në bazë të direktivave përbën suksesin e paevitueshëm të Partisë dhe triumfin në çdo lëmë
veprimi. Por, pa shikuar si duhet dhe pa i vënë rëndësinë më të
madhe çështjes organizative, që është baza dhe pikënisja e çdo
veprimi, sigurisht, puna do të çalojë dhe më të shumtat e herës
do të shkojë në greminë. Këtë punë me kaq rëndësi jetike për
Partinë tonë shokët e Vlorës s'e kishin çmuar aq sa duhet, dhe
lëshimet që kanë bërë kanë shkaktuar situatën e krijuar prej tradhëtarit Sadik Premte dhe shokëve të tij. Është e rëndë dhe e
çuditshme të kuptohet si mund të ngjasë që në qarkun e Vlorës,
ku populli ka marrë armët dhe me tërbim po lufton krah për
krah me shokët tanë, në vend që të kemi një organizatë të fortë,
të disiplinuar, me elementë të sprovuar në zjarr e në flakë, të
kemi një organizatë, ku tradhëtari Xhep përpiqet të hedhë rrënjët
dhe të torpilojë Partinë. Kjo gjendje anormale s'mund t'i ketë
rrënjët veçse në moskujdesimin plot përgjegjësi të gjithë shokëve
të organizatës së Vlorës. Gati muaj me radhë nuk është shkuar
për të kontrolluar e për të ngritur shokët e celulave, por këta
janë lënë në fatin e tyre. Këta elementë, sigurisht të vendosur, të
rekrutuar sipas parimeve të shëndosha, por të lënë pas dore pa
i edukuar me frymën e Partisë, me disiplinën e saj dhe pa i ushqyer me direktivat e lëshuara nga Komiteti Qendror, janë bërë
një fushë veprimi i elementëve grupashë dhe i përpjekjeve të tyre
për krijimin e një pune antiparti.
Celula, që duhet të jetë për çdo anëtar partie shkolla e vërtetë komuniste, ku të armatoset me eksperiencën e përditshme të
luftës së gjithë shokëve, me teorinë marksiste-leniniste dhe të
mbrujë shpirtin e tij me ndjenja të larta bolshevike, për shokët
e Vlorës celula ka qenë një gjë pa rëndësi, ku shokët mblidheshin
në të harruar, por edhe atëherë jo për të rrahur çështjet me
seriozitetin e një komunisti, që ka barrën e rëndë të jetë pararoja
e popullit tonë, por për të kaluar radhën. Vetëvetiu vjen që këta
shokë, të cilëve u dhimbet çështja dhe e duan me gjithë shpirt dhe
derdhin gjakun pa u kursyer për Partinë, kanë formuar në tru
një mënyrë veprimi dhe mendimi të tyren, duke kujtuar se kurdoherë dhe çdo gjë që bëjnë është në të mirën e Partisë. Këta
shokë nuk kanë jetuar jetën e Partisë në gjithë luftën dhe përpjekjet e saj, dhe idealizimi i Partisë, jo i stabilizuar në themele të
shëndosha, shkakton që, në rastet (që në qarkun e Vlorës s'janë
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aspak të jashtëzakonshme) kur një shok përgjegjës ose një shok
tjetër i organizatës bën ndonjë faj ose gabon, në shpirtin dhe në
zemrat e tyre prej komunisti të paformuar të krijohet një deziluzion i madh, i cili i çorienton dhe, inkoshient, ata rrëshqasin
në pellgun ku i pret elementi grupash, i cili i përdor për qëllimet
e tija të errëta antiparti. Natyrisht, kur këta shokë të paformuar
në deziluzionin dhe çorientimin e tyre nuk gjejnë përkrahje dhe
nuk shohin krahun e shëndoshë që t'l ngrerë nga ajo gjendje e
turbullt ku kanë rënë dhe t'u japë shpirtin, vullnetin dhe ndriçimin e komunistit të vërtetë, ata bëhen vegla të grupashit dhe viktima të armiqve të Partisë.
Lënja pas dore e punës ndër celula dhe, si rrjedhim, neglizhenca në punën e ngritjes së shokëve, ka shkaktuar që këta të
jenë të huaj me direktivat e Partisë, të mos dinë se ç'është disiplina
e hekurt dhe e vetëdijshme e Partisë, të mos dinë ç'është kritika
dhe autokritika e shëndoshë komuniste, të mos dinë vleftën e
organizimit dhe të centralizmit, të mos dinë të dallojnë interesin
e lartë të Partisë përpara interesit dhe ambicies personale, të mos
dinë ta duan shokun me atë dashurinë e shëndoshë, të sinqertë
e pa njolla prej komunisti, dhe të mos dinë të urrejnë dhe të luftojnë pa mëshirë elementin e poshtër antiparti. Shokët e Vlorës,
të huaj me këto parime bolshevike dhe të lënë pas dore prej shokëve drejtues për përmirësimin e tyre, kanë ushqyer në mënyrë
koshiente ose inkoshiente punën tradhëtare të Sadik Premtes.
Nga ana tjetër, shokët drejtues të qarkut të Vlorës kanë punuar shumë herë me kriter të gabuar, duke ngritur e vënë në
dukje elementë të dyshimtë, me një të shkuar jo të pastër, ambiciozë, dhe këtyre elementëve u janë dhënë detyra me rëndësi
në Parti dhe në luftë. Shokët drejtues të Vlorës, me plot bindje,
kanë dashur t'i lartësojnë këta shokë për të mirën e punës, por
kanë harruar se në Partinë tonë ka kurdoherë besim, por ka edhe
kontrollim. Dhe kontrollimi ka munguar. Kontrollimi i shëndoshë i punës së shokëve është mbarëvajtja e Partisë dhe forcimi
i kuadrove të saja. Komunisti i vërtetë njihet kur ai gëzohet dhe
kënaqet kur sheh se puna që i është ngarkuar kontrollohet me
imtësi, jo për t'i gjetur gabimet, për ta unjur e nënvleftësuar, por
për ta korrigjuar, për ta mësuar dhe lartësuar. Ky kontrollim
është neglizhuar prej shokëve drejtues të Vlorës dhe shokëve
të organizatës, dhe kjo ka shkaktuar që shpirtra të sëmurë dhe
elementë të pangritur dhe të paedukuar me frymën e Partisë të
bëjnë gabime të shpeshta, dhe këto gabime të mbjellin moskënaqësi, moskënaqësi e cila është kthyer në urrejtje kundër një ose dy
shokëve dhe më vonë, e trilluar nga elementët antiparti, në një
moskënaqësi kundër forumeve drejtuese të Partisë.
Konspiracioni ka munguar gati krejt përsa u përket çështjeve organizative dhe ushtarake. Gjithë bota ishte në dijeni për
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funksionimin e aparatit të Partisë në qarkun e Vlorës, dhe emra
shokësh qarkullonin si të supozuar udhëheqës të punës.
Gjithashtu nuk është kuptuar si duhet roli i pararojës së Partisë sonë. Shokët e Vlorës s'e kanë çmuar sa duhet se anëtarët e
Partisë janë pjesa më koshiente e popullit, udhëheqësit e vërtetë
të turmave të gjera, por ata i kanë konfonduar rolet, dhe shumë
herë kanë rënë në pozitat e turmave. Janë bërë gabime në zbatimin e direktivave të Luftës nacional-çlirimtare dhe shumë herë
janë konfonduar këshillat nacional-çlirimtare me celulat e Partisë, nuk u është dhënë rëndësia dhe roli special këshillave në këtë
luftë, dhe shumë herë populli është ngatërruar në punët e brendshme të Partisë.
Të gjitha këto lëshime nga ana e shokëve drejtues dhe shokëve të organizatës së Vlorës kanë qenë një armë, të cilën e ka
përdorur elementi grupash, i kryesuar prej Sadik Premtes dhe
Palitl, për të kurdisur veprimin e tij të poshtër.
Sadik Premte dhe Pali, për të përmbushur qëllimet e tyre,
kishin filluar punën antiparti sistematikisht dhe me plot koshiencë. Qëllimi i tyre ishte të grumbullonin rreth vetes një pjesë të madhe shokësh, tok me ta të rrëzonin qarkorin, të merrnin
në dorë punën organizative, gjithashtu dhe komandat e çetave
dhe, duke shpresuar të tërhiqnin në punën e tyre tradhëtarë e
shokë të tjerë jashtë qarkut të Vlorës, ata i shkrojtën qarkorit të
Gjirokastrës dhe, në këtë mënyrë, deshën t'i impononin Partisë
vullnetin e tyre. Tradhëtarët, trockistët Sadik Premte dhe Pali,
për këtë qëllim ishin marrë vesh edhe me elementë të jashtëm
të Partisë, të cilët u kishin furnizuar armë dhe këshilluar e lehtësuar mënyrën e veprimit.
Ky akt rebelizmi kundër Partisë, i frymëzuar dhe i udhëhequr prej Xhepit dhe Palit, kishte si pjesëtarë kryesorë: Vangjon' (komandant çete dhe përgjegjës celule), Qazim Çakërrin
(Difin, komisar politik dhe përgjegjës celule), Xhemil Çakërrin
(komisar politik), Zeqon. Këta elementë Partia, me drejtësinë.
më të madhe, i kish ngritur nga radhët e shokëve të thjeshtë dhe
u kishte besuar pozita me rëndësi, por ambicia e tyre e pafre1 Pali — Pali Tërova bashkëpunëtori më i afërt i Sadik Premtes në
organizimin e revoltës kundër Partisë në krahinën e Vlorës. Ai mbeti deri
në fund tradhëtar. U vra pas çlirimit të vendit në përpjekje me forcat e
Ministrisë së Punëve të Brendshme.
2 Vangjo — Ymer Hoxha, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të.
Sadik Premtes. Në dokumenta thuhet se Vangjoja u dorëzua në Parti dhe
bëri autokritikën duke njohur fajin dhe tradhëtinë kundrejt Partisë. Në.
fakt autokritika ka cienë vetëm hipokrizi dhe mashtrim. Pas një kohe fare
të shkurtër, ai dezertoi nga UNÇSH dhe u bë komandant çete balliste. U
vra në përpjekje me partizanët.
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nuar dhe mungesa e disiplinës dhe e bindjes ndaj forumeve dhe
komandave shkaktoi që Xhepi dhe Pali t'i inkuadrojnë në radhët
e tyre. Këta elementë mbanin lidhje të ngushta me Sadik Premt,en e Palin, të cilët i kishin studjuar pikat e dobëta të tyre dhe
matur rëndësinë e influencën që mund të kishin këta shokë në
radhët e Partisë dhe të opinionit publik. Kështu që këta elementë,
Sadik Premte dhe Pali i përdorën si mbulesë për të zbatuer planin e tyre. Xhepi dhe Pali, të cilët rrinin zgjuar dhe informoheshin për gjithshka ngjiste në organizatë dhe prisnin momentin
e favorshëm për ta goditur në shpinë Partinë, përkëdhelën ambiciet e këtyre elementëve dhe i nxitën me mënyrën e tyre dinake kundër shokëve të supozuar përgjegjës të punës së atjeshme, kundër vendimeve që merreshin, kundër direktivave të Partisë, kundër aksioneve, kundër vijës së Luftës nacional-çlirimtare
dhe mundën që në shpirtrat e këtyre shokëve të sëmurë të konkretizonin mërinë që ushqenin kundrejt Partisë, duke i armatosur këta për një luftë kundër forumit drejtues, të cilin e cilësonin si «klikë tradhëtarësh» dhe «bandë kriminelësh». Këta elementë të sëmurë dhe ambiciozë, me Xhepin dhe Palin në krye,
me plot bindje, ju përveshën luftës kundër Partisë, ata shkonin
sistematikisht në shumë shokë, të cilëve u ngjallnin dhe u uehqenin mërinë kundër forumit dhe, duke thyer çdo vijë organizative e disiplinore, i pregatisnin për marrjen pjesë në një konferencë që do të bëhej fshehurazi nga Partia për të gjykuar qarkorin dhe për të vënë ligjin e tyre. Këta zotërinj, për të gënjyer
shokët e pafajshëm, lëshuan parullën e kësaj konference, e cila
është po ajo parullë e përhershme që karakterizon punën e poshtër trockiste: «Këtë e bëjmë për të mirën e Partisë — për të mirën e Partisë ne thyejmë çdo ligj dhe disiplinë që ka vendosur
Partia — s'kemi gjë kundër Partisë, por udhëheqësit dhe forumet
janë klikë tradhëtarësh dhe kriminelësh».
Tradhëtia i ka kurdoherë këmbët e shkurtra dhe sidomos në
Partinë tonë, ku shokët e vendosur dhe që e duan me shpirt Partinë ruajnë me vigjilencë atë dhe radhët e shokëve. Kështu, kjo
thikë, që i pregatitej Partisë prej tradhëtarëve Sadik Premte dhe
Pali në bashkëpunim me Vangjon, Difin, Xhemilin, Zeqon, u zbulua, dhe, pa humbur kohë, Partia mori masa për likuidimin e gjendjes, duke ndjekur pa mëshirë tradhëtarët Sadik Premte e Pali
dhe duke thirrur të tjerët, të cilët, mbasi të bënin autokritikën
e tyre, në bazë të fajeve, të merrnin dënimin e merituar. Zbulimi i tradhëtisë solli panik në radhët e rebelëve, një pjesë e të
cilëve, duke parë greminën ku i çonte Xhepi dhe Pali, u dorëzuan
në Parti, një pjesë tjetër u arrestuan dhe Xhemil Çakërri, i arrestuar për këtë faj, aksidentalisht ra viktimë e planit që kishin kurdisur për të goditur Partinë, duke u vrarë tok me Dyshekun.
Tradhëtarët Sadik Premte dhe Pali, duke e parë punën e
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tyre të humbur e duke parashikuar dënimin e pamëshirshëm që
meritonte tradhëtia e tyre, u tërhoqën me të shpejtë në krahinën e Mesaplikut dhe të Dukatit dhe atje alarmuan popullin,
duke përdorur fjalët më të dobëta dhe shpifjet më të poshtra
kundër Pa.rtisë dhe shokëve. Qëllimi i tradhëtarëve ishte të gjenin një mbështetje në popull për të shpëtuar kokën e tyre, të
gjenin atë mbështetje që kujtonin më parë se e kishin në shokët
që gënjyen e që u rrëzuan si kështjellë prej karte. Sadik Premte dhe Pali u munduan që në mes të tyre dhe Partisë të vinin
popullin si një barrikadë shpëtimi të fundit. Prej tyre populli
u vu në dijeni të gjithë punës organizative, të shokëve që supozoheshin të ishin udhëheqës si dhe të lidhjeve organizative. Shpifje të ndyra dualën prej gojës së tyre, me qëllim që të diskreditonin Partinë dhe shokët; njëkohësisht Xhepi dhe Pali u munduan të pregatisnin popullin për një goditje me armë kundër
shokëve të Partisë dhe çetave partizane. Duke përfituar edhe
nga vrasja aksidentale e Xhemil Çakërrit dhe e Dyshekut, ata
u përpoqën të ngjallnin në farefisin e tyre ndjenjën e hakmarrjes e të gjakut.
Mirëpo çdo ditë që shkonte ishte një disfatë për tradhëtarët dhe, nga ana tjetër, një fitim për Partinë dhe për drejtësinë
e saj të madhe. Populli u ndriçua mbi situatën dhe punën tradhëtare të Xhepit dhe të Palit, ai pa qartazi se këta ishin armiq
të Partisë dhe të popullit dhe i la vetëm këto mikrobe të vendit
tonë, të cilët janë strukur, si kriminelë të vërtetë që janë, në
një kënd të fshatit të Gjormit, duke pritur dita-ditës shpatën e
Damokleut, që do t'u bjerë mbi krye për t'i spastruar përgjithmonë. Banditët trockistë, Xhepi dhe Pali, me dy-tre bashkëpunëtorë të tyre, mundohen të gjejnë përkrahjen e fundit ndër
fshatarët e Gjormit, por, patjetër, fshatarët patriotë të Gjormit, ata që luftuan tok me shokët e Partisë kundër invaduesit
barbar, në vend që t'i përkrahin do t'u japin shqelmin këtyre
tradhëtarëve, që kanë ngritur krye kundër Partisë dhe që kërkojnë disfatën e popullit tonë. Drejtësia e Partisë është e pamëshirshme për tradhëtarët, për trockistët Xhepi e Pali, dhe për
të gjithë ata që do ta lidhin fatin dhe jetën e tyre me këta banditë.
Nga ana tjetër Partia, duke pasur kurdoherë për parim t'i
ngrejë shokët që kanë rënë viktima të grupashëve, me gjithë
gabimet e tyre shumë të rënda, përdor bindjen dhe përpiqet me
çdo mjet për t'u dhënë dorën e për t'i ngritur nga llumi ku janë
futur; atyre Partia u tregon rrugën e drejtë që duhet të ndjekin, u jep mundësitë të korrigjohen dhe të tregojnë me prova
bindjen e tyre për gabimet që kanë bërë, për dëmin që i kanë
sjellë punës dhe me përpjekje e me luftë të tregojnë dashurinë
për Partinë dhe për çështjen.
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Prandaj Vangjon e Zeqon, të cilët u dorëzuan në Parti dhe
bënë autokritikë, duke njohur fajin e madh të tyre dhe tradhëtinë që po pregatisnin kundër Partisë, Komiteti Qendror i përjashton nga Partia dhe u jep rastin, në radhët e çetave partizane, të tregojnë me fakte pendimin, bindjen dhe dashurinë për
Partinë dhe për popullin.
Qazim Çakërri (Difi) përjashtohet nga Partia dhe, mbasi refuzoi të marrë pjesë në çetat partizane, ku e urdhëroi Partia të
vente për të treguar me fakte njohjen e gabimeve të tij e për të
dhënë prova për ndreqjen e tij, të mbahet nën vëzhgimin më të
madh dhe, në rast se shihet se aktiviteti i tij drejtohet kundër
Partisë, të merren masa drakoniane kundër tij. Por përsëri të
përdoret karshi tij mënyra e bindjes.

•

•

•

Ky pësim duhet të jetë një mësim për gjithë organizatat e
Partisë e sidomos për organizatën e Vlorës.
Gjithë shokët mund të këqyrin dhe të realizojnë se deri ku
mund të vejë aktiviteti kriminal i grupashëve. Këta elementë
grupashë trockistë e tradhëtarë shoku Stalin i cilëson kështu:
«Trockizmi i sotëm nuk është një rrymë politike në
klasën punëtore, por një bandë pa parime e pa ideale, sabotatorësh, diversantësh, informatorësh, spiunësh, vrasësish, një bandë armiqsh të betuar të klasës punëtore në
shërbim të organeve të zbulimit të shteteve të huaja» 1.
Këta elementë shesin atdheun, nderin, ata trafikojnë çdo të
fshehtë të Partisë për të mbërritur në fuqi, ata i vënë zjarr gjithë shtëpisë, ata lidhen me armiqtë e Partisë e të atdheut, ata
i hapin portat armikut vetëm e vetëm për të përmbushur qëllimet e tyre të turpshme, qëllimet e tyre prej krimineli të klasës
më të ulët. Këta elementë trockistë fshehin nën maskën e rregulluar më së miri fizionominë e vërtetë të armikut të betuar të
popullit. Trockistët e poshtër si Xhepi e Pali bëjnë pjesë në atë
bandë kapitulluesish që fshihen nën maskën e frazave «revolucionare» histerike dhe provokuese dhe, nga ana tjetër, kurdoherë
i kurorëzojnë veprimet e tyre duke u bashkuar me armiqtë e
Partisë.
Tradhëtarët Xhepi dhe Pali s'humbisnin asnjë rast për të
shfryrë kundër vijës politike të Partisë, të cilën e luftonin me
fraza të majta, duke e akuzuar shumë «të butë» karshi rrymave
1 J. V. Stalin. Veprat, vëll. 14, f. 100.

të tjera politike. Xhepi bëri ç'mundi për të sabotuar përpjekjet
dhe frutin e punës së shokëve, duke shkatërruar gjithë këshillat
nacional-çlirimtare të një krahine dhe, me qëndrimin e tij provokues, e hodhi popullin në prehrin e reaksionit. Xhepi tok me
Palin mallkonin dhe shanin elementë të ndryshëm me tendenca
politike jokomuniste me qëllim që të dobësonin lëvizjen nacional-çlirimtare; dhe vepra e tyre tregoi objektivin që
dobësimin e Partisë, shkatërrimin e saj dhe bashkëpunimin e
ngushtë me elementë jashtë Partisë; faktet tregojnë se këta ishin
lidhur ngushtë dhe ndihmoheshin me armë prej elementëve të
tillë.
Por tani maska e tyre u çorr, fytyra e tyre e vërtetë prej
banditi u pa prej të gjithëve, u dukën të qarta qëllimet e tyre të
turpshme. Me rrena ata mundën të tërhiqnin në krimin e tyre të
poshtër disa njerëz të izoluar, ata u përpoqën të gënjenin popuIlin, por ata s'kanë dhe s'do t'i kenë kurrë masat me vete, se
«...kanë frikë, — si thotë shoku Stalin, — t'i tregojnë
klasës punëtore fytyrën e vet të vërtetë, kanë frikë t'i shfaqin asaj qëllimet dhe detyrat e veta të vërteta, mundohen t'ja fshehin klasës punëtore fizionominë e vet politike,
duke pasur frikë se mos klasa punëtore po të marrë vesh
synimet e tyre të vërteta do t'i nëmë ata, si njerëz të huaj
për të, dhe do t'i largojë nga vetja» 1
.

Luna jonë kundër këtyre armiqve të poshtër duhet të bëhet me ashpërsinë më të madhe, dhe që të mundim ta luftojmë
këtë sëmundje të ndyrë duhet t'i urrejmë këta njerëz dhe pa
mëshirë t'i godasim, kudo që t'i gjejmë e në çdo rast që manifestohen. Por lufta kundër këtyre elementëve nuk bëhet duke
konstatuar vetëm faktet dhe të lidhim duart, por duke punuar
e duke pasur zgjuarësinë më të madhe dhe kontrollin më të
imtë në një punë të vazhdueshme. Duhet të dimë se elementët
grupashë humbasin tokë dhe hedhin armët vetëm kur organizata
jonë të jetë e shëndoshë, kur shokët tanë të jenë të vendosur, të
ngritur në çdo pikëpamje dhe luftëtarë trima e të zgjuar në çdo
fushë veprimi. Arritja e këtij qëllimi është vetëm në dorën tonë;
është në duart tona të mbajmë organizatën pastër nga çdo element antiparti, është në duart tona të vëmë të gjitha forcat dhe
mundin tonë për ta bërë organizatën një trup me një vitalitet
të jashtëzakonshëm, t'i ndihmojmë shokët, t'i ngremë në radhën
e komunistëve të vërtetë, t'i pajisim me virtytet e larta marksiste-leniniste, t'i ushqejmë me direktivat e Komitetit Qendror
të Partisë dhe t'u fusim në zemër e në gjak fjalët e shokut tonë
1 J. V. Stalin. Veprat, vëll. 14, f. 98.
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të madh Stalin: «Ta ruajmë Partinë si sytë e ballit». Këto kërkon prej jush Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe ai ka bindjen se shokët e organizatës së Vlorës do t'i
kuptojnë gabimet dhe lëshimet e tyre, do të gjejnë ilaçin dhe
shpejt, si u ka hije komunistëve, do të bëjnë përmirësime dhe
përparime në pikëpamjet organizative; Komiteti Qendror i Partisë ka bindjen se lufta e brendshme kundër grupashëve dhe ajo
e jashtme do të çelnikosë komunistët shqiptarë, të cilët do të
ngrenë lart flamurin e Lenin-Stalinit dhe do të bëjnë që emri
i Partisë sonë t'u fusë tmerrin armiqve të brendshëm e të jashtëm, ashtu si ngre shpirtrat dhe besimin e dashurinë e popullit
për të.

QARKORE E KQ TE PKSH NE LIDHJE ME KRIJIMIN
E FORMACIONEVE MË TË MEDHA PARTIZANE
DHE VEÇANERISHT TE BRIGADËS I SULMUESE
20 qershor 1943

VDEKJE FASHIZMIT — LIRI POPULLIT

Për Komitetin Qendror të Partisë
Komuniste të Shqipërisë
Shpati
Botohet sipas kopjes së
shaptilografuar që g jendet në
Arkivin Qendror të Partisë

Të dashur shokë,
Tani që Lufta nacional-çlirimtare po merr një karakter të
gjerë me formimin e zonave dhe të shtabeve të tyre, duhen formuar sa më shpejt dhe batalionet, të përbëra prej 2 deri në
4 geta.
Njëkohësisht duhet të zgjidhet një numër i caktuar nga partizanët më të mirë të çetave të vendit dhe që kanë marrë pjesë
në një ose më shumë aksione për t'i dërguar në një vend të caktuar, ku do të formohet Brigada I e Ushtrisë Naciona/-ÇUrimtare Partizane dhe Vullnetare.
Për këtë punë me kaq rëndësi t'u kërkohen komisarëve dhe
komandantëve luftëtarët më të mirë, sipas caktimit të shifrave
të qarkorit. Por kjo direktivë nuk duhet të kuptohet ngurt; formimi i Brigadës I dhe rekrutimi i anëtarëve të saj duhet të shërbejnë për t'i dhënë vrull formimit të batalioneve të zonës e jo
si një pengesë. Formimi i Brigadës I si dhe formimi i batalioneve ngjall dhe forcon besimin në zhvillimin e luftës sonë drejt
kryengritjes së përgjithshme.
Në Brigadën I dhe në batalionet e zonave të ndryshme, populli do të shohë bërthamën e shëndoshë e të sigurt të Ushtrisë
NÇPVSH. Duhet, pra, të popullarizoni në luftëtarët Brigadën I.
Rëndësia e direktivës kërkon shpejtësi në rekrutimin e elementëve dhe në formimin e batalioneve. Me këtë rast shpejtoni
mobilizimin sa më të gjerë të popullit që don të luftojë, veçanërisht të elementëve të rinj.
Po ju dërgojmë 10 kopje të një qarkorejel. Kjo qarkore ka
1 Është fjala për qarkoren e KQ të PKSH të 17 qershorit 1943. (Shih
në këtë vëllim, f. 164.
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një rëndësi të madhe dhe me kujdesin më të madh të punohet
në të gjitha celulat e organizatave dhe në qarkorët.
Të mos shumëzohen kopjet, por të mos mbetet asnjë shok
në errësirë dhe të punohet sa më mirë, se rëndësia e saj është
e madhe.
Të fala shoqërore
Shpati

NB — Batalioni përbëhet prej dy ose katër çetave dhe përbëhet prej 50 vetave e lart. Batalioni ka një komandant dhe një
komisar, ashtu edhe një nënkomandant e një nënkomisar. Shtabet e batalioneve varen prej shtabit të zonësl.
Brigada do të ketë lultëtarë nga të gjitha anët e Shqipërisë
dhe karakterin e një ushtrie të rregullt. Qarku juaj duhet të
dërgojë 120 vetë për brigadën, dhe këta nën komandën e shokut
Mehmet Shehu të nisen për në Vithkuq (Korçë) dhe të ndodhen
atje më datën 25 korrik 1943. Këta luftëtarë të zgjedhur duhet
të kenë armët më të mira.
Të çoni brenda datës 30 qershor në barangat e Zvarishtit
një shok të mirë që të ketë edhe vesh «muzikal», se do të marrë
pjesë në një kurs special. Tok me këtë shok duhet të çoni patjetër, po në barangat e Zvarishtit (Korçë), shokun telegrafist që
kishit çuar një herë për çështjen e radios. Këta shokë do të mungojnë afro një muaj këtej.
Shoku Vjosa2 do të qëndrojë këtej, prandaj më parë se të
largohet duhet të rregulloni punën e atjeshme e sidomos zëvendësimin e tij në Mallakastër.
Botohet sipas origjinalit që
gjendet në Arkivin Qendror
të Partisë

1 Letra dërguar gjithë komiteteve qarkore të PKSH mbaron këtu;
pjesa e mëposhtme e dokumentit ndodhet vetëm në letrën drejtuar Komitetit qarkor të PKSH për Vlorën.
2 Pseudonimi i shokut Mehmet Shehu, kandidat I KQ të PKSH dhe
sekretar organizativ i Komitetit qarkor të Partisë për Vlorën.
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PMSHENDETJE E KQ TE PKSH DREJTUAR KONFERENCES
SË PARË TË ORGANIZATES SE RINISE KOMUNISTE
SHQIPTARE
Qershor 1943
VDEKJE FASHIZMIT — LIRI POPULLIT
KONFERENCRS SR PARË TR VENDIT TR AKTIVIT TË
RINISR KOMUNISTE SHQIPTARE

Shokë e shoqe,
Ushtria e Kuqe lavdiplote me popujt heroikë të Bashkimit
Sovjetik, nën udhëheqjen gjeniale të shokurt të madh Stalin, i ka
gjunjëzuar hordhitë e Hitlerit. Nën grushtet e Ushtrisë së Kuqe,
e ushtrisë së aleatëve anglo-amerikanë dhe të partizanëve dhe
vullnetarëve të Evropës së robëruar po pregatitet shkatërrimi i
fashizmit dhe çlirimi i popujve.
Populli ynë, që ka kaluar nëpërmjet vuajtjesh dhe mjerimesh të panumërta, e ka rrugën e ringjalljes në Luftën nacional-çlirimtare. Ne, komunistët, bijtë e këtij populli, kemi derdhur të
tëra forcat tona në këtë lurftë. Ne duam të shpëtojmë vendin tonë
nga robëria fashiste, duam të çlirojmë popullin tonë. Rruga e
shpëtimit është një dhe e vetme, dhe është ajo që ka zgjedhur vetë
populli ynë, është ajo që ndjekim ne, është lufta e paprerë dhe
pa kondita kundër okupatorit fashist.
Rinia shqiptare e ka përqafuar me entuziazëm këtë luftë të
shenjtë, ajo ka përbuzur dhe ka luftuar kompromisin vëllavrasës e varrosës të indipendencës sonë dhe ka dalë në radhët e para të
1 Konferenca e parë e Vendit e Rinisë Komuniste Shqiptare u mbajt
më 9-13 qershor 1943 në Zaloshnjë të Skraparit.
12 — 446
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Luftës nacional-çlirimtare. Partia Komuniste e Shqipërisë, në momentet më të vështira të luftës së saj kundër okupatorit dhe reaksionit të brendshëm të tërbuar, për qenjen dhe forcimin e saj, për
zgjerimin dhe forcimin e Luftës nacional-çlirimtare, ka gjetur
përkrahjen më të vlefshme te rinia e vendit tonë. Rinia Komuniste Shqiptare ka ditur të mobilizojë, të organizojë të prijë
masat e rinisë drejt çlirimit të tyre, drejt fitimit të një bote të re,
pa robëri dhe pa fashizëm, që realizohet vetëm duke kaluar përmes
Luftës nacional-çlirimtare. Rinia Komuniste ka dhënë shembuWn
e sakrificës dhe të vetëmohimit, ka dhënë shembullin e trimëriSë,
të ashpërsisë në luftë dhe të urrejtjes kundër okupatorit dhe tradhëtarëve; ajo i ka dhënë pa kursim atdheut tonë të dashur e të
robëruar gjakun e saj, dëshmorët e saj.
KQ i PKSH i përulet kujtimit të dëshmorëve të rinj, i përulet kujtimit të drejtuesve të Rinisë Komuniste, që ranë në ballë
të luftës, i përulet kujtimit të Qemal Stafës, sekretar politik i KQ
të RKSH dhe Misto Mames, anëtar i KQ të RKSH.
Shokë e shoqe të rinisë,
Lufta nacional-çlirimtare na vë detyra të reja dhe të rënda,
duhet ta forcojmë dhe ta bëjmë më të ashpër.luftën kundër okupatorit. Duhet t'i shumojmë dhe t'i forcojmë radhët e çetave partizane dhe vullnetare, që të formojmë kështu një ushtri të fortë,
Ushtrinë Nacional-Çlirimtare të popullit shqiptar, garanci për
çlirimin e atdheut tonë. Duhet që radhët e ushtrisë sonë t'i mbushim me të rinj, me të rinj që kërkojnë me padurim t'i hidhen
në fyt okupatorit të urryer.
Shokë e shoqe të konferencës,
Atdheu ynë i dashur është i robëruar. Zëri i tij e thërret
rininë në luftë. Është detyra jonë dhe, para së gjithash, juaja,
o shokë e shoqe të konferencës, që ta mobilizoni dhe ta organizoni
rininë në këtë luftë të shenjtë. Duhet ta udhëhiqni rininë, ta
pregatisni dhe ta forconi me punë e me luftë dhe ta bëni, kështu,
një forcë më të madhe e më të gjallë për Partinë tonë Komuniste
të re; duhet ta ngrini dhe ta edukoni rininë, që kështu radhët
e saja të jenë një burim i pashtershëm elementësh të shëndoshë
për të zmadhuar dhe për të forcuar radhët e Partisë sonë. Duhet
ta drejtoni me kujdesin më të madh Rininë Komuniste, këtë
organizatë kaq të çmueshme dhe kaq të dashur për Partinë; duhet ta mbroni nga çdo armik.
Shokë e shoqe,
Duhet t'i vëmë shpatullat Partisë sonë të re dhe t'u biem
kokës pa mëshirë armiqve të saj të jashtëm dhe të brendshëm.
Duhet t'u shtypim kokën rrymave dhe elementit trockist dhe
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grupash, elementit të fëlliqur, dallaveraxhi dhe frikaman, që
mundohet të dobësojë radhët e Partisë.
Shokë e shoqe të konferencës,
Kini parasysh shembullin e rinisë heroike të Bashkimit Sovjetik, e rinisë së Leninit dhe të Stalinit. Bëjani të njohur mirë
rinisë shqiptare luftën heroike të rinisë sovjetike, vetëmohimin
dhe sakrificat e saja, punën e saj, sukseset e saja.
KQ i PKSH ju përshëndet dhe ju uron sukses.
RROFT2 SHOKU I MADH STALIN!
RROFTn E PATHYESHMJA USHTRI E KUQE LAVDIPLOTEI
RROFTË BASHKIMI SOVJETIK, KnSHTJELLA E LIRISn
RROFTË KOALICIONI I FUQISHËM ANGLO-SOVJETO-AMERIKAN!
RROFTn LUFTA NACIONAL-ÇLIRIMTARE E POPUJVE Tn
ROBËRUAR!
RROFTn BASHKIMI I POPULLIT SHQIPTAR!
RROFTË LUFTA NACIONAL-ÇLIRIMTARE E POPULLIT
SHQIPTAR!
RROFTn PARTIA KOMUNISTE E SHQIPnRISn!
RROFTË BASHKIMI I RINISË ANTIFASHISTE SHQIFTARE1
RROFTn RINIA KOMUNISTE SHQIPTARE!
RROFTn KONFERENCA E PARË E VENDIT E AKTIVIT TË
NiSË KOMUNISTE SHQIPTARE!
Për KQ të PKSH

Shpati
Botohet sipas origjinalit ge
ahradet në Arkivin Qendror

të Partisë
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