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HYRJE

ix

1 APJ FR, F.06, regj. 10, D. 27, dok. 334, fl. 1-4. Në: Lauka–Ymeri, 176.

Për herë të parë në periudhën paskomuniste i paraqitet publi-
kut një monografi e plotë mbi historinë e ngritjes dhe të veprimtarisë
së Partisë Komuniste Shqiptare në periudhën e parë të jetës së vet,
që përfshin harkun historik kohor nga ngritja e saj në nëntorin e vitit
1941 deri në ardhjen në pushtet në nëntor 1944.

Kominterni, që në vitin e parë të ngritjes së vet e vazhdimisht
është orvatur, pa sukses, për ngritjen e një partie komuniste në Shqi-
përi. Pas 20 vitesh, më 1939 ngarkoi Partinë Komuniste të Jugosllavisë
për realizimin e atij qëllimi. Me vonesë për shkak të LDB, nën drejtimin
e dy emisarëve të PKJ, tre nga grupet kryesore komuniste, që vepronin
në vend e që prej 13 vitesh kishin dështuar në orvajtjet për ngritjen
e partisë së tyre, në nëntor 1941 u mblodhën e u bashkuan dhe ngritën
Partinë Komuniste Shqiptare.

Gjatë këtij studimi, nëpërmjet një shumice dokumentesh, faktesh
e zhvillime ngjarjesh argumentohet se Partia Komuniste Shqiptare për
periudhën kohore që nga themelimi e deri nga mesi i vitit 1948 kur
u prishën marrëdhëniet me Partinë Komuniste të Jugosllavisë, nuk ishte
nën ndikimin e kësaj të fundit siç thuhet gjerësisht, por fatkeqësisht
funksionoi si një degëzim i saj.

Për këtë gjendje, si hyrje po përmendim një pohim të numrit
një të PKSh, të Enver Hoxhës, të bërë nga fundi i qeshorit 1948, kur
pas dyersh të mbyllura i ka thënë Molotovit, në atë kohë figura numër
dy e BRSS, ministër i Jashtëm sovjetik, se “Partia Komuniste Shqiptare
nuk konsiderohej si një parti e pavarur komuniste”1.
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x

Për shkak të konfliktit që pati me Titon, ishte Stalini ai i cili në
vitin 1948 e hoqi PKSh nga duart e PKJ. Kjo heqje, e menduar prej tij
si e përkohshme – deri sa të eliminohej “revizionisti” jugosllav Tito –,
për ironi të objektivave strategjike Stalin-Tito të cilave Hoxha u ishte
nënshtruar plotësisht, mbeti ashtu siç e kërkonte historia për Shqipë-
rinë: përfundimtare.

Duke filluar nga Mbledhja Themeluese e PKSh e vazhdimisht,
do të shohim se komunistët shqiptarë të drejtuar nga dy instruktorët
e PKJ sipas vijës së Kominternit, u ngritën në luftën e armatosur në
emër të çlirimit të vendit, por me qëllim për të ndihmuar luftën e
Bashkimit Sovjetik, dhe të ndërgjegjshëm për synimin kryesor që ishte
marrja e pushtetit dhe vendosja e diktaturës së proletariatit për ndërtimin
e socializmit e pastaj të komunizmit, që kishte qenë ëndërra e tyre.

Ishte një trill i historisë që Partia Komuniste Shqiptare e
ngritur në nëntor 1941, fillimisht me 130 militantë1 – e orientuar sipas
parimeve të Kominternit nën drejtimin e emisarëve të PKJ, – nëpërmjet
manipulimit të qëndresës së armatosur kundër pushtuesve italo-
gjermanë me mbizotërim të luftës civile në rritje, të vinte në fuqi
pas tre vitesh, në mbarim të LDB në Shqipëri – në fund të nëntorit
1944 –, kur trupat e Vehrmahtit2 gjerman po linin Ballkanin për t’u
grumbulluar në mbrojtjen e dëshpëruar të Rajhut të tretë. Është rasti
për të përmendur një përfundim të Bernd J. Fischer: “Në dorën e
hekurt të Enver Hoxhës u krijua miti i qendresës së fuqishme, sipas së
cilës populli shqiptar kishte mposhtur dhe dëbuar heroikisht pushtuesit”.3

Ironia vazhdon. Ende shkruhet për “komunistë demokratë”.
Vazhdojnë përpjekjet për zbutjen e krimeve të sistemit komunist në
Shqipëri, apo dhe më keq për njerëzimin: për harrimin e tyre.

Materiale që do të shërbenin për një ndriçim të mëtejshëm të
historisë së errët të PKSh për periudhën në studim, janë padyshim
edhe dokumente që gjenden në arkivat e Beogradit një pjesë e të cilave
mbahen ende të mbyllura. Ndërkaq, dëshirojmë të vëmë në dukje se
qëllimi ynë është edhe heqja e vellove me të cilat ende sot mbulohen
të vërteta të historisë. Me këtë rast dëshirojmë të përmendin studiuesin

1 Mihal Bisha, «Nga historia e ndërtimit të Partisë (Shifra dhe fakte)». Në:
Rruga e Partisë, 1959, VI, 88.

2 Vehrmaht (Wehrmacht) – përkthimi: «Forca Mbrojtëse».
3 B. Fischer (i), 27-8.
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xi

Enver Lepenica i cili në 2016 ka shkruar: “Më duhet të mbroj publikisht
të vërtetat përpara një shoqërie që nuk është e gatshme “të lajë hesapet
me të kaluarën”, më duhet pra të çliroj të vërtetën nga prangat e mani-
pulimit komunist”.1

Jashtë periudhës kohore në studim por brenda tematikës, po
shtojmë se në Kongresin e parë të Partisë Komuniste Shqiptare, të mbajtur
në nëntor 1948, është ndërruar dy herë emri i Partisë2, derisa më në fund,
në qershor 1991 kur Partia i kishte dorëzuar armët e luftës së klasave,
atë emër që vazhdonte ta respektonte gjer në shenjtërim, por që ishte
bërë i urryeshëm për shumicën dërrmuese, e mohoi duke marrë një
emër të cilin e kishte përçmuar sidomos në dekadat e fundit, – u quajt
Parti Socialiste.

Bruksel, tetor 2019.

A u t o r iA u t o r iA u t o r iA u t o r iA u t o r i

1 Lepenica (iii), 117.
2 Sipas porosisë së Stalinit dhënë Enverit në takimin e tyre të parë në korrik

1947 në Moskë, në Kongresin e parë të PKSh që u mbajt në nëntor 1948 u ul
grada e krenarisë komuniste të saj duke i ndërruar emrin në Partia e Punës.
(Shih : QRRSDHR, F. 17, Regj. 128, dok. 1075fl. 1-3, 48-56, 58-61. Në : Lauka–
Ymeri, 148 në psh./ Hoxha (iv), 60./ Çuvahin, 51.).

    Pas këtij ndryshimi, po në atë kongres, pa bujë drejtuesit e PKSh dekretuan
edhe një ndryshim tjetër në emrin e Partisë, me vlerë prapavepruese. E lindur
me emrin Partia Komuniste Shqiptare, ajo do të quhej Partia Komuniste e
Shqipërisë për periudhën e kaluar 1941-1948. (Në Hyrjen e «Statutit të Partisë
së Punës të Shqipërisë», miratur më 18 nëntor 1948 thuhet: 3 Partia e Punës
e Shqipërisë, është Partia në vazhdim direkt të Partisë Komuniste Shqiptare
në konditat e sotme”. Në: Dokumenta kryesore, v. I, 520). Emërtimi i ri, në kushtet
e Kombit Shqiptar merrte një kuptim më të kufizuar nga ai i mëparshmi. Ky
emërtim i dekretuar, ironikisht nuk zuri dot vend dhe shkaktoi një farë lëmshi
emërtimesh në historiografinë kokore përkatëse, duke filluar nga vetë
raporti i Enver Hoxhës mbajtur në atë kongres , i cili është botuar me titullin
e librit ku shkruhet për Partinë Komuniste të Shqipërisë, ndërsa kudo në tekst
gjendet Partia Komuniste Shqiptare (Shih në: Hoxha (vii), përshembull f. 23,
42, 48 etj.,). Edhe vitin 1971, në ribotimin Dokumenta kryesore të PKSh, në
disa dokumente është bërë korrigji:mi, në të tjera ka mbetur origjinali. Ende sot
vazhdon historia. Nuk bën përjashtim një libër i autorit të këtyre reshtave
–Kosova në qëndrimet e Enver Hoxhës–, botuar në vitin 2006, apo traktati Historia
e popullit shqiptar, vëllim IV (Botim i dytë i ripunuar i vitit 2009.)
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1. KOMINTERNI DHE SHQIPËRIA

Internacionalja II Socialiste (1889-1917):
Për Shqipërinë

Për herë të parë në lëvizjen socialiste ndërkombëtare proble-
min shqiptar e kemi hasur në Kongresin e Jashtëzakonshëm të Inter-
nacionales II Socialiste, i mbajtur në Bazel të Zvicrës më 24–25 nëntor
19121. Në Manifest, marksistët e kohës shpreheshin se “Kongresi
njeh të drejtën e popullit shqiptar për autonomi, por nuk do që, nën
pretekstin e autonomisë, Shqipëria të sakrifikohet për ambicjet austro-
hungareze dhe për ato italiane” dhe se “Shqipëria mund të jetë me
të vërtetë e pavarur vetëm duke qenë pjestare e një federate demo-
kratike ballkanike”2. Shënojmë se në Kongres nuk dallohen shqiptarë
të pranishëm midis përfaqësuesve të vendeve ballkanike.3

Po në kuadrin e Internacionales II, socialistët shqiptarë i kemi
hasur për herë të parë në Konferencën e Stokholmit më 1917, me një
Manifest në të cilin, mes të tjerash, thuhet se “përfaqësuesit e Partisë Socia-
liste Shqiptare i drejtohen Komitetit Ruso-Hollando-Skandinav që të
interesohet në mënyrë të veçantë për fatin e Shqipërisë dhe të veprojë
menjëherë për realizimin e dëshirave të ligjshme të Kombit: Rivendo-
sjen e kufijve dhe pavarësinë e plotë kundër çdo shkeljeje”4.

1Histoire de la IIe, Tome 22, f. 18./ Më 17 nëntor 1912 në qytetet më të mëdha të
Europës ishin zhvilluar manifestime “Kundër zgjerimit të konfliktit ballkanik”.

2Histoire de la IIe, Tome 22, f. 91.
3Aty: 30, 54, 56, 61.
4 Aty, 833-4. Dokumenti botohet i plotë. Nuk tregohen nënshkruesit.
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Internacionalja III Komuniste:
Kominterni, 1919–1943

Kësaj teme që ka mbetur tepër tërheqëse edhe pas periudhës
së veprimtarisë së Kominternit, po i kushtojmë këtë kapitull të shku-
rtër, i cili do të shërbejë për një kuptim më të mirë të një sërë zhvilli-
mesh edhe në lëvizjen komuniste në Shqipëri, sepse Internacionales
Komuniste iu desh një orvajtje prej më shumë se dy dekadash për
ngritjen e një partie komuniste në këtë vend dhe se komunistët shqip-
tarë, si shumica e të tjerëve në botë, e shihnin Kominternin si një insti-
tucion të shenjtë në Glob.

1 Lenin, v. 21, f. 28.
2 Sipas Leninit, fitorja përfundimtare e Rrevolucionit të Tetorit do të ishte e

pashpresë pa një lëvizje revolucionare edhe në vendet e tjera. Në: Lenin, v.
27, f. 92, deklaratë në Kongresin VII të PK(b) Ruse, në mars 1918.

3 Broué (i), 39-46 jep ftesën në frëngjisht./ Degras (ii), v. 1, 1-5 ftesa në anglisht.

Ngritja e Internacionales III

Që në vitin 1914 Lenini brohoriste: “Rroftë Internacionalja III
e pastruar [...] edhe nga oportunizmi”1. Pas tre vitesh, të ekzaltuar nga
fitorja e Revolucionit Socialist të Tetorit në Rusi (nëntor 1917), të apa-
sionuar pas idesë së revolucionit proletar botëror dhe të përfshirë në
ëndrrën e realizimit fare të afërt të një Europe komuniste, në liderët komu-
nistë rusë lindi edhe ambicja për një hegjemoni komuniste botërore.

Me këtë botëkuptim ata kërkonin me çdo kusht një Internacio-
nale të Tretë e cila t’u shërbente qëllimeve të tyre të kohës e të perspektivës.2

Me një ftesë të gjatë shpjeguese botuar në Moskë, në Pravda dhe
në Izvestia të 24 janarit 1919, njoftohej se duke filluar nga 2 marsi 1919
do të mbahej aty një kongres për të themeluar një “Internacionale të
re revolucionare”.3 Ftesa ishte nënshkruar nga KQ i Partisë Komuniste
(bolshevike) Ruse, (PK(b)R); nga pesë të ashtuquajtura parti komuniste:
e Polonisë, e Hungarisë, e  Austrisë Gjermane, e Letonisë dhe e Finlandës;
nga i sajuari Komiteti Ekzekutiv i Federatës Socialdemokrate Revo-
lucionare Ballkanike dhe nga Partia Punëtore Socialiste e Amerikës.
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Veç rusëve, të gjithë nënshkruesit ishin refugjatë me banim në Moskë.1

U morën masa për të ftuar delegatë të përshtatshëm.2

Kongresi u zhvillua më 2–6 mars 1919.3 Vetëm pesë delegatë
kishin ardhur nga jashtë Rusisë enkas për mbledhjen: Eberlein, alias
Albert (Gjermani), Gruber (Austri), Stange (Norvegji), Grimlund
(Suedi) dhe Rutgers (Hollandë). Pjesa më e madhe ndër 34 delegatë
të huaj ishin drejtpërdrejt apo tërthorazi militantë të Partisë Bolshevike
Ruse, të stisur si përfaqësues të partive të tjera.4

Mbledhja vendosi të quhej Konferencë ndërkombëtare, sipas
këmbënguljes së delegatit gjerman të bërë pas dyersh të mbyllura
një natë më parë.5 Por me manovrime të liderëve rusë, ditën e tretë të
punimeve u paraqit pa pritur propozimi për krijimin menjëherë të
Internacionales III, për të kthyer Konferencën në Kongres.6 Mungesën
e përfaqësueshmërisë së delegatëve për një kongres themelues e
argumentoi me një fjalë të gjatë këmbëngulëse delegati i PK Gjermane,
i cili tha:

“shokët mund të flasin këtu vetëm në emër të grupeve. [...] Janë aq
të pakta organizatat që po marrin pjesë në themelimin e Internacionales

III, sa që është vështirë të paraqitemi publikisht”.7

Por me votim, themelimi i Internacionales III u vendos njëzëri
me përjashtim të 5 votave abstenuese të delegatit gjerman.8 E ngritur
në një kongres të tillë të sajuar, Internacionalja e Tretë Komuniste, e
cila më pas u quajt thjesht Internacionalja Komuniste – IK –, do të mbetej
në histori me shkurtimin Komintern (akronim në rusisht i Komuni-
stiçjeskii Internacional).

U miratuan katër dokumente. I pari përbënte tezat e Leninit
«Demokracia borgjeze dhe diktatura e proletariatit», për të cilin nuk

1 Aty, 45-6./ Degras (ii), v. 1, 1.
2 Carr, The bolshevic, 126./ Degras (ii), v. 1, 1.
3 Broué (i), jep me hollësi zhvillimet e kongresit dhe të dhëna për pjesëmarrësit.
4 Lazitch and Drachkovitch (i), 74.
5 Broué (i), 55 në fsh., 165 në fsh.
6 Broué (i), 164-5, 167-75./ Lenin, v. 29, 170.
7 Broué (i), 166-7, ku jepet i plotë diskutimi i Eberleinit.
8 Broué (i), 175.
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pati diskutime.1 Tjetri ishte Platforma e IK2, ku theksohej se “kom-
plotit të madh të klasave kapitaliste, proletariati duhet t’i përgjigjet
me marrjen e pushtetit politik, duke e kthyer këtë pushtet kundër
armiqve të klasës, duke e përdorur si levë për transformimin ekono-
mik të shoqërisë. Fitorja përfundimtare e proletariatit do të shënojë
fillimin e historisë së vërtetë të njerëzimit të çliruar”.3 Dokumenti i
katërt ishte «Manifesti i Intenacionales Komuniste».4

U zgjodh një organ drejtues: Komiteti Ekzekutiv i Internacionales
Komuniste – KEIK – që funksionoi si komitet qendror i një partie
komuniste ndërkombëtare.

Në fjalimin që mbajti me rastin e përfundimit të Kongresit,
Lenini tha:

“Shokët e pranishëm në këtë sallë panë si u ngrit Republika e Sovje-
tëve, tashti ata panë si u themelua Internacionalja Komuniste, ata të
gjithë do të shohin si do të formohet Republika Federative Botërore

Sovjetike”.5

Dhjetë ditë më pas ai i propozoi KQ të PK(b) Ruse për të
miratuar si kryetar të KEIK, Grigori Zinovjevin, President i Sovjetit
të Petrogradit.6 Arbitrariteti i liderëve rusë tregonte se Kominternide
facto konceptohej prej tyre si një degë e PK(b)R, jo kjo e fundit si një
«Seksion bazë» i Internacionales Komuniste si të gjitha partitë e tjera
pjesëmarrëse. Shtylla kryesore mbështetëse e kësaj konsiderate si dhe
e zhvillimeve të ardhshme ishte financimi.

1 Përkatësisht: Lenin, v. 28, 533-4./ Degras (ii), v. 1, f. 7.
2 Teksti i Platformës jepet në Broué (i),217-23 dhe në Degras (ii), v.1,17-24.
3 Broué (i), 218.
4 Broué (i), 206-16, dhe Degras (ii), v. 1, 38-48, japin tekstin e plotë të Manifestit.
5 Lenin, v.28, 566.
6 Vaksberg, 16.

Financimi

Merakun që brente delegatin gjerman, Albertin, për vështirësinë
e “paraqitjes publikisht” të Internacionales III, Lenini me shokët e



5KOMINTERNI DHE SHQIPËRIA

vet e kishin zgjidhur. Ata kishin vendosur që Internacionalen e Re ta
paraqisnin në publik e sidomos përpara veprimtarëve, të lakmueshme
dhe shkëlqimplote: veç propagandës me parime teorike tepër tërhe-
qëse, do ta bënin të shkëlqente me brilante e zbukurime nga të thesarit
të fronit perandorak rus. Këtë temë e trajton Arkadi Vaksberg në librin
Hotel Lux1, kapitulli i parë i të cilit mban titullin «Diamante për revolu-
cionin botëror», nga kemi shkëputur, me shkurtime, pjesët e mëposhtme:

Hapi më kuptimplotë përsa i përket rrjedhimeve, hap që ndikoi jo
vetëm fatin e Kominternit por edhe marrëdhëniet mes Moskës dhe
“partive motra” deri në vitin 1991, ishte vendimi tepër sekret i Komitetit
Qendror të PK(b) Ruse, për të vënë në dispozicion të Internacionales
së Tretë zbukurime që i përkisnin thesarit perandorak rus. Duke mos
pasur valutë perëndimore për t’i bërë ballë nevojave (“zjarrit revolu-
cionar botëror”), Moska vendosi të shkëmbeheshin me valutë objektet
e çmueshme të dinastisë së carëve të përmbysur.

Arshivat e Kominternit fshehin një numër të madh listash ku përme-
nden zbukurimet kaluar Kominternit për “nevojat e tij urgjente”. Disa
nga këto dokumente janë shkruar nga vetë Lenini. Midis tyre gjenden
dokumente me “adresë”, domethënë që kalimi i pasurisë nuk i është
bërë Kominternit si institucion, por në mënyrë të qartë kësaj apo asaj
partie dhe (më shpesh) filan shoku partie.2

Në atë kohë – në shtator 1921 –, Kominterni, që quhej i konsoliduar,
po shtrinte gjithandej brirthet e vet.3

Kominterni lindi si ndërmarrja më e pasur në botë. Dëshmitarë-
veprimtarë, revolucionarë idealistë apo dhe batakçinj, tregojnë aspekte
fantastike për praktikën ‘revolucionare’ të shpenzimit të pasurisë pera-
ndorake.4

Kongresi i Dytë

Fillimisht Kominterni u duk thjesht si një simbol revolucionar.
Por organizatorët e tij kërkonin të ngrinin një shtab për revolucionin

1 Vaksberg, 10, shkruan se ka hulumtuar në shtatë arkiva qendrore të Rusisë.
2 Aty, 17-8.
3 Po aty.
4 Shih p.sh: Freymond, 12-3./ Broué (ii), 610-12.
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botëror. Nga burimi i financimit dhe nga mënyra e organizimit kupto-
het se strategjia dhe taktika e Internacionales Komuniste pasqyronin
pikëpamjet e udhëheqësve komunistë të Rusisë e në radhë të parë
ato të Leninit. Një muaj përpara hapjes së kongresit II, Zinovjevi
shkruante: “Internacionalja Komuniste duhet të bëhet shtatmadhoria
e vërtetë e ushtrisë proletare ndërkombëtare që po ngrihet e po forcohet
përpara syve tanë”1.

Në këtë kongres (23 korrik - 7 gusht 1920), morën pjesë 217 dele-
gatë nga 41 vende, gjithsej 67 organizata, përfaqësueshmëria e të
cilave nuk u shqyrtua. Vetëm rreth gjysma e pjesëmarrësve vinin nga
vende të ndryshme jashtë Rusisë. Mund të thuhet me siguri se prej
pseudodelegatëve të Kongresit të parë, 19 u dukën përsëri.2 Sidoqoftë,
këtu u konsolidua Kominterni me miratimin e dy dokumenteve bazë.
I pari ishte Statuti3. Pika e parë e tij përcaktonte se internacionalja e
re e punëtorëve “është ngritur për të organizuar veprimtari të përba-
shkëta nga proletariati i vendeve të ndryshme që kanë një qëllim: të
përmbysin kapitalizmin, të vendosin diktaturën e proletariatit dhe një
Republike Sovjetike Botërore e cila do të zhdukë të gjitha klasat dhe
do të realizojë socializmin, stadi i parë i shoqërisë komuniste”. Sipas pikës
së tretë: Secila parti komuniste e një vendi që bënte pjesë në Interna-
cionalen Komuniste, do të quhej një “Seksion” i saj.

Dokumenti i dytë, më i rëndësishmi, përcaktonte Njëzetenjë
Kushtet për pjesëmarrjen në Komintern. Me këto kushte, sipas fjalëve
të Zinovjevit, Kominterni bëhej “një organizatë militante e cila duhet
të mirrte drejtimin e menjëhershëm të lëvizjes në vende të ndryshme”4.

Me financimin në radhë të parë, e në radhë të dytë me organi-
zimin dhe me këto dokumente po vihej në rrugë të hekurta autoriteti
i Kominternit, domethënë i KEIK, mbi ato parti që pranonin të bënin
pjesë si Seksione të tij. Ato parti, e fillimisht ata individë, të varur
financiarisht nga Moska me fonde të bollshme për një kohë të gjatë,
i shërbyen asaj ideologjikisht e politikisht. Nga këto pozita, në

1 Broué (ii), 155.
2 Degras (ii), v. 1, 109./ Hulse, 192-4./ Broué (ii), 158.
3 Degras (ii), v. 1, 161-6./ Në kongresin VI u miratua një statut i ri. Në: Degras
  (ii), v. 1, 464-7.
4 Degras (ii), v. 1, 166-72, dhe Hulse, 210-11 japin 21 kushtet.
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raportin që mbajti në kongres Zinovjevi tha: “KEIK e Internacionales
Komuniste e konsideron jo vetëm të lejueshme por madje të domosdo-
shme të «ndërhyjë» në çështjet e partive që bëjnë pjesë apo që dëshi-
rojnë të bëjnë pjesë në IK”1. Më 7 gusht, në një miting të gjerë në
Moskë pas mbarimit të Kongresit, Zinovjevi tha: “Jam thellësisht i
bindur se kongresi i dytë botëror i IK është paraardhësi i një kongresi
tjetër botëror, i kongresit botëror të Republikave Sovjetike”2.

1 Drachkovitch and Lazitch, 311.
2 Degras (ii), v. 1, 109.
3 Freymod, 115.
4 Në ato fillime, Zinovjevi dhe grupi i bashkëpunëtorëve nuk rekrutonin as
teoricienë marksistë as militantë specialistë të lëvizjes punëtore; edhe
funksionarët e Partisë – të famshmit “profesionistë revolucionarë”–, numë-
roheshin me gishtat e dorës. Që prej fillimit, Kominterni pati nevojë për
specialistë të një tipi krejt të ndryshëm: mjeshtër të punës ilegale (ose, më
keq, të rinj rekrutë që tregonin prirje në këto drejtime), për të organizuar provo-
kacione, vrasje, atentate, greva, manifestime të zhurmshme, mitingje kundër-
qeveritare, artistë për t’u maskuar, për t’u lyer, për t’iu shpëtuar ndjekjeve, e
të tjera. Në: Vaksberg, 20, 21.
5 Wolikow, 276-8, jep listën e 28 organeve të Kominternit.

Shkurt mbi organizimin

Përforcimi i Kominternit si shtab i revolucionit komunist botëror
do të realizohej nëpërmjet përçarjes së partive socialdemokrate, të
krijimit të partive të reja komuniste dhe të forcimit të të gjitha partive
komuniste, në mbarë Globin.3 Organizimin e shoqëroi rruga e “zgje-
dhjes” së kuadrove për veprimtarinë e ardhshme dhe ajo paralele nën-
tokësore e shërbimeve të fshehta ruse.4

Një ndërmarrje e tillë e shkallës botërore kërkoi organizimin
e një qendre gjigande e cila u ngrit në Rusi, ku Kominterni pati 11
organe drejtuese dhe 17 ndihmëse.5

Në këtë organizim bënte pjesë edhe sistemi i përgatitjes së
kuadrit, siç ishin universitetet për të huajt: Universiteti Komunist për
punëtorët e Lindjes (KUTV), i cili që nga viti 1926 pranoi mbi 600
studentë që u përkisnin 44 kombësive, dhe Universiteti Komunist
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për pakicat kombëtare të Perëndimit (KUNVZ). Në total, shkollat e
Kominternit u dhanë mësime të nivelit të lartë rreth 3.000
komunistëve. Për të kënaqur plotësisht sistemin e “bolshevizimit”,
u ngrit Shkolla Internacionale Lenin, që u ngarkua me shkollarizimin
prej dy apo tre vitesh të kuadrove komuniste. Brenda saj funksionoi
edhe një kurs i shkurtër 9 mujor. Prej kësaj shkolle kanë dalë militantë
që zunë vende me rëndësi nëpër partitë komuniste.1

Shumë shkurt mbi veprimtarinë 25-vjeçare

Të shtatë kongreset e Kominternit u mbajtën në Moskë. Gjatë
viteve që jetoi Lenini, katër kongreset e para u zhvilluan për çdo vit:
1919, 1920, 1921 dhe 1922.2

Stalini filloi t’i largohej idesë së “revolucionit botëror”, duke
paraqitur një argumentim teorik në mbrojtje të politikës: “Ndërtimi
i socializmit në një vend të vetëm”. Nga kriteri i ri rridhte drejtimi që
duhej të mbante Kominterni: Zbatimi i internacionalizmit proletar
në radhë të parë duhej të mbronte Bashkimin Sovjetik, vendi ku po
ndërtohej socializmi dhe që ishte garancia për ndërtimin e tij në vendet
të tjera të Botës. Për këtë u kërkua bolshevizimi i partive komuniste,
domethënë ecja e tyre me hapin e Partisë Komuniste (bolshevike) Ruse.3

Në tezat mbi taktikën, në Kongresin IV të Kominternit u
ritheksua zhvillimi i organizimit të tij si një parti komuniste botërore.
Në vendimin mbi riorganizimin e KEIK u vendos që kongreset e Inter-
nacionales Komuniste të ishin të përvitshme. Procesverbalet e kongre-
seve të seksioneve duhej t’i dërgoheshin KEIK.4 Në Kongresin V
(qershor-korrik 1924) u përsërit kërkesa për “bolshevizimin e partive
komuniste” dhe u shtrua kërkesa për “formimin e një partie të njësuar
komuniste botërore”. Si hap i parë, në janar 1925, KEIK miratoi një
“statut model” për partitë komuniste.5 Këto hapa shpinin drejt

1 Broué (ii), 620-3.
2 Degras (ii): v. 1, përkatësisht: 5, 109, 224, dhe 374.
3 Broué (ii), 360-1, 367.
4 Degras (ii), v. 1, përkatësisht, 428, 438 440. Për riorganizimin shih 436-42.
5 Degras (ii), v. 2, përkatësisht 153 dhe 172-9.
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shuarjes së identitetit kombëtar të partive komuniste, kërkesë e inter-
nacionalizmit komunist.

Në tetor 1926 fillon një periudhë që është quajtur stalinizimi
i Internacionales.1 Me propozim të Stalinit, u shkarkua Zinovjevi nga
kryesija e KEIK.2 Në shtator 1927, u përjashtuan Trocki dhe Vujoviç.3

Për fushatën e stalinizimit brenda partive të ndryshme komuniste –
e cila fillimisht do të realizohej me vendosjen në drejtimin e tyre të
kuadrove që mbanin anën e Stalinit – jepen të dhëna të shumta.4

Në vitet e ardhshme, pas rënies së plotë në duart e Stalinit, Komi-
nterni nuk do t’i shërbente më qëllimeve të veta revolucionare, por
në radhë të parë Byrosë Politike të PKBS, pra interesave shtetërore të
Bashkimit Sovjetik.

Kongresi VI (17 korrik – 1 shtator 1928), u hap nga Buharini.
Në këmbënguljen për thellimin e politikës së Frontit Proletar Unik
(të vendosur qysh në fund të vitit 1921)5, lëshoi anatema për social-
demokracinë.6 Kongresi miratoi një Statut të ri dhe një Program të ri
të hollësishëm për IK.7 U miratuan gjithashtu Teza të reja, të hollë-
sishme, për lëvizjen revolucionare për vendet koloniale dhe për ato
gjysëmkoloniale.8 Por kongreset e Kominternit kishin filluar ta humbi-
snin vëmendjen e duhur, si për rrallimin e tyre, ashtu dhe për shkak
të mungesës së diskutimeve të vërteta, të cilat në shumicën e rasteve
bëheshin prapa dyersh të mbyllura të KEIK.9 Në korrik 1929, Buha-
rini u hoq nga KEIK.10

Këmbëngulja e gjatë për taktikën e Frontit Proletar Unik u kthye
në një politikë vetëvrasëse për Kominternin. Ky Front shkaktoi përça-
rjen e forcave dhe izolimin e komunistëve.11

1 Broué (ii), 469.
2 Broué (ii), 469-70./ Degras (iii), v.2, 310.
3 Degras (ii), v. 2, 403, 407.
4 Broué (ii), 485-7, 495-9, 499-507 dhe 507-21.
5 Degras (ii), v. 1, 316-19.
6 Degras (ii), v. 2, 446.
7 Aty, përkatësisht 464-70 dhe 471-525.
8 Aty, 526-48.
9 Broué (ii), 483.
10 Vendim i Plenumit X të KEIK. Në: Degras (ii), v. 3, 68, 69.
11 Këtë e tregonin sidomos disfatat e fundit, të viteve 1933 dhe 1934: Për revo-

lucionin në Kubë, për valën e lëvizjes punëtore në Austri, për gjendjen në Francë,
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Në maj 1934 Byroja Politike e KQ të Partisë Komuniste të Bash-
kimit Sovjetik vendosi thirrjen e Kongresit VII të Kominternit.1 Gjatë
përgatitjeve për këtë kongres, në korrik erërat e Kominternit po kthenin
kah, nga cilësimi i socialdemokracisë si «social-fashiste» dhe si arma
kryesore e borgjezisë, dhe i socialdemokratëve të majtë si armiqtë
kryesorë të komunistëve2, në mundësinë që së bashku me ta të krijohej
Fronti Popullor, për të përballuar nazizmin që po rrezikonte Bashki-
min Sovjetik.3 Stalini e ndjente pozitën e dobët të Bashkimit Sovjetik
në një gjendje të rrezikshme ndërkombëtare, e pra për mbrojtje kishte
nevojë edhe për ndihmën e jokomunistëve4, duke i përfshirë të gjithë,
edhe institucionet fetare.

Kongresi VII – i fundit – i Kominternit u hap në korrik 1935.
Stalini nuk ishte i pranishëm; dallohej te ai mungesa e entuziazmit
për Kominternin dhe për komunistët e huaj. U vendos t’i dërgohej
një mesazh përshëndetjeje.5 Sa herë që përmendej emri i tij në Kongres,
shpërthente një breshëri “brohoritjesh të forta”.6

Çështja më e rëndësishme e Kongresit ishte objektivi që u paraqit
nga Dimitrovi për një “front të gjerë popullor mbi bazën e një fronti
unik proletar”7, pa harruar parullën “Partia mbi të gjitha”8, e cila nën-
kuptonte se në çdo vend në krye të frontit popullor duhej të ishte partia
komuniste.

Me ‘zgjedhje’, Gjergj Dimitrovit iu dha posti i sekretarit të
përgjithshëm. Në Presidium të KEIK bënin pjesë Manuilski, Kuusinen,
Togliati, Pieck, Marty dhe Gotvald, të gjithë në rresht pas Stalinit. Aty
u futën dhe dy emra të panjohur në Komintern: Mikail A.Triliser,

   për zhvillimet në Spanjë dhe për lëvizjet e forta punëtore në Amerikë. Në:
Broué (ii),628, 630, 632-8, 640, 642, 643-4 dhe 644-5.

1 Degras (ii), v. 3, 346./ Prej kohësh IK ishte kthyer në një departament i KQ
bolshevik rus, duke ruajtur faqen e një pseudoorganizate ndërkombëtare
autonome. Në: Vaksberg, 16.

2 Broué (ii),634, 655, 656.
3 Aty, 657-8./ Humbert-Droz, 34.
4 Asteriou, 738.
5 Carr, The Twilight, 403, 404.
6 Rundschau, No, 35, August 7, 1935, pp.1693-1702. Në: Carr (ii), 404.
7 Pika nr.2 e Rezolutës së Kongresit. Në: Degras (ii), v. 3, 353.
8 Degras (ii), v. 3, 347.
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drejtuesi i GPU1, me pseudonimin Moskvin; tjetri, i cili një vit më
pas do të emërohej ministër i brendshëm i Bashkimit Sovjetik dhe
shef i NKVD2, qe Nikolai Jezhov.3 Ndërkaq GPU e kishte marrë në
dorë kontrollin mbi ato parti komuniste që ishin bërë seksione të
Kominternit.4 Ato parti si dhe shtabi i Kominternit ishin kthyer në
spiunë të Kremlinit.5

Tashti bota konsiderohej e ndarë në dy “kampe”, që ishin ai i
luftës dhe ai i paqes. Këtij të fundit, ku bënte pjesë BRSS – “kështjella
e revolucionit dhe e socializmit”, siç e kanë quajtur për një kohë shumë
të gjatë komunistët –, duhej t’i shërbenin të gjithë komunistët.
Dimitrovi shpjegon: “Bashkimi Sovjetik, vendi ku ndërtohet socializmi
e po realizohen idealet e socializmit, është atdheu socialist i punëtorëve
të të gjitha vendeve të botës”6.

Ngritja e Frontit Popullor, bashkë me sukseset, solli ngatërresa
të forta në partitë komuniste. Si shembull befasues përmendet gjendja
në PK Italiane, ku komunistët për njëfarë kohe duhej t’i quanin vëllezër
edhe “këmishëzinjtë”.7

Prej kohësh flitej për Kominternin stalinist.8 Stalini ishte bërë
i vetmi autoritet që gjykonte njerëzit dhe vendin e tyre në Komintern
dhe në partitë e ndryshme komuniste.9 Rezultati ishte se Stalini e ktheu
Kominternin në një institucion ndërkombëtar sovjetik të mirëkontro-
lluar personalisht dhe në një arenë viktimash.10

1 GPU, shërbimi i fshehtë sovjetik 1923-1934.
2 NKVD, shërbimi sekret sovjetik 1934-1941.
3 Broué (ii), 665./ Spriano (i), 38.
4 Broué (ii), 619-20.
5 Vaksberg, 176.
6 Broué (i), 670.
7 Spriano (i), 95, kapitulli: I fratelli in camicia nera.
8 Broué (ii), 599.
9 Aty, 488.
10 Rosenfeldt, 45-69, shkruan mbi Kancelerinë sekrete të Stalinit ku bënin

pjesë tri degë: Seksioni Sekret, Sektori Special dhe Sekretariati personal./ Kurse
lideri komunist zviceran dhe funksionar i lartë i Kominternit, Humbet-
Droz shkruan se Stalini vendosi ngritjen e një seksioni të ri në sekretariatin
e vet me detyrën që të merrej me të gjitha çështjet që kishin të bënin me Komi-
nternin. Ky seksion kishte përfaqësues të veçantë në partitë komuniste të cilët
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Më 10 dhe më 15 tetor 1936 arritën në Spanjë armë, teknikë
dhe këshilltarë rusë për të ndihmuar në revolucionin spanjoll; më 2
nëntor arritën avionë rusë.1

Më 25 tetor u krijua blloku ushtarak Boshti Romë-Berlin.2 Më
25 nëntor Gjermania dhe Japonia lidhën paktin antikomintern, në të
cilin Italia mori pjesë më 6 nëntor 1937, kurse Franko hyri në të më
27 mars 1939.3 Në Lindjen e Largët, në verën e vitit 1937 Japonia pushtoi
Pekinin e Shangain, duke u futur në Kinën Veriore e Qendrore.4 Më
11 mars 1938 Gjermania aneksoi Austrinë, më 13 shpalli Anschluss-
in. Më 29 shtator 1938 në Munih u nënshkrua pakti katërpalësh5, një
nga rrjedhojat e të cilit ishte aneksimi nga ana e Gjermanisë më 1
tetor i krahinës së Sudetëve. Më 2 tetor trupat e huaja tërhiqen nga
fronti në Spanjë. Në shkurt 1939 Franca dhe Britania e Madhe njohën
Frankon. Në mars Vehrmahti hyri në Çekosllovaki.6 Në maj 1939 u
nëshkrua Pakti gjermano-italian i çelikut.7

I trembur për fatet e mëtejshme, më 23 gusht 1939 Stalini lidhi
me Hitlerin një Pakt mossulmimi, që shoqërohej me një Protokoll sekret
i cili caktonte “kufijtë e sferave përkatëse të interesit në Europën Lin-
dore”8. Ky Pakt ishte një nga çuditë e kohës, një kthesë e vërtetë
politike dhe një shkelje e parimeve ideologjike të komunizmit: heqje
dorë nga lufta kundër fashizmit, e cila kishte qenë veprimtaria kryesore
e partive komuniste. “Për këtë aleancë me djallin”9, merren me mend
shqetësimet që u krijuan në lëvizjen komuniste ndërkombëtare të
cilat nuk po i trajtojmë.

   punonin të pavaruar nga zinxhiri i zakonshëm i komandës. Kështu Sekre-
taria e Stalinit, funksiononte si një “njohëse Ruse” e KEIK, ose më saktë si
një zyrë superiore e lidhjes së drejtpërdrejtë me vetë diktatorin. Në: Humbert-
Droz, 16-7, 267.

1 Broué (ii), 870.
2 Po aty.
3 Aty, përkatësisht: 870, 872, 874.
4 Aty, 871.
5 Dokumenta dhe materiale, 64-7 jepet teksti i plotë i Paktit.
6 Broué (ii), 873.
7 Aty (ii), 875.
8 Degras (i), v. 3, 359-61 jep të dy tekstet.
9 Broué (ii), 736-7.
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Sekretariati i KEIK, i mbledhur një ditë përpara nënshkrimit të Paktit,
miratoi një rezolutë ku akuzoheshin franko-britanikët si frenues të
bisedimeve dhe shprehej shpresa se një pakt gjermano-sovjetik mund
të detyronte Perëndimin për të përfunduar një traktat me Sovjetikët.1

Reaksioni i parë zyrtar i shumicës së partive komuniste ishte përshë-
ndetja si një “pakt paqeje” dhe si vazhdimësi e politikës antifashiste.2

Një javë pas nënshkrimit të Paktit, më 1 shtator Hitleri sulmoi
Poloninë dhe mbeti i lirë për të sulmuar demokracitë Perëndimore.
Për rrjedhojë të sulmit mbi Poloninë, Britania dhe Franca i deklaruan
luftë Gjermanisë. Kjo ishte shpallja e Luftës së Dytë Botërore. Më 17
shtator Ushtria e Kuqe u fut në Poloni si ‘çlirimtare’.3

Që më 7 shtator Stalini i kishte diktuar Dimitrovit vijën e re për
Kominternin:

“Klasifikimi i shteteve kapitaliste në fashiste dhe në demokratike e
ka humbur kuptimin e mëparshëm. [...] Sot, mbështetja e Frontit
Popullor, e unitetit kombëtar, do të thotë rënie në pozitat e borgjezisë.

Duhet pezulluar parulla për këtë front”.4

Kjo politikë e re bëhej publike më 31 tetor me artikullin progra-
matik «Lufta dhe klasa punëtore e vendeve kapitaliste»5, firmuar
nga Dimitrovi, si sekretar i KEIK, por i korrigjuar nga dora e Stalinit.
Aty hidhej poshtë propaganda e shteteve perëndimore, të cilat
deklaronin se lufta e tyre kundër Hitlerit ishte një luftë antifashiste,
për demokracinë, kundër fashizmit dhe për lirinë e popujve. Në artikull
thuhej se “Proletariati, punëtorët, nuk kanë asgjë për të mbrojtur në
këtë luftë. Kjo nuk është lufta e tyre, është lufta e shfrytëzuesve të tyre”.6

1 Sirkov, 54, ku citon Arkivin Qendror të Institutit të Marksizëm-Leninizmit
(IML) të PK Bullgare, referuar: KQ të PKBS, Fondi 495, inventar 495, njësia
arkivore (a.u.) 1291, faqe 142.

2 Broué (ii), 736.
3 Aty, 874.
4 Sirkov, 58, ku citon AQPB, F.146, inv. 2, a.u.5, 54-7.
5 Botuar në revistat Kommunistiçeskii Internacional dhe në Bolshevik./ Degras

(ii), v. 3, 448-59 jep një përmbledhje të gjatë të artikullit.
6 Degras (ii), v. 3, 454.
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Më 6 nëntor Dimitrovi mbajti në KEIK fjalimin “Komunizmi
dhe lufta”, ku theksonte se Kominterni i përgjigjej “ndërrimit të situatës
me ndërrimin e taktikës”: hiqej dorë përfundimisht nga taktika e Frontit
Popullor. Për absurditet, komunistët e vendeve perëndimore nxiteshin
të ndërprisnin çdo lidhje me socialistët, të cilët vazhdonin luftën
kundër Hitlerit.1

Në mëngjesin e 22 qershorit 1941 Dimitrovi u thirr në Kremlin
për t’u njoftuar se në të gdhirë ushtria gjermane kishte sulmuar Bash-
kimin Sovjetik.2

Kuptohet se, sipas kërkesës së Moskës, Kominterni bëri një
ndërrim të menjëhershëm në politikën e tij. Tashti problemi shtrohej
thjesht për të shpëtuar Bashkimin Sovjetik, bazën e revolucionit komu-
nist botëror, që ishte dhe burimi i financimit të partive komuniste.
U shpall menjëherë taktika për një Front Kombëtar, për Unitetin
Kombëtar. Për të pasur një ide për direktivat e reja të Kominternit,
po përmbledhim ato dërguar PKJ nga Dimitrovi, ku theksohej:

“Është një nevojë jetësore të merren të gjitha masat për të lehtësuar
luftën e drejtë të popullit sovjetik. Eshtë një nevojë jetësore të zhvillohet
një lëvizje me parullën për një fronti kombëtar [...] për mbrojtjen e
popujve nga zgjedha fashiste. Një arritje e tillë e shkëlqyer është
pazgjidhshmërisht e lidhur me fitoren e BRSS. Në fazën aktuale, të ruhet
fryma për çlirimin nga zaptimi fashist dhe jo ajo e revolucionit socialist”.3

Pas dy vitesh, më 8 maj 1943 Molotovi thirri në Kremlin Dimi-
trovin e Manuilskin dhe u komunikoi vendimin e Stalinit për shkrirjen
e Kominternit.4 Nga arsyet kryesore që e shtynë Stalinin të shkrinte
Kominternin, nuk ishte vetëm kërkesa për mirëkuptim me Aleatët
anglo-amerikanë, nga të cilët priste hapjen sa më parë të Frontit të

1 Drachkovitch and Lazitch, The Comintern, 138.
2 Broué (ii), 757.
3 Drachcovitch, M. and B.Latitch, 192.
4 Broué (ii), 792, ku citon: Firstov, E.I., et al., Die Komintern und Stalin. Sovje-

tische Historikerzur Geschichte der Kommunistische Internationale. Berlin,
1990, 90.
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1 Gjatë periudhës tetor 1941– shkurt 1945, në bazë të ligjit Hua e Qira, ShBA
e kanë furnizuar BRSS me më tepër se 16.500 tonë lëndë ushtarake, indu-
striale, ushqimore dhe vegla, me rrugë detare. Vlefta e përgjithshme e këtyre
mallrave arrinte në 8.225.000 $ të kohës. ShBA i kanë dërguar Rusisë 13.000
avionë, që ishte numri më i madh i dhënë ndonjë shteti aleat. Në: B, 19 prill
1945, «Ndihmat Aleate Rusisë»./ Më 17 prill 1945 në Otava të Kanadasë, mes
BRSS nga njëra anë dhe Kanadasë, ShBA dhe Anglisë nga ana tjetër u nën-
shkrua një marrëveshje që parashikonte dërgimin në Bashkimin Sovjetik
të furnizimeve për të ndihmuar në vazhdimin e luftës kundër armikut të
përbashkët (kundër Gjermanisë që ishte në kapitullim e sipër dhe kundër
Japonisë). Kjo ishte e katërta marrëveshje e këtij lloji. Në: B, 22 prill 1945.

2 Këto çështje i trajton dhe Broué (ii), 798-803.
3 Wolikow, 273–5 dhe Degras (ii), v. 3, 476-9, japin rezolutën e 15 majit 1943.
4 Vaksberg, përkatësisht: 243, 250.
5 «Letër e hapur anëtarëve të PKGj», Der zweite Kongress der Kommuni-
stischen Internationale, Hambourg 1920, 186. Në: Broué (ii), 148.

Dytë, vazhdimin e ndihmave «Hua-Qira»1 e të tjera. Stalini, siç e kemi
përmendur, që pas marrjes së plotë të fuqisë, gjithnjë nuk e kishte dashur
Kominternin.2

Më 15 maj 1943 Presidiumi i KEIK shpalli shkrirjen e Komi-
nternit.3 Pas shkrirjes, bërthama e tij, e ngushtuar së tepërmi, kaloi
si një drejtori për partitë e huaja komuniste pranë KQ të PKBS, ku
qëndruan Dimitrovi me shtabin e tij. Deri në vitin 1991 shumica e
partive motra konsideroheshin si filiale të PKBS.4

Eksportimi i revolucionit

Kjo veprimtari ishte qëllimi për të cilin u ngrit Kominterni:
fitorja e komunizmit në të gjithë botën. Për këtë flasin Platforma,
Statuti, 21 Kushtet e pjesëmarrjes në Komintern, deklarata të ekspo-
nentëve të tij si dhe shumë ndërhyrje ‘të fshehta’ të bëra në të pesë
kontinentet. Po trajtojmë shumë shkurt dy shfaqje:

Në parim. Po paraqisim si shembull një letër të qershorit 1920
që KEIK i dërgonte PK Punëtore Gjermane, ku theksohej: “Për ne nuk
ekziston «vend i huaj» ku Internacionalja nuk do të kishte të drejtë të
mos ndërhyjë. Internacionalja është atdheu i të gjithë punëtorëve”.5
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Në praktikë. Në jo pak vende u bënë ndërhyrje të organizuara
që në Moskë. Po përmendim tangencialisht pak nga rastet e shumta.
Revolucioni i vitit 1923 në Gjermani, projekt i përgatitur nga Zinovjevi,
u miratua në Moskë më 9 gusht në mbledhjen e zgjeruar të Polit-
byrosë së PK(b)R, me një buxhet prej 400.000 $.1 Kryengritja në Brazil
më 1936 me një fond prej 27.000 $, prej të cilave u shpenzuan vetëm
gjysmat. Disfata u kushtoi shtrenjtë luftëtarëve, Partisë Komuniste
Brazialiane dhe zemrës së misionit të Kominternit, i cili ra në duart e
policisë.2 Në 1927 u dërguan armë e miliona rubla në Kinë3, e të tjera.

Pjesëmarrja e të huajve në Luftën civile në Spanjë, gjatë viteve
1936-1939, u organizua nga Kominterni, i cili zhvilloi një fushatë të
egër, me qëndrim paradoksal, duke qenë ky vetë më pas – domethënë
Moska – që luajti rolin e sabotuesit.4

Në brigadat ndërkombëtare që luftuan në Spanjë u rreshtuan
rreth 60.000 vullnetarë, nga 53 vende të botës, nga të cilët janë vrarë 2.000
vetë. Aty morën pjesë rreth 34 shqiptarë, komunistë e kundërfashistë.5

1 Broué ((ii), 325-5, 327-30, 331, 342-3./ Shih dhe Degras (ii), v. 2, 69-72.
2 Aty, 666-8, ku si burim të parë përmend W.Waack, Camaradas, Sao Paulo, 1993.
3 Bessedovski, 134, 143, 166-7.
4 Stalini e pati frikë revolucionin spanjoll: atë e shqetësonte autoriteti i njerës

prej partive komuniste – POUM (Partia Punëtore Marksiste e Unifikuar) –
, shefi i së cilës, Andres Nin, ishte një mik i Trockit. Nini u zhduk në mënyrë
sekrete. Në muajin gusht POUM kishte protestuar kundër proceseve të
Moskës dhe i kërkoi qeverisë së Katalonjës t’i jepte azil politik Trockit. Pran-
daj revolucionin spanjoll Moska e quante “një revolucion jo në kohën e duhur”,
apo edhe më keq, një “revolucion i dëmshëm”. Në: Broué, përkatësisht:
691 e 697; 684 e 692./ Lufta kundër trockizmit u transferua nga BRSS në
tokën spanjolle duke synuar zhdukjen e atyre shefave që ishin simpatizantë
të Trockit, përgjithësisht të huaj, por edhe të POUM e të gjithë të tjerëve,
siç ishin socialistët e majtë që nuk i afroheshin Moskës. Në: Broué, 696.

5 Petro Marko shkruan se disa komunistë shqiptarë në Paris, mes të cilëve Ali
Kelmendi, “duke u fshehur si krimba” dhe duke pasur frikë mos humbisnin
postet, thonin se Ymer Puka, Skënder Luarasi e Petro Marko janë aventurierë./
Shqiptarët që luftuan në Spanjë kanë shprehur pakënaqësi se nuk patën për-
krahjen financiare si ata të partive të tjera komuniste. Bedri Pejani i ka shpre-
hur bindjen Ali Kelmendit se paratë që u dhanë nga Ndihma e Kuqe Interna-
cionale për familjarët e vullnetarëve shqiptarë ishin luajtur në kumar. Në:
Marko, përkatësisht: 272, 273, 274-5.
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1 Bajo, 4.
2 Në atë Komision përfaqësuesit e PKBS bënin ligjin. Në: Vaksberg, 25, 99.
3 Broué (ii), 707-33.
4 Përkatësisht: Lauka–Ymeri, 6./ Dervishi (v), 50.

Përmenden 15 shqiptarë të vrarë në Spanjë. Xhelal Abaz Çami,
plagosur aty rëndë katër herë, shtruar në 1953 në Sanatoriumin e Tiranës,
është zhdukur nga Sigurimi i Shtetit Shqiptar.1

Arenë viktimash

Në KEIK qe ngritur një Komision Ndërkombëtar Kontrolli,
me përfaqësues nga disa parti motra, i cili shpejt u shndërrua në një
gjykatë partizane e që u vesh edhe me të drejtën për të dënuar cilindo
nga anëtarët e cilitdo seksion.2

Zhdukja e fshehtë e komunistëve, ku përfshiheshin kuadro
të huaja që banonin në BRSS, një numër shumë i madh me detyra të
rëndësishme në Komitern, shumica e të cilëve ishin refugjatë politikë
që i kishin shpëtuar persekutimeve të regjimeve të djathta të vendeve
përreth, e po ashtu regjimeve nazifashiste të Musolinit dhe të Hitlerit,
u bë në vitet 1936–1939, në kohën e spastrimit të madh me nofkën
ruse jezhovçina, sipas emrit të zbatuesit të fushatës së Stalinit,
Nikolai Jezhov. Gjerësinë dhe egërsinë e masakrës së madhe Broué
e ka përmbledhur në një kapitull të veçantë.3

Federata Komuniste Ballkanike – FKB

Në vitet ’20 të shekullit XX, pas Gjermanisë ishte Ballkani i cili
me konfliktet ndëretnike konsiderohej nga udhëheqësit komuniste
rusë si një nga zonat më të përshtatshme në Europë për zhvillimin e
lëvizjeve komuniste. Nga komunistët ballkanas filloi të propaga-
ndohej gjerësisht parulla “Çështjen nacionale mund ta zgjidhë vetëm
revolucioni socialist”, pasuar nga “Ballkani - ballkanasve”4.



Luan Dode18 PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE

Orvajtjet e Kominternit dhe të Moskës
për të hyrë në Shqipëri

Në janar 1920 u mbajt në Sofje konferenca e parë ballkanike
me pjesëmarrjen e partive komuniste të Bullgarisë e të Jugosllavisë
dhe të partive socialiste të Rumanisë e të Greqisë, ku u ngrit Federata
Komuniste Ballkanike me seli në Sofje1, e cila mori pjesë në Komi-
ntern. Kështu u mbulua shumë shpejt edhe sajimi i pjesëmarrjes në
ngritjen e Kominternit të të ashtuquajturit Komiteti Ekzekutiv i Fede-
ratës Socialdemokrate Revolucionare Ballkanike.

Sipas planeve të Moskës, në FKB mendohej për një republikë
Socialiste Sovjetike Ballkanike, ku do të merrnin pjesë të gjitha vendet
e Ballkanit, e cila do të përfshihej në Republikën Socialiste Mbarë-
botërore. Në konferencën e dytë (4–6 maj 1921) u zgjodh Komiteti
Ekzekutiv i FKB me seli në Sofje; në krye u zgjodh Vasil Kolarov.2 Më
pas u vendos Gj. Dimitrov. Edhe më pas, qendra e FKB u zhvendos
në Vjenë.3

FKB u shkri në 1931, për shkak të politikave të jashtme të Moskës
dhe ekzistencës së Komisionit Ballkanik të KEIK.4

1 Lauka–Ymeri, 6, 7 fsh. nr. 2.
2 Aty, 6 dhe f. 7-8 në fsh. Kolarov ishte sekretari i parë i PK Bullgare.
3 Dervishi (v), 13.
4 Përkatësisht: Asteriou, 159-60./ Lauka–Ymeri, 79, […], 95.
5 Boshnjaku kishte punuar në Rusi në sistemin e bankave të huaja. Në vitet

1919-1920 ai u orvat të depërtonte në grupet politike për të mbjellë ndjenja
prosovjetike duke u përpjekur të bindte shqiptarët se Rusia Sovjetike, që
kishte botuar në 1918 Traktatin e Fshehtë të Londrës të 26 prillit 1915 kishte
shpëtuar atdheun e tyre nga copëtimi. Në: Pano, fsh. në f. 24, 28 e 28-9.

Që në fillimet e veta Kominterni dërgoi në Shqipëri të riun
Konstandin Boshnjaku për formimin e një partie komuniste.5

Në tetor 1922 në Ambasadën Sovjetike në Vjenë u njoftuan
disa vendime që ishin marrë nga KEIK, pra nga Moska: Vjena do të
bëhej qendër operacionesh që do të mbulonte Ballkanin e disa vend
të tjera, nga ku do të zhvillonin veprimtari Kominterni, Çeka dhe Shër-
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bimi sekret ushtarak rus; se duhej kultivuar lidhja me shqiptarët1,
duheshin bërë përpjekje për të vendosur marrëdhënie të mira me
peshkop Fan Nolin etj.2 Në ekipin prej katër vetësh të Kominternit, të
cilët punonin brenda ambasadës me pasaporta diplomatike, bënte
pjesë dhe dr. Evsei Goldenstain (Goldenstein).3 Pyetjes së Besse-
dovskit “sa i kushtonte ndërmarrja ballkanike”, ai i ishte përgjigjur:
“Rreth pesë milion dollarë, ku përfshihen shpenzimet për Shqipërinë
dhe për Partinë Komuniste të Maqedonisë e dinamit e armë për aty”.4

Për të përfituar nga kërkesa e qeverisë shqiptare për riatdhesim
bashkatdhetarësh5, në janar 1923 Moska i propozoi kryeministrit Ahmet
Zogu se për të përfunduar procesin në fjalë do të ishte mirë të niste procesi
“për lidhjen e marrëdhënieve diplomatike mes popullit rus dhe popullit
shqiptar”, brenda dy muajsh. Kërkesa u përsërit në mars. Ministri i
jashtën shqiptar Pandeli Evangjeli u përgjigj për një shtyrje të çështjes
pasi shteti shqiptar nuk mund të merrte vendime që nuk ishin marrë
ende nga shtete të mëdha.6 Në tetor qeveria sovjetike hodhi një hap tjetër.7

1 Në atë kohë bëhej fjalë për ndikimin e Kominternit në trojet shqiptare nën
sundim të huaj, nëpërmjet parimit të vetvendosjes së popujve./ Dervishi
(v), 9, duke iu referuar Abdyl Tahirit, Hasan Prishtina në lëvizjen kombëtare,
2003, f 17-8, përmend Hasan Prishtinën si i pari nën ndikimin sovjetik në 1917.

3 Bessedovski, 29./ Bessedovski, ish-diplomat sovjetik në Vjenë.
3 Detyra e Goldensteinit ishte mbajtja e lidhjeve me organizatat ballkanike

për “sovjetizimin” e tyre si dhe dhënia e fondeve për botimet që ato nxirrnin
në Vjenë. Në: Bessedovski, 30.

4 Bessedovski, 33, 35.
5 Si shumë të tjerë edhe shqiptarët me banim në Rusi kërkonin të largoheshin

për shkak të masave të ashpra të regjimit të ri. Në: Dervishi (v), 16.
6 Dervishi (v), 16 ku citon: Lenina Zhilla – Vlado Popovski, Marrëdhëniet shqip-

taro-sovjetike, vitet ’20 dhe ‘30 të shek. XX, dokumente nr. 1 dhe nr. 3. Libri
është përkthyer nga Resul Shabani që ia ka mundësuar Dervishit përkthimin
në fjalë, të cilit ky i referohet shkurt si Zhilla–Popovski./ Puto, 46-7.

7 Dërgoi Dimitri Pençevin – një nga agjentët sovjetikë më të besuar për Ball-
kanin – për lidhjen e marrëdhënieve diplomatike me Tiranën, propozim të
cilin Zogu nuk e pranoi. Ky nuk pranoi as propozimin tjetër të Pençevit –
që një përgjegjës i Kryqit të Kuq Sovjetik të lejohej për të pasur një rezidencë
në Tiranë. Në atë kohë Boshnjaku u urdhërua për të pushuar përpjekjet për
krijimin e partisë komuniste në Shqipëri dhe për t’u përqëndruar në punën
për të krijuar në vend një mbështetje për pjesëmarrjen në Federatën Komu-
niste Ballkanike. Në: Pano, 29, 36, në fsh. ku jepen referenca.)
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Kominterni e dërgoi edhe nga ana e vet Pençevin që së bashku me
Boshnjakun të përmirësonin gjendjen politike pas dështimit të krahut
liberal në zgjedhjet e vitit 1923. Ishin Pençev e Boshnjaku ata që nëpër-
mjet deputetëve Jashar Erebarës dhe Avni Rustemit, kërkuan që
Kuvendi Kushtetues i Shqipërisë, ditën e parë të hapjes më 4 shkurt
1924, të nderonte kujtimin e Leninit të vdekur më 21 janar.1 Deputeti
Eqrem Vlora reagoi duke thënë se do të mbanin zi për “shpirtrat që
theri me dorën e vet Lenini”. Kuvendi Kushtetues nuk e nderoi atë.2

Moska dërgoi fshehur një agjent tjetër të quajtur Pianceff të
cilin qeveria shqiptare e përzuri në shkurt 1924.3 Gjatë viteve 1922–
1924 Kominterni e sidomos Moska, si agjent më të rëndësishëm kanë
pasur Zija Dibrën, me pseudonimin Petrush.4

Pesë ditë pas ardhjes në fuqi, më 15 korrik, Fan Noli iu drejtua
Moskës për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, një dëshirë kjo
edhe e Moskës, ku vazhdimisht mendohej se Shqipëria mund të ishte
një “bazë territoriale” me interes për veprimtarinë në Ballkan5. Sovje-
tikët zgjodhën për përfaqësues në Tiranë personin që e njihte mirë lëvi-
zjen komuniste në gadishull, Goldenstainin, i cili e justifikoi refuzimin
e postit. Në vend të tij u caktua Arkadi Antovoviç Krakovjecki.6 Për
shkak të burokracisë që karakterizonte administratën sovjetike,
vetëm nga fundi i nëntorit Krakovjecki ishte gati për t’u nisur.7

Ndërkohë gjendja e qeverisë Noli kishte ndryshuar rrënjësisht,
prandaj më 13 dhjetor, i ngarkuari me punë i Shqipërisë në Romë
Tefik Mborja, i kërkoi ndjesë përfaqësuesit sovjetik atje, se nuk mund
të pritej delegacioni sovjetik në Tiranë. Më 16 dhjetor, si të thuash
“me forcë”8, delegacioni i kryesuar nga Krakovjecki mbërriti në

1 Pano, 29-30.
2 Dervishi (v), 12, ku citon: Bisedimet e Kuvendit Kushtetues, Tiranë, 1924,

78-9.
3 Aty,17, ku citon: Informacion i dt. 3.3.1924 i prefektit të Durrësit, Ali Koka,

për legatën italiane. Në ish fondin trofe të AMPB-së, sot në AQSh.
4 Aty, 27 në fsh., jep një skicë biografike për Z.Dibrën./ Në f. 27-9 citon: Zhilla–

Popovski, dokument nr.10 dhe AQSh, F.15/AP, D. 33, v. 1924, fl. 9-15.
5 Aty,31-2, ku citon: Zhilla–Popovski, dokumentet nr.19 dhe nr.23.
6 Bessedovski, 30.
7 Lauka–Ymeri, 58-9, letër e Çiçerinit dërguar Stalinit më 6 dhjetor 1924.
8 Dervishi (v), 35.



21KOMINTERNI DHE SHQIPËRIA

Durrës.1 Pas tre ditësh, me lutjen e qeverisë së Nolit, Krakovjecki u
largua nëpërmjet Durrësit. Megjithëse ky i fundit i quajti të arsyeshme
“argumentet e forta” të qeverisë shqiptare, Moska e cilësoi “dëbim”
largimin në fjalë.2 Historiografia komuniste shqiptare shkruan se në
atë kohë Shqipëria “vendosi marrëdhënie diplomatike me Bashkimin
Sovjetik”.3

Dëshirojmë të theksojmë se, pavarësisht nga çështjet e brend-
shme, në Europën thuajse monarkike të kohës, e sidomos të një Ballkani
tërësisht monarkik, nuk mund të qëndronte si republikë Shqipëria e
vogël, aq më tepër me ngjyrë rozë.

Gjatë periudhës qershor–dhjetor 1924 të qeverisë së Nolit, prapa
krahëve të saj në mbledhjet e shumta të Presidiumit të FKB, në 12 raste
është marrë në shqyrtim veprimtaria e fshehtë që zhvillohej në Shqi-
përi, për cytjen, organizimin dhe ndihmën, natyrisht edhe atë financiare,
për zhvillimin e lëvizjes komuniste aty.4

Pas rënies së qeverisë së Nolit arratisjet prej Shqipërie e rritën
ndjeshëm kontigjentin e njerëzve që u bënë të përshtatshëm për Komi-
nternin dhe për Moskën.5 Sovjetikët mendonin se Noli duhej të punonte

1 Të nesërmen, më 17 dhjetor Britania e Madhe, Italia dhe Serbia, me anë të
Ministrave të tyre në Tiranë protestuan pranë qeverisë shqiptare me akuzën
se po e kthente Shqipërinë në një “qendër të bolshevizimit në Ballkan”.
Përfaqësuesi i Britanisë së Madhe deklaroi se nëse delegacioni sovjetik nuk
ikte nga Shqipëria, nuk mund të negocionte për ndalimin e sulmit në Veri
nga Ahmet Zogu. Në: Dervishi (v), 36./ Lauka–Ymeri, 63, Telegram dërguar
M.M.Litvinovit (zëvendës i Çiçerinit) nga Krakovjecki më 22 dhjetor për
largimin e tij nga Shqipëria.

2 Përkatësisht: Telegrame të Rakovjeckit dërguar Litvinovit. Në: Lauka–Ymeri,
63-4./ Dervishi (v), 36.

3 Historia e Partisë, 17.
4 Lauka–Ymeri, 5-6, 6-7, 13, 28, 39-40, 45, 51-2, 52-3, 53, 54-6.
5 Me opozitarët e Zogut, kontaktet më të shpeshta diplomacia sovjetike i

vendosi me Fan Nolin dhe Luigj Gurakuqin. Që më 7 janar 1925 përfaqësuesi
sovjetik në Vjenë,A.Joffe, informonte zëvendëskomisarin për punë të jashtme,
Litvinov, se Gurakuqi (ish-ministër i financave në qeverinë e Nolit – shënimi
im) ishte dakord me planin (çka vërtetonte se diplomacia sovjetike shpeshtoi
ndjeshëm lidhjet me këtë politikan (Dervishi (v), 45-6.), ndërsa priste propo-
zimin e bërë për Nolin. Në: Dervishi (v), po aty, ku citon Zhilla–Popovski,
dokument nr. 95.
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për programet e tyre, prandaj nuk pranuan “dhënien e lejes për qën-
drimin në Odesë të qeverisë së tij”1.

Siç kishin nënshkruar, 14 ish-funsionarë të lartë të qeverisë së
Fan Nolit, para 25 marsit 1924 i dërguan një peticion ambasadorit sovjetik
në Vjenë, A.A. Joffe2, ku i luteshin qeverisë sovjetike për “një për-
krahje morale dhe politike për të përmbysur uzurpatorët”. Veç katër
pikave të njohura të programit të tyre, deklaronin se kur të vinte në
fuqi qeveria e re do të “përkrahte dhe do të përhapte idenë për Fede-
ratën Ballkanike” dhe do të mbante “lidhje miqësore me BRSS”.

Më 25 mars 1925, një pjesë e emigrantëve në Vjenë me përkrahjen
e FKB formuan organizatën Komiteti Nacional Revolucionar – KONARE
–, me përbërje heterogjene, ku të përbashkëtën e përbënte kundërzogizmi.3

Programin e saj prej katër pikash kryesore, KONARE e publikoi në
muajin maj.4 KONARE bëri pjesë në Komitetin e Organizatave Revo-
lucionare Ballkanike që ishte krijuar në korrik të vitit 1924 në Vjenë.5

1 Përkatësisht: Dervishi (v), 46, ku citon Zhilla–Popovski, dok. nr. 100, letër e
Çiçerinit për Joffe më 15.1.1925./ Lauka–Ymeri, 73-4, letër e Çiçerinit dërguar
M.V.Frunze më 26.1.1925.

2 Ish-funsionarët ishin: Q.Koculi, Shuk Gurakuqi, Azis Çami, Q. Gjilani,
dr.Bushati, Mustafa Kruja, Ll.Fundo, Lane Borshi, Ibrahim Gjakova, Sh.
Curri, F.S. Noli, Shefqet Korça, Bedri Pejani, Kostë Boshnjaku./ Në peticion
thuhej se ata rikonstatonin që BRSS-i ishte “mbrojtësi i popujve dhe klasave
të shtypura të botës” pra përbënte “shpresën e vetme të çlirimit të popullit
shqiptar”./ Peticioni (AQSh, F. 15, Dokumente të Kominternit për Shqipërinë,
D. 20, Lista 1.), jepet i plotë në K.Frashëri (i), 289-90.

3 Në të merrnin pjesë: Fan Noli (kryetar), Qazim Koculi, Konstandin Bosh-
njaku, Mustafa Kruja, Xhevat Korça, Riza Dani; (ish-anëtarët e Krahut Kom-
bëtar): Kolë Tromara, Shefqet Korça, Lano Borshi (Goxhi), Azis Çami, Riza
Cerova, dr. Nush Bushati (arkëtar), Llazar Fundo (sekretar), Halim Xhelo,
Sejfulla Malëshova, Qamil Çela, Demir Godelli, Selim Shpuza, Haki Stër-
milli, Reshat Këlliçi ; (Komiteti për Çlirimin e Kosovës – KÇK): Bedri Pejani,
Ali Kelmendi, Ibrahim Jakova, Qamil Bala (Gjilani), Riza Zajmi, etj. Orga-
nizata Bashkimi, ajo pjesë që mundi të largohej jashtë vendit, ishte pothuaj
e gjitha në këtë grupim. Në: Dervishi (v), 47.

4 Katër pikat ishin: Përmbysja e regjimit të Zogut, vendosja e një regjimi me
të vërtetë republikan, reforma agrare dhe rivendikimi i kufijve etnikë. Në:
Dokumenta e materiale, 228.

5 Ky Komitet filloi të botojë dy herë në muaj në tetë gjuhë (edhe në shqip),
gazetën La Federation Balkanique, “Organi i pakicave kombëtare dhe popujve
ballkanikë të shypur “. Në: Dervishi (v), 49.
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Nga mesi i prillit një Komision i KONARE, i ngarkuar për vënien
në jetë të vendimeve, i dërgoi një peticion qeverisë së Bashkimit
Sovjetik, ku i lutej “që t’i japë popullit shqiptar një ndihmë sa më të
madhe për të lehtësuar çlirimin nga zgjedha e uzurpatorëve”. Aty dekla-
rohej se “në emër të popullit shqiptar dhe të qeverisë së tij të ardhshme”,
Shqipëria e lirë do të përkrahte indipendencën për liri dhe luftën e
të gjitha vëndeve të Ballkanit dhe do t’u siguronte atyre “në territorin
e saj një bazë veprimi”.1

Pas prillit 1927 Kominterni ndërhyri për një orientim komunist
të KONARE. Ky filloi me ndryshimin e emrit të saj në Komiteti i
Çlirimit Nacional (KÇN). Në krye mbeti po Fan Noli, e pranë tij Nush
Bushati.2 Më 11 maj, në nr. 56, gazeta Liria Kombëtare u shpall “Organ
i përjavshëm i Komitetit të Çlirimit Nacional”3, ku u botua dhe një
Deklaratë drejtuar popullit shqiptar.

Me rastin e festimeve të 10-vjetorit të revolucionit në Rusi, në
nëntor 1927 u mbajt me madhështi në Moskë Kongresi “Miqtë e BRSS”,
ku u ftua dhe një delegacion i përbashkët i KÇN dhe i KÇK (Komiteti
i Çlirimit të Kosovës)4, në të cilin morën pjesë: Noli, Boshnjaku, Bedri
Pejani, Ibrahim Gjakova, Lane Borshi, Omer Nishani, Qamil Bala.5

Në Moskë Noli dha një intervistë shtypi në përputhje me programin
e Kominternit për Ballkanin.6

1 Komisioni: Q.Koculi, B.Peja, L.Borshi, Ll.Fundo, dr.Bushati dhe K. Bosh-
njaku./ Peticioni në përkthimin shqip (në AQSh, F. Dokumente të Kominte-
rnit për Shqipërinë, F. 15, Lista 1, D. 20.), jepet i plotë në K. Frashëri (i), 291-2.

2 Dervshi(v), 49-50.
3 Një javë më parë, në nr. 55, kishte qenë “Organ i përjavshëm i nacionalistëve

shqiptarë”. Shih faksimile në: Dervishi (v), 59./ Në Deklaratë, nëpërmjet një
programi të përzier komunisto-borgjez bëhej thirrje se pasuritë do të ishin
të popullit, toka po ashtu; lidhje me popujt e Ballkanit, krijimi i Federatës
Ballkanike, etj. Në: Dervishi (v), 51.

4 Disa studiues si për shembull Joseph Swire (në librin Albania, the Rise of a
Kingdom, New York, 1930, 429, 433, 446.) apo James Asteriou (në studimin
The third International ..., 245-8.) shprehin bindjen se Zija bej Dibra e Hasan
bej Prishtina e të tjerë pjesëtarë të KÇK, pavarësisht nga manovrimet, kanë
pranuar fonde apo”ndihmë” nga agjentët e Kominternit në Vjenë, për
qëllime thjesht kombëtare.

5 Dervishi (v), 51.
6 K. Frashëri (i), 294-5, jepet teksti i plotë i intervistës botuar në Pravda, Moskë
  4 nëntor 1927.
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Fan Noli u cilësua “peshkopi i kuq” nga Faik Konica, i cili i drej-
tohej me ironi “shoku Noli”.

Shkarja majtas shkaktoi çarjen e organizatës.1 Në shkurt 1931
Noli dha dorëheqjen dhe u shkëput përfundimisht nga KONARE.2

Pas largimit të Nolit, KÇN deklaronte se ndiqte parimet e shprehura
në Statutin e GKM, që ishin të njëjta me ato të FKB.3 Në krye të KÇN
qëndruan: L. Borshi (1931), Llazar Fundo 1931-1938, dhe Ali Kelme-
ndi 1938-1939.4

Të kthehemi prapa në kohë.
Herët, që në shkurt 1921, në një konferencë të FKB Kolarovi

vuri në dukje nevojën e ngritjes së partisë komuniste në Shqipëri.5

Një plan i Kominternit për Ballkanin mori një formë demek
përfundimtare nga fillimi i vitit 1924. Kërkohej ngritja, me forcën e
armëve, e një republike federative ballkanike e punëtorëve dhe e fsha-
tarëve, mbi të cilën të kishte kontrollin mbështetësi kryesor – Bashkimi
Sovjetik.6 Në pranverën e vitit 1924, me nismën e Zinovjevit dhe të
Dimitrovit, Kominterni organizoi në Vjenë një mbledhje ku u hartua
një program për ngritjen e një federate ballkanike, ku do të bënin pjesë

1 Dervishi (v), 49-51, ku citon deklaratën e Xhevat Korçës: “KONARE na vuri
me shpatulla pas muri duke na thënë se duhej të deklaroheshim komunistë”.
Deklaratë e Xh. Korçës e bërë më 3.3.1945 në Gjyqin Special, sipas AMPB,
F.1, D.1568, fl.139.

2 Ndër shkaqet përmend: “Pesë vjet të bashkëpunimit me miqtë rusë kanë
treguar se ata na mbajnë me premtime false, me fjalë boshe, na gënjejnë, tallen
me ne”. Në: K. Frashëri (i), 333, i cili në 332-6, jep të plotë pjesën e protokollit
sipas: AQSh, Dokumente të Kominternit për Shqipërinë, F. 15, Lista 1, D. 9
(përkthimi në shqip).

3 Deklarata: “KÇN deklaron edhe një herë se populli shqiptar do ta fitojë lirinë
e tij duke luftuar krah për krah me popujt e shtypur të Ballkanit, me të
gjithë popujt e klasave të shtypura”. Në: Dervishi (v), 65, ku citon Liria
Kombëtare, 28 shkurt 1931.

4 Dervishi (v), 81.
5 Rothschild,227,228, ku i referohet:«Konferenz der Kommunistischen Balkan-

föderation», Die Kommunistische Internationale, No.17 (1921),430, 431.
6 Ajo do të përfshinte si njësi autonome Maqedoninë e Kroacinë si dhe pjesën

që mbetej nga Bullgaria, Greqinë dhe Jugosllavinë. Gjithashtu do të bënin
pjesë Shqipëria dhe Rumania pa Besarabinë.
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si krahina autonome edhe Shqipëria, Maqedonia e Kroacia1, një skemë
që kërkonte shkrirjen e Jugosllavisë si shtet, një objektiv kryesor i
Kominternit për zbatimin e parimit të vetvendosjes së popujve deri
në shkëputje. Por në vitet 1924–1925 Kominterni dështoi në planin e
vet panballkanik, e po ashtu për të fituar një bazë në Shqipëri.2

Në Kongresin V të Kominternit (qershor-korrik 1924) u miratua
ideja për ngritjen e një Federate Ballkanike me republika të barabarta
dhe të pavarura të punëtorëve e të fshatarëve.3 Për “Çështjen shqiptare”
në pikën X të Rezolutës thuhet me terma të përgjithshme: “Lidhur me
Shqipërinë, për copëtimin dhe pushtimin e së cilës po bëhet garë mes
Italisë, Jugosllavisë dhe Greqisë, është e domosdoshme të përkrahet
me çdo mënyrë lufta e popullsisë shqiptare për pavarësinë e vet”.4

Pas mbërritjes në Vjenë të të arratisurve shqiptarë, Presidiumi
i FKB pa humbur kohë, qysh në mbledhjen e 20 janarit 1925 mori në
shqyrtim edhe «Punën në Shqipëri».5

Në mbledhjen e përbashkët të Komisionit Ballkanik të KEIK dhe
të KQ të PK(b)R, në korrik 1925, u dëgjua relacioni Çështja shqiptare.6

Në kontigjentin e refugjatëve shqiptarë që ranë në duart e rusëve
bënin pjesë të rinj nga shoqëria Bashkimi, nga KÇK, simpatizantë të
Nolit etj. Rreth 33 veta, të dërguar në Bashkimin Sovjetik duke filluar

1 Fischer, Ruth,466.
2 Asteriou, 245-57./ Shih po ashtu Lauka–Ymeri, 17, 18 në fsh.
3 Degras (ii), v. 2, 97, ku nuk jepet referencë.
4 Lauka–Ymeri,33: Kopje, ASHRSHSP, F.492, Regj.1, Dok.212, Fl.29-41.
5 Pas analizës që i bëhej emigracionit të klasifikuar në pesë grupe, u morën

vendime pika e parë e të cilave fliste për përzgjedhjen me kujdes të eleme-
ntëve të cilët më pas, të bashkuar, do të bëheshin anëtarë të partisë komuniste
në Shqipëri. Me ta duhej të krijoheshin menjëherë grupe komuniste për
studimin e komunizmit dhe për zhvillimin e propagandës komuniste në
Shqipëri, nën udhëheqjen dhe përkrahjen e plotë të FKB. Në: Lauka–Ymeri,
71, ku i referohen ASHRHSP. F. 509. Regj. 1, Dok. 64. Fl. 20-22.

6 U vendos shtimi i mjeteve financiare për veprimtari, deri në 2.000 dollarë
ndihma për emigracionin; duhej të hiqej dorë nga orientimi për një krye-
ngritje në Shqipëri dhe nuk duheshin zhvilluar bisedime për një temë të
tillë. Në: Lauka–Ymeri, 88-9, ku citojnë: 24 korrik 1925(a). [Moskë]. Protokoll
nr. 22 i mbledhjes së Komisionit Ballkanik të KEIK/KQ PK(b)R.
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nga viti 1925.1 Natyrisht një pjesë u regjistruan në shkollat e Komin-
ternit.2 Disa prej të dërguarve, duke parë gjendjen e atjeshme, kërkuan
të largohen.3

Më 28 gusht 1927 studentët shqiptarë formuan Grupin Komu-
nist Shqiptar në Bashkimin Sovjetik4 me pjesëtarë: Llazar Fundo (me
pseudonimet Kreshniku, Pagani, Lovati), Sejfulla Malëshova (Gurimi),
Tajar Zavalani (Zoniev), Selim Shpuza (Tabaev), Demir Godelli
(Dokini), Naum Prifti, Sali Hidri ose Hoxha, Riza Hajno, Rexhep
Çami, Reshat Këlliçi. Grupi kishte tri celula: qendra në Moskë – GKM
– me përgjegjës Ll. Fundon, një në Leningrad (përgjegjës T. Zavalani)
dhe një në Odesë (nuk është e qartë cili ishte përgjegjësi.).5 Në Statu-
tin e GKM kërkesat parimore ishin: detyra për themelimin e partisë
komuniste të Shqipërisë si seksion i Kominternit, se do të luftohej
për krijimin e Republikës Federative Ballkanike Punëtore Fshatare
dhe krijimin e kushteve për zhvillimin e luftës së klasave. Kuptohet
që Statuti, përfundimisht, ishte miratuar nga KEIK.6 Shpresën për
ngritjen e partisë komuniste në Shqipëri, komunistët e GKM e kishin
te Kominterni. Në rezolutën e 27 dhjetorit 1928 të atij grupi thuhej
se “Qëllimi kryesor dhe parësor që duhet të zgjidhë Internacionalja
Komuniste7 kundrejt Shqipërisë është të krijojë një Parti Komuniste
Shqiptare”8, synimi kryesor i së cilës do të ishte fitorja e revolucionit
socialist në vend dhe vendosja e diktaturës së proletariatit.9

Në qershor 1928 Seksioni Ballkanik i Kominternit miratoi
detyrën për formimin e partisë komuniste në Shqipëri.10 Megjithëse
në Shqipëri ende nuk ekzistonte ndonjë grup komunist i organizuar,

1 Dervishi (v), 54-6, ku jepen emrat dhe shpjegime të tjera.
2 Këlliçi, 187-8.
3 Dervishi (v), përkatësisht: 55, 39, 64, ku jep dhe emra e shpjegime.
4 Sipas orientimit të Kominternit ka thënë Fundo. Në Dervishi (v), 86.
5 K.Frashëri (i), 37./Dervishi (v), 82, .
6 Historia e Partisë, 24./ Statuti gjendet në AQSh, F. 16/AP, D. 4, fl. 1-2: Dervishi

(v),87, jep të përmbedhura 11 nenet e statutit.
7 Shkrimi në italik është i origjinalit.
8 AQSh, F. 16, Grupi Komunist Shqiptar në Bashkimin Sovjetik, D. 15, Lista

nr. 1, f. 14. Në: K.Frashëri (i), 319.
9 K. Frashëri (i), 60.
10 Aty, 38-9.
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në Kongresin VI të Kominternit, më 25 korrik 1928, Dimitrovi
deklaroi: “I vetmi vend ballkanik pa parti komuniste është Shqipëria
e vogël. Por aty janë krijuar premisat e nevojshme për ngritjen e një
partie komuniste”. Në shtator, në Konferencën e 8-të të FKB u adop-
tua njëzëri rezoluta «Themelimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë»,
ku me entusiazëm thuhej:

“(Konferenca) VIII e FKB uron nismën për krijimin e një partie
komuniste në Shqipëri [...]. Kjo pranon me gëzim në radhët e saj këta
revolucionarë të rinj në Ballkan, të cilët fillojnë të luajnë rolin drejtues
të luftës në një sektor shumë të rëndësishëm të frontit ballkanik [...]
Konferenca orienton FKB t’i japë çdo ndihmë dhe mbështetje partisë

së re komuniste të Shqipërisë për zhvillimin e saj”.1

Në qershor 1929 Kolarov parashikonte se “Ngritja e një partie
komuniste shqiptare duket se është një çështje e një të afërme të afërt”
dhe se FKB “nën udhëheqjen e Kominternit, me çfarëdo rruge ndihmon
lindjen e shpejtë të Partisë Komuniste Shqiptare”.2 Në vjeshtë u dha
porosia se “Deri në themelimin e Partisë Komuniste Shqiptare, drejtimi
i punëve me organizatat revolucionare i takon vetëm Kominternit” dhe
do të kryhej nga GKM.3

Me këmbënguljen e vazhdueshme për formimin e partisë komu-
niste në Shqipëri, më 12 shtator 1929 Dimitrovi, në emër të Seksionit
Ballkanik të Kominternit, dha porosinë “për të formuar një organizatë
komuniste në Shqipëri me punëtorë dhe fshatarë sipas kërkesave
politike, ideologjike dhe organizative leniniste”.4 Në vitin 1930, pas

1  International Press Chorrespondence, Aug. 11, 1928, 847 dhe May 3, 1929,
461. Në: Asteriou, 256-7.

2 Komunistiçeskie Partii Balkanskih Stran. Maskva 1930, 26-7. Në: Asteriou, 257.
3 K. Frashëri (i), 324-7, ku jepet letra e plotë që Malëshova i dërgon Fundos.

Nuk jepen koordinatat arkivore.
4 Për këtë anëtarët e GKM, duke përfituar prej amnistisë së shpallur nga mbreti

Zog për emigrantët politikë, të ktheheshin pjesërisht në atdhe dhe pjesërisht
të vendoseshin në vende nga ku mund të hynin e të dilnin lirisht në Shqipëri.
Propozonte që veprimtarinë në fjalë ta drejtonte një Qendër Organizative
prej tri vetash, ku sugjeronte: Ali Kelmendin, Selim Shpuzën dhe një komunist
vendas. Në: K. Frashëri (i), 60, 361 ku në raportin e mbajtur më 14 dhjetor
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një jete të brendshme rreth tre-vjeçare mosmarrëveshjesh e grindjesh,
GKM u shpërnda në bazë të direktivave që lëshoi Kominterni.1

Po anashkalojmë një varg grindjesh e anomalish mes komuni-
stësh e grupimesh të tyre, sidomos ato jashtë Shqipërisë, si dhe përpje-
kjet nga ana e Kominternit për të rregulluar gjendjen.

Në një letër që K. Tashko ka shkruar më 20 prill 1936 thotë se
“Përfaqësia shqiptare jashtë shtetit është suprimuar” dhe se Komin-
terni e kishte ndërprerë edhe subvencionin që u dërgonte “shokëve
në Shqipëri”, i cili sipas tij ishte më i rëndësishëm se prishja e Përfa-
qësisë. Shkruan dhe për ndihmën e marrë.2

Në shtator–dhjetor 1935 u bë një riorganizim në aparatin e KEIK.3

Për rivënien nën kontroll të lëvizjes komuniste dhe ngritjen sa më
parë të partisë së saj në Shqipëri, Kominterni thirri në Moskë pesë
nga militantët që banonin në Francë: H. Xhelo, S. Malëshova, Ll. Fundo,
K. Tashko dhe A. Kelmendi.4 Edhe sikur mbledhjet të mos ishin për-

 1936 në Moskë (Raporti ruhet në AQSh, F. Dokumenta të Komi-nternit për
Shqipërinë, Nr. 15, Lista 1, D. 25 dhe botohet i plotë në K. Frashëri (i), 361-
72)./ A. Kelmendi përmend të njëjtin fakt dhe thotë se në prill 1932 në
Shqipëri kishte kooptuar Hasan Reçin si anëtar vendas të Qendrës Orga-
nizative./ Sipas një projekti të mëparshëm, të vitit 1928, Dimitrovi kishte
zgjedhur Hasan Ramohiton për të formuar PKSh-në. Në: Dervishi (v), 87.

1 Komunistët u vendosën në vende të ndryshme, ndërsa një pjesë e vogël u
mbajt në Bashkimin Sovjetik. Në: K.Frashëri (i), 60, pa referencë./Kështu
prej vitit 1930 filluan të hynë në Shqipëri militantët komunistë. Në:
K.Frashëri (i), 361, ku në raportin e përmendur më sipër, A. Kelmendi flet
për bashkëpunim me H.Reçin e veprimtari të tjera në vitet 1930-1932.

2 “Në dhjetor 1935 kam marrë 4.000 franga. Kurse tani kam akoma për të
marrë 6.000 prej T.R.A. që po mundohemi t’i dërgojmë në atdhe”. Në: K.
Frashëri (i), 358-60, ku letrën e boton të plotë, me koordinatat e AQSh: Doku-
mente të Kominternit për Shqipërinë, F.15, D.17./ Në dy raporte paraqitur
në Komintern, Kelmendi ankohet për shpenzime pa kriter, deri në përdo-
rime personale të fodeve që dërgonte Kominterni. Në: K.Frashëri (i), 370, 380.

3 Sekretariati i Wilhelm Pieck ishte përgjegjës për lidhjet me partitë komuniste
të Turqisë, Persisë, Rumanisë, Jugosllavisë, Greqisë e të Shqipërisë (RTsKhIDNI
495/1/8/1051/33, f. 179-86. Në: Broué (ii), 668-9.), megjithëse kjo e fundit
ende nuk ishte ngritur.

4 Mbledhja e parë u zhvillua në dhjetor 1936 dhe u drejtua nga W.Pieck. Në
mbledhje merrnin pjesë edhe anëtarë të tjerë (jo shqiptarë) të Kominternit.
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fshirë nga sherre e mosmarrëveshje1, vendimet do të kënaqnin kërkesat
e Kominternit. U kërkua zhvendosja e qendrës nga emigracioni në
Shqipëri; për këtë u kooptua udhëheqja e partisë komuniste: Ali Kel-
mendi, Mafuz Laze, Demir Godelli e Koço Tashko, nga të cilët Kelmendi
e Tashko duhej të shkonin sa më parë në Shqipëri legalisht, për të sigu-
ruar zbatimin e “vijës së re” të Kominternit. Fundo do të ishte ndër-
lidhës midis tyre dhe Kominternit.2

Koço Tashko u kthye në Shqipëri në korrik 1937, me dy detyra
kryesore: vënien në jetë të “vijës së re” të Kominternit nga grupet komu-
niste dhe formimin e partisë komuniste.3,4.

Për pesë muaj të vitit 19375 Kominterni dha 2.000 $, nga të cilat
1.500 $ ishin harxhuar nga Ali Kelmendi e Llazar Fundo. Pjesa tjetër
mbetej për Koço Tashkon, Miha Lahon, Demir Godellin e Mafuz
Lazen, ku duhej shtuar edhe Pilo Peristeri, për të formuar në Shqipëri
qendrën komuniste të kohës.6,7.

   Kelmendi mbajti një raport të gjatë mbi veprimtarinë e tij dhe të grupeve
komuniste në Shqipëri gjatë periudhës 1932–1936, ku jepte mendime e
propozime edhe për punën e ardhshme. (Përkatësish: K. Frashëri, 106, 361-
72 ku boton raportin e plotë me koordinatat AQSh, Dokumente të Komin-
ternit për Shqipërinë, F. 15, D. 25, Lista 1./ Historia e Partisë, 38në fsh.).
Kelmendi e kishte lënë Shqipërinë në shtator 1936. Në: Historia e Partisë,
33./ Në shkurt 1937 vdiq në Moskë HalimXhelo.Në: K.Frashëri (i), 112.

1 Për shembull, kur Malëshova u mundua të flasë keq për Fundon dhe Kelme-
ndin, W.Pieck e quajti atë si “jo besnik ndaj shokëve”. Në: Dervishi (v), 130.

2 Dervishi (v), 130. Nuk jepen referenca.
3 Aty, 131 në fsh., ku citon letrën dërguar Kominternit nga Tashko më 23 maj

1938. Nuk ka referencë.
4 Në Korçë gjeti të ngritur një Parti Komuniste lokale, me kryetar Miha Lahon

dhe me një nga anëtarët e KQ, Pilo Peristerin (Për Partinë Komuniste të formuar
në Korçë, Tashkos i kishte treguar që në Paris Bedri Pejani, por nuk e kishte
besuar.), të cilëve u kishte folur për vijën e re dhe se transformimi do të
fillonte me ngritjen e Partisë Komuniste, pra me heqjen e tyre nga KQ
ekzistuese. Këta ishin dakord. Në: Dervishi (v), 131.

5 Gusht-dhjetor.
6 Dervishi (v), 136, ku i referohet:AQSh, F. 1, v . 1938, D. 29.
7 Sipas Dervishit, paga mujore e Mihas, Pilos, etj. ishte gjysmë napoloni në

muaj. Në: Dervishi (v), 136.
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1 Në fund të letrës propozon që “Buxheti prej 300 $ të përdoret vetëm 85 $
jashtë atdheut, të tjerat brenda në Shqipëri”. Shih AQSh, Fondi, Dokumente
të Kominternit për Shqipërinë, Nr. 15, D. 17. Në: K.Frashëri (i), 395.

2 K. Frashëri (i), 114.
3 Asteriou, 114, 138.
4 Batakovic (ii), 289./ Batakovic (iii), 154.
5 Batakovic (i), 47./ Batakovic (iii), 154-5.

Në qershor 1938 Tashko i nisi një letër Kominternit.1

Tashko nuk e ngriti dot partinë komuniste në Shqipëri. Në ato
vite lëvizja komuniste këtu vlerësohej nga pikëpamja e shtrirjes e kufi-
zuar, nga pikëpamja ideologjike e çoroditur dhe nga pikëpamja organi-
zative e copëzuar.2

Partia Komuniste e Jugosllavisë
midis Kominternit dhe çështjes shqiptare

Partia Punëtore Socialiste e Jugosllavisë, në Kongresin e dytë
të saj, zhvilluar më 20-25 qershor, ndërroi emrin në Partia Komuniste
e Jugosllavisë. Kjo, në emër të një Uniteti Kombëtar fiktiv, nuk e njihte
ekzistencën e nacionaliteteve dhe të grupeve të tjera etnike. Në Kon-
gresin e dytë të Kominternit (korrik 1920), PKJ u pranua si seksion i
tij.3 E lidhur me Kominternin jo vetëm ideologjikisht por edhe nëpër-
mjet fijesh organizative e sidomos financiare, PKJ detyrimisht do të
zbatonte direktivat e tij edhe për zgjidhjen e problemeve ndëretnike
dhe të çështjes së komplikuar nacionale në Jugosllavinë mbretërore.4

Gjatë dy dekadave, 1920–1940, PKJ mbajti qëndrime diametra-
lisht të kundërta për çështjen nacionale, pra edhe për atë të shqiptarëve
në Jugosllavi.

Stalini kishte filluar ta shihte shtetin artificial të Jugosllavisë si
një “pjellë të sistemit të Versajës” të ngritur nga “imperializmi” franko-
anglez, si pjesë të «kordonit sanitar», për të mbrojtur Europën nga
zgjerimi i revolucionit bolshevik në kufijtë jugperëndimorë të BRSS,
prandaj ai kërkonte prishjen e Mbretërisë Jugosllave.5 Në muajin maj
1923 Kominterni i dërgonte një letër KQ të PKJ, ku e kritikonte për
qëndrimin ndaj çështjes nacionale dhe ngulte këmbë që ajo Parti të
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shpallte se ishte për “vetëvendosjen absolute të kombësive deri te ndarja
nga Shteti jugosllav”1.

Më 17-26 dhjetor 1923, në kushte ilegaliteti, u mblodh Konfe-
renca e Tretë Territoriale e PKJ. Udhëheqja e re e majtë, e përbërë krye-
sisht nga kroatë dhe nga joserbë, simpatizuese e vijës së Komintenit,
u shpreh në favor të një Jugosllavie federative. Sipas një rezolute mira-
tuar nga Konferenca, të gjitha nacionalitet e Jugosllavisë kishin të drejtën
e vetvendosjes përfshirë të drejtën e ndarjes nga shteti nacional.2

Në Kongresin V, më 1924, Kominterni inkurajonte haptas të
drejtën për ndarjen dhe krijimin e shteteve të pavarura të Kroacisë,
të Sllovenisë e të Maqedonisë.3 Gjithashtu vihej në dukje se duhej ndih-
muar “çlirimi i shqiptarëve”.4

Për rrjedhojë PKJ e shihte të domosdoshme shpërbërjen e
Jugosllavisë. Veçanërisht duhet përmendur kjo platformë e adoptuar
në Kongresin V të saj mbajtur në tetor 1928 në Drezden. Aty u theksua
se edhe për popullin shqiptar në Jugosllavi “duhej të zbatohej parimi
i vetevendosjes deri në shkëputje”, kurse në rezolutën e Kongresit u
theksua se realizimi i këtij parimi do të çonte në “shkëputjen e pakicës
shqiptare”5 dhe në të drejtën e këtij populli për bashkim kombëtar.6

PKJ konstatonte se një e treta e shqiptarëve jetonin në Jugosllavi nën
“regjimin shtypës të borgjezisë serbo-madhe” dhe se “bashkimi i tyre
me Shqipërinë mund të bëhej vetem duke luftuar së bashku me PKJ”.7

Një qëndrim edhe më rrënjësor u vendos në Konferencën IV
të Vendit të PKJ, mbajtur në Lubljanë në 1934, ku theksohej se “Mbre-
tëria Jugosllave s’ishte tjetër veç një pushtim i Kroacisë, i [...] dhe i
Kosovës nga trupat serbe”. Prandaj caktohej si detyrë parësore e Partisë
“shporrja e çetnikëve serbë nga Kroacia, nga Dalmacia, nga Sllovenia,
nga Bosnja, nga Mali i Zi dhe nga Kosova”.8

1 Shoup, 23 në fsh.
2 Asterieu, 168, ku i referohet Arhiv, II, 60-69.
3 Shoup, 26./ Lazitch, 12.
4 Batakovic (i), 47./ Batakovic (iii), 155-6.
5 Nasi (i), 76, ku i referohet: A. Hadri, «Politika kombëtare e PKJ në Kosovë»,

në: Përparimi, nr.2, Prishtinë, 1974, 16.
6 Aty, 77, ku i referohet: H.Hoxha, «Lufta e PKJ për çlirimin nacional dhe social

të shqiptarëve në Jugosllavi», në Përparimi, nr. 1, Prishtinë, 1972, 4.
7 Batakovic (iii), 157.
8 Aty, 159.
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Një vit më pas erërat ndërruan kah. Në kushtet e reja, siç duket
Stalini mendonte se nga shpërbërja e Jugosllavisë do të përfitonte
Hitleri. Prandaj Moska – për rrjedhojë edhe Kominterni moskovit –
kërkonte bashkim forcash në një “front popullor” për t‘ia kundërvënë
rrezikut në rritje të fashizmit. Me këtë rast në Thirrjen vendit PKJ ngul-
monte se forcimi i nazizmit e bënte të pamundur shpërbërjen, se
Jugosllavia duhej të qëndronte e bashkuar dhe do të “riorganizohej” në
rrugë paqësore. Pas Plenumit të PKJ që u mbajt në Split në vitin 1935
dhe pas deklaratës së Moskës në 1936, PKJ u angazhua për rregulli-
min e Jugosllavisë në baza federative. Deri në vitin 1937 ishin formuar
udhëheqjet e KQ të PK për Slloveninë dhe për Kroacinë, etj. Në këtë
kohë u formua dhe Komiteti Krahinor (KK) i PKJ për Kosovën, i cili
u përfshi në KK për Malin e Zi, Bokën dhe Sanxhakun.1

Në Konferencën V të Vendit mbajtur në tetor 1940 në Zagreb2,
në përpunimin e programit kombëtar PKJ vendosi për të mos pranuar
bashkimin e Kosovës me Shqipërinë kryer nga Italia më 1939, me arsye-
timin se “problemi etnik mund të zgjidhej me krijimin e një republike
të lirë punëtore-fshatare të Kosovës, pas heqjes së regjimit fashisto-impe-
rialist serbomadh”.3 Me propozim të Miladin Popoviçit, sekretar i KK të
PKJ për Kosovë-Metohi, Konferenca vendosi shkëputjen e varësisë së
këtij Komiteti nga ai Provincial i PKJ për Malin e Zi, Brokën dhe San-
xhakun, dhe varësinë drejtpërdrejt nga KQ i PKJ. Aty Miladin Popoviç
dhe Boris Vukmiroviç, si përfaqësues të Kosovës e asnjëri me përkatësi
shqiptare, u zgjodhën anëtarë të KQ të PKJ.4

1 Nasi (i), 77, ku i referohet: H.Hoxha, «Procesi i vetëvendosjes së nacionalitetit
[...]», në: Kosova, nr.2,Prishtinë 1973, 68./ Batakovic, Kosovo, 47.

2 Qysh në 1937 Moska e kishte vendosur Titon sekretar të përgjithshëm të PKJ,
kurse në 1939 i dha atij fuqi të plota. Në: Batakovic (iii), 160.

3 Nasi (ii),77-8, ku i referohet librit: Pasqyrë e historisë së LKJ. Prishtinë, 1963,
292-4./ Batakovic (iii), 160.

4 Nasi (i), 77-8.
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2. NGRITJA E PARTISË KOMUNISTE SHQIPTARE

Hapa paraprake

Partia Komuniste e Jugosllavisë, si seksion i Kominternit, nuk
mund të merrte asnjë vendim për të ndërhyrë në ngritjen e ndonjë
partie komuniste në një vend tjetër pa pëlqimin e tij, nga do të dilnin
dhe fondet përkatëse. Nga ana tjetër, për arsye të disiplinës së hekurt
brenda një partie komuniste bolshevike siç ishte PKJ, aq më pak orga-
nizma krahinore të saj (në këtë rast ato të Kosovës) mund të merrnin
nisma për të zgjidhur kërkesa të tilla të paraqitura pranë tyre nga
ana e cilitdo grup komunist të Shqipërisë.

Pas njëzet vjet orvajtjesh, në fillim të vitit 1939, Kominterni
vendosi që, për ngritjen e partisë komuniste në Shqipëri, të ndihmonte
Partia Komuniste Italiane por, për shkak të ndryshimit të politikave të
Kominternit ku bënte pjesë dhe pushtimi italian i Shqipërisë, problemin
ia kaloi PKJ. Veç referencave të ndryshme që flasin për këtë çështje e
që po i rreshtojmë në poshtëshënime1, këtë fakt do ta shqyrtojmë
më poshtë.

Vladimir Dedijer2 dhe Dushan Mugosha, pa përmendur
Kominternin, shkruajnë se nga mesi i vitit 1939 KQ i PKJ mori

1 Plaku, 31-2./ Dervishi (v), 182-3./ Sejfulla Malëshova, diskutim në Plenumin e
Beratit, në: Plasari–Malltezi (i), 72./Fadil Hoxha, 100. / Milo, 232.

2     Vladimir Dedijer,     i njohur si historiani zyrtar i komunizmit jugosllav dhe i
Titos personalisht, ka pasur lehtësi për të hyrë herët në arkivat jugosllave.
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vendim për të ndihmuar komunistët në Shqipëri për ngritjen e partisë
së tyre1,2. Për realizimin e kësaj detyre Titoja ngarkoi Miladin Popoviçin3,
duke e porositur që të kishte kujdes edhe për rolin e Llazar Fundos.4

Fillimisht Popoviçi hyri në lidhje me Grupin Komunist të Shkodrës
nëpërmjet Fadil Hoxhës, Emin Durakut dhe studentit shqiptar Thanas
Ziko që studionte në Beograd. Dy të parët morën një sasi materiali
në Komitetin Krahinor të PKJ të Kosovë-Metohisë për në Shqipëri.5

Vendimi i KQ të PKJ shënon fillimin e ndërhyrjes zyrtarisht nga
ana e tij në zhvillimet e ardhshme të lëvizjes komuniste në Shqipëri.6

Për këtë i jemi referuar, me kujdesin përkatës. Ne i jemi referuar përkthimit në
italisht – Il sangue tradito – të librit të tij Jugoslovensko-Albanski odnosi (1938–
1949) (Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave (1939-1948), Beograd, Borba 1949,
sepse dy përkthimet në shqip kanë mangësi; ai i mëvonshmi sidomos në referencat.

1 Dedijer, (i), 4.
2 Mugosha, 3, 4 (sipas përkthim në shqip, në 154 faqe format A4, që ruhet në

AQSh/(APPSh, mundësuar autorit nga Kastriot Dervishi në qershor 2017).
Titulli origjinal: «Kadcambio i Albaniji», revista NIN, nëntor 1971-shkurt
1972, nr. 1090-1128.

3     Miladin Popoviç u lind më 22 nëntor 1910 në Mal të Zi. Në moshën 12-vjeçare
familja e tij bënte pjesë në kolonët malazezë të ardhur në Pejë. Aty mbaroi
shkollën e mesme dhe pas saj ndoqi dy vite në degën e Drejtësisë të Univer-
sitetit të Beogradit. Në vitin 1937, me krijimin e Komitetit Krahinor të PKJ për
Kosovë-Metohi, u zgjodh sekretar politik i tij. Në Konferencën V Kombëtare
të PKJ mbajtur në Zagreb në tetor 1940, u ngrit nga kandidat në anëtar i
KQ të PKJ. Në Shqipëri (gjatë LDB) ka mbajtur pseudonimet Ali Gostivari dhe
Halimi. Në: Nasi (i), 165 në psh. nr.13./ AQSh. Raport i K. Tashkos drejtuar
Komin-ternit. Në: Plasari–Malltezi (i),180, 181.

4 Titoja, si një nga kolonelët e Kominternit, e njihte mirë Ll. Fundon.
    Një biografi të shkutër për veprimtarinë e Llazar Fundos si aktivist i Komin-

ternit në Europë e në Azi e japin Lazitch e Drashkovich (ii), 130-1. Fundoja ishte
një figurë e spikatur komuniste shqiptare. Ai doli haptas kundër “spastri-
meve” që bëri Stalini; i preu marrëdhëniet me komunizmin dhe me Përfaqësinë
Komuniste Shqiptare në Francë; dha dorëheqjen nga Partia Komuniste
Frënge. Në: K. Frashëri (i), 138.

5 Dedijer (i), 4./ Fadil Hoxha, 81, 82 etj.
6 Në Konferencën e Pestë Vendore të PKJ mbajtur në ‘klandestinitet’ në periferi

të Zagrebit në tetor 1940, që ka zënë vendin e një kongresi (Në: Nasi (i), 77, ku
jep referenca), Miladin Popoviçi shtjelloi gjendjen mes grupeve komuniste në
Shqipëri (Në: Dedijer (i), 4.), një veprim i cili, me ato që dimë për Kongresin IV
të Kominternit (1922), tregonte se mbikqyrja ishte e miratuar prej këtij të fundit.
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Po tregojmë pse kaluan rreth dy vite për zbatimin e vendimit
të mësipërm të KQ të PKJ.

Siç kemi përmendur, më 23 gusht 1939 Stalini lidhi një Pakt
mossulmimi me Hitlerin. Qysh nga fillimi i vitit 1940, PKJ natyrisht
që u radhit në pozicionin prostalinian, pra edhe prohitlerian.1 Më 6 prill
1941, pa shpallje lufte, aviacioni gjerman bombardoi Beogradin dhe trupat
gjermane përshkuan kufijtë e Jugosllavisë e cila kapitulloi më 18 prill.
Gjatë kësaj periudhe tragjike, kur Jugosllavia u pushtua dhe u shpërbë,
PKJ nuk bëri asnjë protestë as me akte, as me fjalë. Gjatë arrestimeve
dhe bastisjeve të para që gjermanët bënë në Beograd, nuk prekën asnjë
komunist.2 Sapo u dukën shenjat e para të rezistencës kombëtare nacio-
naliste në Serbi, Komiteti i Partisë Komuniste të Serbisë e stigmatizonte
me fjalë të rënda atë veprimtari3, se hallin e vetëm e kishte te përparësia
që mund t’u krijohej nacionalistëve.

Në të gdhirë të 22 qershorit 1941 Gjermania sulmoi Bashkimin
Sovjetik. Në orën 14 të asaj dite u mblodh Politbyroja e PKJ në një seancë
të shkurtër, gjatë së cilës nuk qe në gjendje të caktonte vetë një taktikë
të përgjithshme.4 Më 3 korrik, me një fjalim në radio Stalini i bënte
thirrje gjithë botës për rezistencë kundër gjermanëve.5

1 Shtypi klandestin i PKJ i quante fuqitë perëndimore – Anglinë dhe Francën
– si imperialiste, si shkaktare jo vetëm të fillimit të LDB, por si përgjegjëse të
të gjitha rrjedhojave, duke mbrojtur kështu veprimet agresive si zaptimin
gjerman e sovjetik të Polonisë, atë gjerman të Norvegjisë e të tjera. Në: Lazitch,
40-1, ku u referohet Communist (organ i PK të Serbisë), nr. 2, maj 1940), apo
Proleter, nr. 5-6, qershor-korrik 1940.

2 Lazitch, 54-5.
3 Lazitch, 55-6, ku citon Documents sur l’hitoire du mouvemnt de la jeunesse,

t. 1, 1945, 185.
4 Në mbrëmje të po asaj dite, në njërin nga dy radiotransmetuesit sekretë me

të cilët PKJ mbante lidhje me Moskën, mbërriti telegrami nga Kominterni
me një direktivë të shkurtër ku përcaktohej nevoja “jetësore për të marrë
të gjitha masat në mënyrë që të lehtësohet lufta e drejtë e popujve sovjetikë”,
të krijohet “Fronti Kombëtar [...], duke patur parasysh se në etapën e
tanishme bëhet fjalë për çlirimin nga zgjedha fashiste dhe jo për revolucion
socialist”. Në: Lazitch, 57.

5 Të nesërmen u mblodh Politbyroja e PKJ, ku pas një dite të tërë diskutimesh
vendosi dispozitat e para mbi organizimin e luftës kundër gjermanëve,
sipas direktivave të marra nga Kominterni. Në: Lazitch, 57-8.
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Vetëm në këtë situatë PKJ u orientua kundër nazifashizmit, pas
sulmit të Vehrmahtit mbi Bashkimin Sovjetik.1 Vetëm në këto kushte,
pas arrestimit të Miladin Popoviçit, Komiteti Krahinor i PKJ për Kosovë-
Metohi, demek duke marrë shkas nga një kërkesë e Fadil Hoxhës për
ndihmë, siç e paraqit rastin Mugosha e Fadil Hoxha2, do të thoshim
në virtyt të zbatimit të porosive të dhëna prej Titos që më 1939, vendosi
të dërgonte në Shqipëri Dushan Mugoshën. Dushani 27 vjeçar, i shoqëruar
nga 25 vjeçari Fadil Hoxha, mbërritën ilegalisht në Shqipëri nga fundi
i gushtit apo fillimi i shtatorit të vitit 1941.3

Mugosha shkruan se në Shkodër të parin komunist që takoi ishte
marangozi Tuk Jakova. Në Tiranë, ku vepronin përfaqësuesit kryesorë
të grupeve komuniste4, ai bisedoi me krerë të GKSh, me furxhiun
Vasil Shanto, me nxënësin e shkollës së mesme Qemal Stafa dhe me
marangozin Kristo Themelko. Kryetari i Grupit, Zef Mala, – “ideologu”,
siç e quan me ironi Mugosha –, gjendej në burg. Shokët e këtj grupi u
angazhuan për takimin e Dushanit me dy grupet e tjera. Ky u takua
me krerët e GKR, Anasta Lulën e Sadik Premten, që ishin teknikë.5

Dushani arriti që mes GKSh dhe GKR të formohej një komiteti
qendror i përkohshëm i përbërë nga Stafa, Shanto, Themelko, Lula e
Premtja.6

Mugosha i bindi krerët e GKSh, të cilët e miratuan platformën
e Kominternit për ngritjen e masave popullore në një “front të

1 Miladin Popoviçi i pati thënë Fadil Hoxhës: “T’i mbajmë lidhjet njëherë,
sepse e sheh çfarë është situata”. Në: F. Hoxha, 92.

2 Mugosha, 6./ F. Hoxha, 92.
3 Dedijer (i), 5 në psh. ku i referohet: «Nga shënime të Mugoshës mbi veprim-

tarinë e tij në Shqipëri në vitet 1941-1944». V.O.: Për këto shënime (të cilat nuk
duhen ngatëruar me kujtimet e Mugoshës, të cilave iu referuam pak më sipër),
në vijim do të përdorim shkurtimin «Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944»...../
Botimi tjetër i Mugoshës është Na Zadatku (Në detyrë), Beograd 1973./
Sipas P. Milos “të tri variantet e kujtimeve (prej të cilave dy janë të botuara),
në thelb janë të njëjta.” Në: Milo, 231 në psh.

4 Hoxha (v), 44.
5 Dedijer (i), 5, ku citon: Shënime të Mugoshës për v.1941-1944.
6 Dervishi (v), 187, ku i referohet «kritikës», datuar 3 gusht 1981, që R. Çitaku

ka dorëzuar në KQ të PPSh mbi kujtimet e shkruara nga Mugosha. «Kritika»
ruhet në AQSh (nuk jepen koordinata).
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përbashkët kombëtar” për çlirimin e popullit shqiptar dhe për mbrojtjen
e Bashkimit Sovjetik. Këtë e tregonte një trakt i hedhur prej atij grupi,
ku mes të tjerash thuhej:

“Partia Komuniste Shqiptare, pararoja luftarake e besnike e
popullit shqiptar, fton të gjithë nacionalistët1 e ndershëm, të gjithë
demokratët e liridashësit, të gjithë popullin shqiptar, të bashkohen
me të për frontin e përbashkët kundër fashizmit, për Shqipërinë e
lirë dhe popullore. Të gjithë pra, të bashkuem, me besim në fitoren,
të fillojmë luftën kundër fashizmit barbar. Rroftë fronti i përbashkët
kombëtar i popullit shqiptar. Rroftë Bashkimi i Republikave Socialiste
Sovjetike, pararojë e popujve të shtypun. Partia Komuniste Shqiptare”.2

KoçoTashko, në emër të Grupit Komunist të Korçës nuk kishte
pranuar ta takonte Dushanin, sepse, siç shkruan E. Hoxha, “rruga që u
përdor ishte nga më të gabuarat”: propozimin për takim e kishte para-
qitur Anastas Lula.3 Mugosha shkruan se shokët e GKK kishin pyetur
për të: “A ka vërtetim se është anëtar i PKJ dhe a ka autorizim për të zhvi-
lluar bisedime”.4

Pas kthimit në Mitoviric, Mugosha paraqiti në Komitetin Krahi-
nor të PKJ një “raport të hollësishëm” për problemet që i ishin ngarkuar:
të informohej mbi lëvizjen komuniste në Shqipëri, mbi gjendjen e
grupeve komuniste, mbi qëndrimin e tyre ndaj çështjeve të ndryshme,
e veçanërisht lidhur me krijimin e partisë dhe mundësinë e organi-
zimit të luftës së armatosur. Shënon se komunistët shqiptarë morën
përsipër lirimin e Miladin Popoviçit nga kampi i përqëndrimit dhe

1     Në atë kohë fjala nacionalist kishte kuptimin e atij që punonte e luftonte
për nacionin domethënë për atdheun, pa pranuar ideologji të tjera.

2 AQSh. F. 9/AP, v. 1941, D. 1, fl. 44/3. Në: K. Frashëri (i), 210-11, ku jepet
trakti i plotë.

3 Hoxha (v), 115.
4 Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944. Në: Dedijer (i), 5./ Mugosha, 12-3./

S. Premtja, «Jeta ime» (Titulli «Jeta ime» i autobiografisë është vendosur nga
E. Lepenica. Në: Lepenica (iii), 84.)./ Lepenica (iii), 65, shkruan se Dushani,
para se të kthehej për në Kosovë, u kishte thënë se pas tij do të vinte një shok
tjetër “më i zoti” dhe, nëqoftëse krerët e GKK do të vazhdonin të refuzonin,
“e dimë ne se si me u sjellë karshi tyne”.
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se u kishte bërë një “ftesë” përfaqësuesve të grupeve të ndryshme për
të ardhur pranë atij Komiteti për konsultime.1

Koço Tashko shkoi në Itali për t’u lidhur me PK të atjeshme,
por siç shpjegoi, nuk pati sukses për shkak të konspiracionit të madh
që mbahej gjatë luftës. “Kur erdhi s’na solli asgjë”, shkruan E. Hoxha.2

Formimi i komitetit qendror të përbashkët GKR–GKSh, trakti
i lëshuar nga GKSh me nënshkrimin “Partisa Komuniste Shqiptare”
dhe “ftesa” e Mugoshës përbënin trysni për GKK. Të dy grupet e
tjera po fitonin përparësi, sepse në përlasjet mes Grupit të Shkodrës
dhe atij të Korçës për “hegjemoni”, veç të tjerash shtrohej edhe “kush
kishte lidhje me Kominternin”.3

GKK veproi që të mos mbetej jashtë loje.4 Koço Tashko me
mësuesin Xhevdet Doda shkuan në Mitoviric, ku kishte selinë KK i
PKJ për Kosovën.5, 6 Aty, ky delegacion u ‘plotësua’ me Fadil Hoxhën, që
nënkuptohej si përfaqësues i GKSh, dhe me Elhami Nimanin (të cilin
e kishte lajmëruar Fadil Hoxha), që nënkuptohej si përfaqësues i GKR.7

1 Dedijer (i), 5, ku i referohet: Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944./ M. Shatri,
76, ku i referohet: AIHK, k. 14/174.

2 Hoxha (v), 115./ Në letrën dërguar Tashkos në tetor 1942, Popoviçi e akuzon
atë se ka shkuar në Itali edhe për muajin e mjaltit e për tregti. Në: AQSh, F.14/
APL, D.5, viti 1942, fl. 10.

3 Hoxha (v), 70./ Trysnia vihet re edhe në përshkrimin që bën Hoxha pas tregimit
që i ka bërë Tahir Kadareja në prani të Esat Dishnicës, mbi zhvillimet e mble-
dhjeve të dy grupeve me Dushan Mugoshën, ku Tahiri kishte qenë i prani-
shëm. Në: Hoxha (v), 116-9./ Dervishi (v), 187, ku i referohet: AMPB, F.140,
D.210, autobiografia e T. Kadaresë datuar 4.4.1951.

4 Hoxha, i cili në atë kohë mund të ketë qenë anëtari me stazhin më të ri në
degën e atij grupi në Tiranë, tregohet si njeri me rëndësi: “Vendosëm dhe e
dërguam Koçon në Kosovë”. Në: Hoxha (v), 116.

5 Dedijer (i), 6.
6 Sipas Fadil Hoxhës, ishte ky vetë që takoi Xhevdet Dodën, i cili tashmë banonte

në Prizren, ku i foli për të takuar në Shqipëri me Koço Tashkon. Në: Fadil
Hoxha, 99-100./ Më pas Popoviçi e ka ngacmuar Tashkon se ky ka vajtur në
Kosovë pasi Enver Hoxha i kishte treguar ardhjen e Dushanit. Në: Letër e Popo-
viçit për Tashkon në tetor 1942, në AQSh, F.14/APL, D.5, viti 1942, fl.10.

7 Fadil Hoxha tregon se në fillim të mbledhjes paska deklaruar se ai nuk ishte
përfaqësues i GKSh, por sekretar i organizatës komuniste të Gjakovës. Thotë
edhe se Elhami Nimani nuk ka qenë i autorizuar prej GKR. Në: Fadil Hoxha,
përkatësisht: 99 dhe 100.
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Në takimin që u bë më 11 e 12 tetor 1941 u zhvilluan bisedime që zgjatën
dy ditë. Komitetin në fjalë e përfaqësonin B. Vukmiroviç, P. Joviçeviç,
Ali Shukriu dhe Mugosha.1 Në praninë e këtij të fundit, Tashko e nisi
bisedën duke kërkuar ndjesë për mosbesimin që kishte treguar ndaj
tij në Tiranë. Tashko bëri një paraqitje të gjendjes në Shqipëri, e veça-
nërisht të GKK, dhe deklaroi se ishte për bashkimin e grupeve komu-
niste.2 Vukmiroviçi tha se Kominterni kishte autorizuar PKJ për të
ndihmuar grupet komuniste dhe se kjo së shpejti do dërgonte atje
përfaqësuesin e saj. Ai kërkoi prej komunistëve shqiptarë të lironin
nga kampi i përqendrimit Miladin Popoviçin. U vendos të dërgoheshin
në Shqipëri dy emisarë: Miladin Popoviçi dhe Ali Shukriu. Shumë shpejt,
në vend të Shukriut, u caktua Dushan Mugosha3, i cili shkruan se Shuk-
riun e takoi në Prizren ku po bëhej gati për t’u nisur për në Shqipëri dhe
e njoftoi për ndryshimin e vendimit.4

Pra, në mbledhjen e mësipërme palët shqiptare pranuan që
PKJ do të jepte ndihmën për ngritjen e partisë komuniste shqiptare.5

Më 11 tetor 1941 Anastas Lula dhe Mustafa Gjinishi, anëtarë të
GKR, liruan Miladin Popoviçin dhe shokë të tjerë të tij nga kampi i
përqendrimit6, një fakt tjetër ky që hedh poshtë pretendimet e

1 Fadil Hoxha, 99./ Milo, 232.
2 Vajtjen e Tashkos në Mitoviric Enver Hoxha e përfundon me të njëjtën melodi

italiane: “Prisnim që Koçoja të na sillte andej gjëra të reja, po ai pothuajse
si vajti, erdhi”. Në: Hoxha (v), 116.

3 Mugosha, 15./ Dedijer (i), 5-6/ M. Shatri, 76, ku citon: AIHK, k. 14/174./ Fadil
Hoxha, 99-101./ Milo, 232-3, ku i referohet: Arkivi i Kosovës, Prishtinë. Fondi:
Komiteti Krahinor i Lidhjes Komuniste të Kosovës. Njësia organ: Boris
Vukmiroviqi. v. 1941-1942. Kutia Nr. 1.

4 Mugosha, 15.
5 Për përgatitjet e formimit të partisë u krijua një Komision i përbërë nga

Mustafa Gjinishi, Hasan Reçi dhe Mustafa Kaçaçi. Dy të parët Dushani i
akuzon se ata punuan për përçarjen e mëtejshme të komunistëve. Në: Mugosha,
13-4./ Ky komision filloi të mblidhte edhe ndihma. Në: Dervishi (v), 190,
ku i referohet një procesi gjyqësor politik të datës 15.6.1945 (AMPB, F. 1, D.
112, fl. 3) kundër tregtarit Jonuz Shijaku, i cili ka dëshmuar se i ka dhënë 5.000
franga “për lëvizjen” – Mustafa Gjinishit, Hasan Reçit dhe Mustafa Kaçaçit.

6 S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 65./ Milo, 233-4, ku jep një tok refe-
rencash./ Mugosha, 17, përmend takimin me “kampistët” e liruar, pa përme-
ndur Lulën e Gjinishin./ Dervishi (v), 190.
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Miladinit, të Dushanit, e për rrjedhojë edhe të Enverit, se krerët e GKR
ishin kundër formimit të Partisë.1

Mugosha mbërriti në Tiranë pa ditur për lirimin e Popoviçit.2

Kur Popoviçi e Mugosha filluan në Tiranë takimet ilegalisht me
përfaqësuesit e grupeve komuniste, duke kaluar nga njëri te tjetri, kishin
kaluar katër muaj nga sulmi hitlerian mbi Bashkimin Sovjetik. Mila-
dinit e Dushanit, të veshur me autoritetin e dyfishtë të Kominternit
dhe të PKJ, iu deshën rreth tri javë për të vënë në fije krerët e tre prej
grupimeve kryesore komuniste.3

Nuk pranuan bisedime ata që kishin ngritur në Greqi Partinë
Komuniste të Shqipërisë, njohur nga historiografia komuniste si Grupi
Komunist Zjarri – GKZ.4 Por Popoviçi ka bërë një takim të fshehtë
me kryetarin e tyre Andrea Zisin.5

Popoviçi shkruan se disa nga relacionet e tij nuk i kanë mbërritur
Titos.6 I pari ishte një relacion i shkruar më 30 tetor 1941, një javë përpara

1 Mugosha, 23./ Hoxha (v), 158, 165, 177./ Milo, 234./ Vështirësinë për organi-
zimin e lirimit të lehtë të Popoviçit Enver Hoxha ia atribuon vetes. Në: Hoxha
(v), 119-134.

2 Mugosha, 17./ Për të sjellë Mugoshën në Shqipëri, u dërguan në Kosovë nga
qendra që ky kishte formuar në Tiranë, Tahir Kadareja (edhe ky i GKR. Në:
Memija (iii), 635.) dhe Mark Uli. Në: Dervishi (v), 190, 191, ku i referohet AMPB,
F. 140, D. 210, autobiografia e T. Kadarersë, datuar 4.4.1951.

3 Dedijer (i), 6-9, ku citon: Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944 dhe një letër
datuar 21.5.1942 që Popoviçi i dërgonte Titos me D. Mugoshën (Teksti i
plotë i kësaj letre është botuar nga K. Dervishi, në gazetën “55”, 29-30 mars
2013, 16-17. Andej e ka kopjuar Lepenica (ii), 394-407, të cilit do t’i referohemi
për lehtësi të lexuesit dhe këtej e tutje do ta quajmë shkurt: Letër e cit. e Popo-
viçit, 21.5.1942./ Mugosha, 20.

4 Dervishi (v), 142-6, jep një historik të shkurtër të formimit, të pikëpamjeve,
të organizimit në qendër (në Korçë) e në qarqet Tiranë dhe Elbasan, kurse
në f. 146 jep një listë të anëtarëve të GKZ.

5 Dervishi (v), 145, ku i referohet: AQSh, F. 12/AP, D. 2, fl 1-10./ Popoviçi, i cili
i vlerësonte individët e GKZ, këshilloi se nuk duhej luftuar ashpër kundër
tyre por të lihej dera e hapur që nesër ata të mund të bashkoheshin me
partinë e re. Në: Milo, 235 në psh., ku i referohet “Mbi shënime në pesë blloqe
të mbajtura nga M. Popoviçi në serbisht. Fletore nr. 1”, në: AQSh, F. 14/
APL (nuk jepen të dhëna të tjera).

6 Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942. Në: Lepenica (ii), 394.
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mbledhjes për themelimin e PKSh, ku raportonte për veprimtaritë e
zhvilluara javët e para dhe mbi gjendjen e grupeve komuniste.1 Një
analizë më të plotë mbi grupet kryesore komuniste në prag të ngritjes
së partisë komuniste (ku përfshihet dhe puna e bërë deri maj 1942),
Popoviçi e përsërit në letrën tashmë të njohur të 21 majit 1942 dërguar
Titos me D. Mugoshën2, ku për GKK shkruan se kishin “fare pak

1 Sipas Popoviçit ishin krijuar kushtet për formimin e partisë komuniste me
rreth 500 anëtarë (një numër i fryrë me të dhënat që jepnin krerët e grupeve
për të treguar peshën e grupit të vet – shënimi im).

  Popoviçi shkruan se përpjekjet e mëparshme për formimin e Partisë me “lidhje
trockiste” të Ll. Fundos, me të cilin “flirtonte” Sejfulla Malëshova, kishin dësh-
tuar. Për këtë të fundit thotë se nuk kishte bërë asgjë për lëvizjen komuniste
në Shqipëri dhe jetonte në Paris. Miladini i “ka ekzaminuar të gjitha grupet
komuniste” dhe ka dalluar “frymë grupazhi”. Takimet me partinë e Andrea
Zisit u ndërprenë por u ruajtën kontakte me persona të veçantë të saj.

   Autoritetet e pushtimit kishin grumbulluar në një kamp rreth 1.200 ushta-
rakë shqiptarë që i quanin dezertorë të luftës italo-greke. Me atë pjesë që
ishte ofruar, dy jugosllavët kishin punuar për krijimin e një “baze të mirë
guerrilje”. Për grupet e armatosura shkruante se deri në atë çast ishte vetëm
një çetë e fshatarit të pasur Myslim Peza.

  Në analizën për grupet komuniste, shkruan se Koço Tashko kishte arsim
perëndimor, por puna e GKK ishte larg “një partie të vërtetë”; si gabime
kryesore konstatonte se nuk kishte asnjë organizatë rinije; “Shumica e anëta-
rëve punonin të bazuar në lidhjet personale dhe kësisoj për simpatizantët
askush nuk kujdesej për bashkimin apo afrimin e njerëzve të rinj, etj”.

   “GKR përbëhej “nga njerëz të molepsur dhe ambiciozë”.
   “GKSh ishte “grupi më i rrezikshëm”. Në: Dervishi (v), 192 ku i referohet:

Arkivi i Kosovës. Fondi, Komiteti Qendror i PKJ. Beograd, viti 1936-1944.
Kutia Nr. 1. / Një përmbledhje jepet dhe nga Milo, 237-8.

2 Popoviçi i shkruan Titos: “Fillimisht këtu u ndeshëm me një situatë kaotike,
pasi ekzistonin shumë grupe e grupazhe (gjithsej tetë – nga të cilat dy troc-
kiste). Secili [...] tërhiqte nga ana e vet. [...] ata shpesh edhe pranonin të uleshin
e të bisedonin me ne, të pranonin e të na jepnin këshilla e sugjerime, apo të
lidheshin formalisht me ne. Të tilla negociata bëmë dhe me Zai Fundon.

   “Gjithshka mund të gjeje në këto grupe, por asgjë komuniste (Është e qartë
se për Popoviçin, çdo gjë që s’ishte brenda kornizave të Kominternit, nuk
ishte komuniste – shënimi im), përveç prirjeve oportuniste e social-
demokrate. [...]. Dhe këtu bëhet fjalë për vitin 1939. Këtu përfshihej edhe
njëfarë strukture e quajtur “Komiteti Qendror’ dhe disa të ashtuquajtura
“Komisione për ndërmjetësim” në vitin 1941. Gjithçka bëhej vetëm e vetëm
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probleme”, ndërsa Mugosha shkruan:”Ky grup nuk donte t’i njihte
gabimet e veta, kërkonte të shpallej si parti dhe pastaj të gjithë grupet
e tjera të bashkoheshin me të; por me argumente këmbëngulëse ia
dolëm që grupi të pranonte krijimin e partisë”.1 Edhe Sadik Premtja,
në kujtime shkruan për të njëjtin pretendim të mëhershëm të GKK.2

Sulmi i Gjermanisë mbi Bashkimin Sovjetik, i filluar katër muaj
më parë (që e kishte bërë PKJ të ndërronte qëndrimin dhe për të cilin
s’bënin zë dy të dërguarit e saj), ishte argumenti kryesor ‘ideologjik’
që theksonin Popoviçi e Mugosha për të bindur krerët e grupeve mbi
rëndësinë e formimit të partisë komuniste shqiptare, për luftën që duhej
filluar për çlirimin e vendit, dhe veçanërisht për thirrjen që kishte bërë
Kominterni në mbrojtje të vendit të parë socialist në botë – të Bashkimit
Sovjetik.3 Këtë të fundit Enver Hoxha ia atribuon komunistëve shqiptarë.4

Mendimi i dy emisarëve jugosllavë ishte se tre grupet komu-
niste që pranuan të merrnin pjesë në mbledhjen për formimin e
partisë komuniste kishin gabime ideologjike dhe mangësi organi-
zative të theksuara: Gabimet kryesore ishin lufta pa princip që zhvillonin

për të “ruajtur paqen” midis grupeve, duke krijuar kështu një oportunizëm
të pështirë, me bazament trockist. [...].

   “Ndërsa Grupi i Korçës ndryshonte nga të tjerët, ishte më i vjetri dhe kishte
lidhje me Kominternin, lidhje të krijuara fillimisht nëpërmjet Fundos dhe
të tjerëve (Nuk i vjen mbarë Popoviçit të përmendë Koço Tashkon) që ishin
lidhur me Kominternin, [...] dhe më pas me Federatën Ballkanike. Por që të
gjithë ishin të paaftë dhe i kundërviheshin tendencave për zhvillimin dhe
rritjes së grupit”. Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 395-6.

1 Mugosha vazhdon: Me të gjitha grupet vazhdimisht kemi theksuar nevojën
që ato të korrigjojnë interpretimet e tyre të gabuara, kemi shpjeguar ç’është
partia, si duhet të jetë anëtari i saj, si duhet krijuar organizata dhe si drejtohet
partia”. Në: Dedijer (i), 9, ku citon: Shënime të Mugoshës për v. 1941–1944.

2 Lepenica (iii), 64.
3 Dedijer (i), 9.
4 Pas katër dekadash, nga pozita ‘internacionaliste, revolucionare’, Hoxha

shkruan se “Sulmi hitlerian mbi Bashkimin Sovjetik ishte një tronditje e madhe
për të gjitha grupet dhe për të gjithë komunistët shqiptarë”. Në: Hoxha (v),
98./ Vetvetiu shtrohet pyetja: pse “tronditja” nuk kishte ndodhur dot në rastin
e sulmit të Italisë mbi Shqipërinë? Përgjigja do të ishte: Për arsye të qëndrimit
ideologjik symbytlltas të komunistëve ndaj Kominternit.
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kundër njëri-tjetrit dhe qëndrimi pasiv për t’u hedhur në luftën e arma-
tosur antifashiste.1

Si përfundim i bisedimeve, autoriteti i PKJ, i hedhur mbi pele-
rinën e Kominternit që mbanin dy emisarët e saj, i bëri përfaqësuesit
e tre grupeve ’të binin në ujdi’, të pranonin thirrjen e mbledhjes së
përbashkët për formimin e partisë dhe kalimin e anëtarëve të secilit
grup në partinë e re.2

Të dërguarit e PKJ propozuan të merrnin pjesë në mbledhje
një numër i barabartë prej 5 përfaqësuesish nga çdo grup.3 U pranua
kërkesa e Koço Tashkos se ai nuk duhej të përfshihej në listën e pesë
përfaqësuesve të Grupit të Korçës, pasi, sipas tij, ishte ende i vlefshëm
misioni si përfaqësues i Kominternit i ngarkur në vitin 1937. Gjith-
ashtu u vendos për pjesëmarrjen e militantëve të tri grupeve komuniste,
së bashku me tre krerët e tyre, në një aksion të përbashkët politik me
karakter antifashist, si dëshmi e gatishmërisë së tyre për organizimin
e rezistencës së armatosur.4

Aksioni politik i përbashkët ishte një demonstratë që u zhvillua
më 28 tetor, ditën e përkujtimit të «Marshimit në Romë» të fashistëve
italianë.5 Demonstrata, që kulmoi në qendrën e Tiranës, u shoqërua
me përleshje me policinë dhe përfundoi me arrestim demonstruesish.
Enver Hoxha u përlesh me një kapiten të karabinierisë.6 Të nesërmen
ai i shpëtoi karabinierëve italianë që kishin ardhur në dyqanin Flora
për ta arrestuar, dhe u hodh në ilegalitet.7 Në një listë personash të

1 Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 395, 396, 397./ Dedijer
(i), 7, 8.

2 Dedijer (i), 9, nuk jepet referencë./ Pas pesë muajsh, në Konferencën e Parë
të Vendit të KQ të PKSh (mars 1943), Vasil Shanto ka thënë: “Ardhja e dy
shokëve jugosllavë dhe marrja kontakt me grupet e ndryshme arriti më në
fund në formimin e Partisë”. Në: AQSh, F.14/APL, D. 10, v. 1943, f. 40.

3 S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 66./ Hoxha pretendon se ai i kishte
propozuar Miladinit pjesëmarrjen prej 5 vetash nga çdo grup. Në: Hoxha (v), 152.

4 K. Frashëri (i), 217./ Milo, 238.
5 Dedijer (i), 11./ Në Historinë e Partisë, 63, pretendohet se “Organizatori krye-

sor i kësaj demonstrate ishte Enver Hoha” dhe se marrëveshja për kryerjen
e saj ishte një marrëveshje mes grupeve komuniste e bërë kohë më parë.

6 Lubonja, 258.
7 Hoxha (v),155, 158-9, 160-1./ Lubonja, 258-9.
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identifikuar në demonstratë nga policia, që duheshin arrestuar, Enver
Hoxha ishte i 12-ti nga 32 veta.1

Në këtë pikë të studimit tonë, na duket me vend të paraqesim
shkurtimisht një pasqyrë të formimit të hershëm të Enver Hoxhës, i
cili në shkrimet e veta lë të kuptohet se ka qenë i përgatitur mirë si komu-
nist herët, përpara takimeve me Popoviçin.2,3

Hoxha nuk ka pasur veprimtari komuniste në Korçë.4 Qëndrimi
që është mbajtur nga autoritetet fashiste dhe nga vetë Hoxha, lidhur
me pjesëmarrjen e tij në mitingun e organizuar me rastin e 28 Nëntorit
1939, hedh një hije të fortë dyshimi mbi personalitetin e tij.5 Hoxha

1 Vendimi nr. 04801, datë 15.11.1941 i Kuesturës fashiste, firmuar nga kryekue-
stori Kamber Qafmolla, është botuar i falsifikuar në librin Enver Hoxha 1908–
1985 (botim i v. 1986): Enveri del aty i pari dhe i vetmi. Në: Baruti (ii), 108.

2 Hoxha (v), 125-30, 134-40, 142-4, 146-7, 150-3.
3 Në serinë e ëndërrimeve autobiografike që ka guxuar të botojë Hoxha, bëjnë

pjesë: lexime të letërsisë marksiste qysh kur kishte qenë nxënës në Liceun
e Korçës rreth vitit 1930 dhe se që në atë kohë “donte komunizmin”; afrimi
me rrethe të PK Franceze e studime të mëtejshme “më serioze e të thelluara”
të literaturës marksiste, “veçanërisht në vitet 1932 e 1933”, kur ishte në
universitet në Monpelje; pas një viti qëndrimi në Paris, përpara se të nisej
për të punuar në Bruksel, nuk kishte ‘harruar’ të takohej me “shokun
Vaillant Paul Couturier”, kryeredaktor i gazetës L’Humanite, organ i PK
Franceze, të cilit i kishte treguar një gënjeshtër, se ishte “komunist me gjithë
shpirt”, dhe një të vërtetë të cilën ende për shumë vite nuk do ta dinte, se për
komunizmin “deri në vdekje do të luftonte”; pas kthimit “definitivisht nga
jashtë” në Shqipëri, nga fillimi i korrikut të vitit 1936, megjithëse për arsye
taktike kishte vendosur të mbyllte gojën, sapo mori vesh se në Gjirokastër
kishte ardhur si i internuar Ali Këlmendi, “idetë komuniste që i ishin rrënjo-
sur” e shtynë ta takonte dhe “mësoi prej tij”. Këtë takim Hoxha e paraqit gati
si marrje “tapie” për komunizmin në Shqipëri. Në: Hoxha (x), 44, 45, 145;
172-3, 174; 198, 199, 200; 235, 240.).

4 K. Frashëri (i), 224-5, pa dhënë referencë, shkruan se kështu ka deklaruar
edhe Pandi Kristo, “një nga anëtarët e vjetër të GKK”.

5 Hoxha (v), 32, ku e tregon ngjarjen vagët e në pak rreshta dhe nuk e përmend
veten./ Në relacionin e Luogotenencës fashiste për demonstratën, nga profe-
sorët e Liceut të Korçës Enver Hoxha figuronte i pari në listë. Por ndërsa
pjesëmarrësit si Selman Riza e të tjerë u dënuan me tre vjet internim, Enver
Hoxha nuk u thirr as për gjykim; pra u mbajt në hije shkruan, Vasfi Baruti
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ka marrë pjesë në lëvizjen komuniste pas janarit të vitit 1940, në Degën
e GKK në Tiranë.1

“E vërteta është se ai u afrua vonë me lëvizjen komuniste”.2

Mbledhja Themeluese

Dokumentet e kësaj mbledhjeje konsiderohen të humbura.3

Ditëlindja e Partisë Komuniste dhe kohëzgjatja e mbledhjes
themeluese të saj kanë ndryshuar në botime e ribotime të ndryshme.4

(ii), 6 dhe 7, ku paraqet faksimile të Luogotenencës. / K. Dervishi, i cili ka qenë
për disa vite drejtor i Arkivit të MPB (2009-2013), shkruan se nuk gjendet
asnjë raport i kohës që të dëshmojë se E. Hoxha ka qenë person i dyshuar komu-
nist para 7 prillit 1939. Përkundrazi, përpara asaj kohe ka qenë informator
i Zyrës Sekrete të MPB. Në: Dervishi (v), 167, ku nuk jepet referencë.

1 Lubonja, 258./ Në raportin e 19 prillit 1943 që Popoviçi i ka dërguar Titos
për Konferencën e Parë të Vendit të PKSh, për Enver Hoxhën shkruan se
ka qenë “anëtar i grupit Korça (që) para katër vitesh”. Në: Arkivi i Kosovës.
F. KQ i PKJ, v. 1936-1944, Kutia Nr. 1. Shih: Milo, 263./ Në nëntor 1944 në
Plenumin e Beratit, Hoxha rrëfehet: “Kur unë mora pjesë në Lëvizje me
Grupin e Korçës, [...] u gjenda afër Koço Tashkos. Të tjerët kujtonin se unë
isha [...] një nga krerët, por unë isha vetëm një simpatizant, unë nuk isha
anëtar. Kur u formua Partia dhe u gjenda në Komitetin Qendror, këtu hyra
me propozimin e Koços (Tashko). Në: Plasari-Malltezi (i), 153./ Po aty, pak
më parë kishte deklaruar se ai dhe shokët e tij s’kishin qenë veçse “nxënës”
të Miladinit e të Dushanit. Në: Plasar-Malltezi (i), 27.

2 K. Frashëri (i), 220. Për këtë autori në fjalë shkruan se Hoxha në vitin 1936,
i frymëzuar nga idetë e veprës me titull Creer (Me krijue) të Edouart Herriot,
kryetar i Partisë Radikal-Socialiste Franceze, një parti centriste që s’kishte
të bënte me platformën komuniste, u rekomanndonte të rinjve shqiptarë
t’i merrnin si shembuj porositë e Herriot-it në vizionin e tyre për të ardhmen
e Shqipërisë. Shih: E. Hoxha. «Një libër i Herrio-it: Creer». Revista Illyria,
Tiranë, Vol. I, nr. 46, Mars 1936, f. 3. Në: K. Frashëri (i), 351-3.

3 K. Frashëri (i), 173-5, 423-6, 428-34 (ku i referohet AQSh, F. A.P., v. 1941, D. 17,
f. 2.)./ Milo, 235 në psh. dhe 239-40, ku i referohet AQSh, F. 14/APL. (Nuk
jepen të dhëna të tjera arkivore.).

4 Baruti (ii)), 238, 239./ Raport i E. Hoxhës në Kongresin I të PKSh. Në: Hoxha
(vii), 49, 55 ose Hoxha, v. 1, 247, 259./  Plasari (i), 28, 29./ Plasari (ii), 34./ Doku-
menta kryesore,v. I, 9.
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Kuptohet se historiografia komuniste pranoi pa diskutim çfarë u
shkrua përfundimisht në librin Historia e Partisë, se mbledhja theme-
luese e saj “u mbajt më 8-14 nëntor 1941 në ilegalitet në Tiranë” dhe se
që ditën e parë “u mor vendimi historik për [...] themelimin e Partisë
Komuniste Shqiptare”.1 Me këtë rast themi se ky libër duhet konsi-
deruar si një nga botimet më të papranueshme të historiografisë komu-
niste shqiptare mbi Partinë Komuniste dhe veprimtarinë e saj. Fatkeqë-
sisht sipas atij yrneku janë prerë e qepur të gjitha studimet historiogra-
fike të botuara në Shqipëri gjatë sundimit monist dhe një pjesë tjetër, jo e
parëndësishme, e atyre të botuara gjatë periudhës kohore paskomuniste.

Në Mbledhjen Themeluese, nga Grupi Komunist i Korçës u
paraqitën Enver Hoxha, Sotir Vullkani, Pilo Peristeri dhe Sotir Vani
Lubonja, kurse Koçi Xoxe erdhi në mbrëmje se kishte shkuar në Korçë
për të organizuar një demonstratë. Del që kryetari i grupit Miha
Laho të ketë qenë i sëmurë.2 Nga Grupi i Shkodrës merrnin pjesë
Qemal Stafa, Vasil Shanto, Tuk Jakova, Kristo Themelko, kurse Sadik
Bekteshi, i cili do të plotësonte si numër përfaqësinë në vend të Zef
Malës, u paraqit më vonë. Grupi i të Rinjve përfaqësohej nga Anastas
Lula, Sadik Premtja, Ramadan Çitaku, Elhami Nimani, Perlat Rexhepi,
ndërsa Sadik Stavileci ishte i sëmurë. Ishin edhe Koço Tashko, Miladin
Popoviçi e Dushan Mugosha. Gjithsej 17 veta.3

Bie në sy mosthirrja në Mbledhjen Themeluese e figurave të
njohura komuniste të kohës, edhe pse ishin të pranishëm në Tiranë,
si për shembull dr. Ymer Dishnica.4 Mosthirrja e tyre, që kishte qenë
e përshtatshme si për vendasit ashtu dhe për miqtë, ndoshta pa zë
justifikohej edhe me psikologjinë e ideologjisë komuniste mbi
“udhëheqjen e proletariatit”, pra sa më pak intelektualë.

1 Historia e Partisë (i), 70./ Këto afate kanë mbetur edhe pas rënies së monizmit,
deri në ditët tona. Kështu i kemi pranuar edhe ne. Bën përjashtim botimi në
qershor të vitit 2013 i librit të Barutit (ii) 238-42.

2 Hoxha (v), 149.
3 Hoxha përmend 14 emra dhe “një shok kosovar”. Në: Hoxha (v), 163./. K. Der-

vishi (v), 197 në psh. nr. 421 shkruan se “shoku kosovar” ka qenë Elhami Nimani./
K. Frashëri (i), 227-8, ku i referohet akt-padisë së prokurorisë fashiste./ Milo,
241, ku dokumenton praninë e S. Bekteshit.

4 Dervishi (v), 195.
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Mbledhjen e hapi Miladin Popociçi.1 “Përkthente Dushani dhe
herë-herë, për saktësi Baca”2. U mbajt një minutë zi për kujtimin e
komunistëve Ali Kelmendi, Halim Xhelo, Riza Cerova, për të rënët në
luftën civile në Spanjë, etj.3

Për një pikë kyçe – qëndrimi i emisarëve të PKJ pranë komitetit
qendror të përkohshëm edhe pas formimit të partisë –, njohim vetëm
çfarë shkruan Kristo Frashëri.4 Pranimi për qëndrimin e mëtejshëm
të dy emisarëve të KQ të PKJ shënoi fillimin e ndërhyrjes praktikisht

1 Milo, 243, interpreton: Me kontradiktat që kishin, asnjë nga dy grupet nuk
do të pranonte që i treti të hapte e të kryesonte mbledhjen./ Qesharak si jo
pak herë, E. Hoxha tregon ëndërrën pse “nderi për të çelur Mbledhjen i takoi
Grupit të Korçës” dhe se për atë hapje Grupi kishte “ngarkuar” atë vetë
dhe tjerr në boshllëk fjalën e gjatë që paska mbrajtur. Në: Hoxha (v), 165-74.

2 Hoxha (v), 187.
3 Dervishi (v), 195./ PKSh kur erdhi në pushtet shpalli dhe i trajtoi si dëshmorë

të Kombit Shqiptar komunistët shqiptarë të vrarë në luftën civile në Spanjë.
Në: Kareco, 68, ku i referohet: AQSh, F. 505, v. 1946, D. 1183/1, për efekte
pensioni ndaj familjarëve.

4 K. Frashëri shkruan se, si anëtar i GKR, ka qenë një nga shokët më të ngushtë
të kryetarit të Grupit – të Anastas Lulës – i cili, me sa lihet të kuptohet, në
atë kohë e ka mbajtur në korrent për zhvillimin e ngjarjeve. Në: K. Frashëri
(i), 131, 181 psh. nr. 17./ Gjatë luftës Hoxha dhe Popoviçi kanë dhënë porosi
të veçantë për survejimin e K. Frashërit. Shih Plasari–Malltezi (i), 284, ku i
referohet: AQSh, F 14/APL, D. 76.

  Sipas K. Frashërit, çështja e qëndrimit të mëtejshëm të dy emisarëve të PKJ,
kishte shkaktuar një debat kundërshtimesh, sidomos nga K. Tashko e filli-
misht edhe nga Q. Stafa. Por sidomos nga A. Lula dhe S. Premtja, të cilët
nuk u tërhoqën nga pozicioni i tyre. Enver Hoxha kishte këmbëngulur më
shumë për qëndrimin e dy instruktorëve. Këta të fundit reaguan duke e inter-
pretuar kërkesën për largimin e tyre si një mungesë besimi dhe e cilësuan
si shprehje mendjemadhësie. Popoviçi kishte theksuar se paaftësia e komu-
nistëve shqiptarë për të drejtuar partinë nuk likuidohej brenda një nate,
sapo të miratohej themelimi i saj. Ai nguli këmbë se komunistët shqiptarë
ishin ende të papërgatitur teorikisht, politikisht dhe organizativisht (Të
tillë ishin shumica dërmuese e atyre që rrethonin Popoviçin, pra ata që do
të zgjidheshin në krye të partisë – shënimi im) për të marrë menjeherë përsipër
barrën e rëndë të drejtimit të partisë në kushtet e vëshira të sundimit të
huaj dhe të luftës antifashiste, pa ndihmën e partive të tjera motra të pasura
me përvojë revolucionare, siç ishte PKJ. Në: K. Frashëri (i), 228-9, 230-1.
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të tij në veprimtarinë e ardhshme të lëvizjes komuniste në Shqipëri.
Historikisht, ky mund të konsiderohet zinxhiri i parë që PKJ po ven-
doste në qafën e PKSh. Ky ishte dhe hapi që shënoi fatin e disa prota-
gonistëve komunistë shqiptarë pjesëmarrës në Mbledhjen Themeluese:
fatin e keq për A. Lulën e S. Premten e shumë ndjekësve të tyre, mbylljen
e perspektivës për K. Tashkon dhe hapjen e rrugës për karrierën e sapo-
filluar të E. Hoxhës.

Fjala e Miladin Popoviçit.1     Megjithëqë dy shokët jugosllavë
konsideroheshin si përfaqësues të Kominternit, në fjalën e vet Popoviçi
e përmendi atë vetëm një herë. Kjo nënkuptonte se, për rastin, roli
kryesor ishte i PKJ.

Kësaj Fjale po i kushtojmë një hapësirë të veçantë, sepse ajo
nuk ishte thjesht ceremoniale. Në të, veç gjendjes ndërkombëtare, anali-
zohej shkurt veprimtaria e kaluar dhe gjendja aktuale e grupeve komu-
niste, tregoheshin detyrat politike dhe hapat organizativë që duheshin
ndjekur dhe që kanë gjetur vend në Rezolutën si dhe në të gjitha doku-
mentet e para të Partisë Komuniste Shqiptare.

Në fillim Popoviçi tha se “Situata e re, [...] pas plasjes së luftës
mes Gjermanisë dhe BRSS, u ngarkon detyra të reja të gjitha lëvizjeve
revolucionare. U ngarkon luftën e cila, sipas fjalëve të shokut Stalin, do
të shkojë deri në fund, deri në fitoren e socializmit mbi imperializmin
dhe fashizmin”.2

Duke zbritur në terrenin praktik, ai tha se lufta e hapur e popullit
shqiptar kundër zaptuesit fashist u ngarkonte detyra komunistëve,
në radhë të parë “formimin e një partie unike e monolite, e një partie
bolshevike e cila do ta udhëheqë në rrugë të drejtë popullin [...] në
luftën për çlirimin e tij kombëtar kundër «zaptuesit fashisht»”. “Lufta
jonë çlirimtare duhet të jetë e lidhur ngushtësisht me atë të popujve
të tjerë të robnuem, e më tepër me luftën e Bashkimit Sovjetk, pararojë
e lavdishme e çlirimit të popujve të shtypun”.3

1 AQSh, F. 14/APL, D. 2, nëntor 1941 f. 1-5. Kjo Fjalë, pa datë fikse, që është e
përkthyer në shqip, jepet e plotë edhe te Baruti (ii), 353-8, të cilit do t’i
referohemi për lehtësi të lexuesit.

2 Aty. Në: Baruti (ii), 353.
3 Aty, përkatësisht: 355, 356.
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Megjithëse blloku fashist ishte në kulmin e fitoreve politike e
ushtarake1, Popoviçi, duke u mbështetur në bindjet ideologjike, shiko-
nte fitoren e “njerëzve që për 20 vjet kanë ndërtuar socializmin” dhe
se “Katër milionë të elitës së gjakpirësve të Hitlerit janë hedhur jashtë
luftës”. Pa e përmendur me emër, justifikonte Paktin e Mossulmimit
Hitler–Stalin të gushtit 1939.2

Për veprimtarinë e kaluar të grupeve komuniste në Shqipëri,
për gjendjen reale të tyre dhe detyrat e partisë që po ngrihej, Popoviçi
tha:

“Ka pasur njerëz me vullnet dhe dëshirë të mirë, por që nuk kanë
ditur të punojnë; një pjesë është radhitur në liberal-oportunizëm, që e
kanë sjellë punën në atë shkallë që lëvizja të zhvillohej në luftë grupesh
të ndryshme fraksionesh. Janë bërë gabime organizimi dhe shmangie
të ndryshme. Duke dashur paqen është shkuar në kompromise social-
demokrate (dhe) shumë sakrifica për “paqen brenda Partisë”. Nuk është
ecur drejt udhës bindëse e të drejtë bolshevike dhe nuk janë pastruar
të gjithë elementët e dëmshëm”.

Është “nënvizuar puna legale, që s’mund të përjashtohet, por kjo
duhej lidhur me një punë më të fortë ilegale, e cila është vetëm një dukje
e luftës”.

“Ndonjëherë është shpërndarë ndonjë proklamatë me parulla e
përmbajtje revolucionare, por brenda një rrethi të ngushtë, që ka depër-
tuar pak në popull, që eventualisht mund të paraqitet si punë, por me
vështirësi mund të shihet një punë e lidhur ngushtë me masat (me
përjashtim deri diku në Korçë).

“Janë dukur disa teori të vogla, por të gjitha kanë lindur nga fakti
i mosnjohjes së thellë të marksizëm-leninizmit [...], të huaja për partinë
proletare. Por kjo nuk do të thotë se nuk ka pasë kurrëfarë veprimi
dhe suksesi. Eshtë marrë një qëndrim në çdo moment politik, gjithashtu
është bërë mjaft në përkthimin dhe botimin e literaturës.3

“[...] të likuidohen të gjitha luftërat e deritashme të grupeve, të
fraksioneve, duke përjashtuar të gjitha dobësitë që pengojnë lëvizjen

1 Aviacioni gjerman mbante me bombardime të përditshme Britaninë e
Madhe, ndërsa ushtria gjermane ndodhej në dyert e Moskës e të Lenin-
gradit. Në: K. Frashëri (i), 226.

2 AQSh, në: Baruti, 354.
3 Aty, 355-6.
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revolucionare. Të likuidohen filisteizmat e llafet teorike të kota, kufizimi
i punës, politikanllëket, liberalizmi dhe paraqitjet oportuniste.

“[...] Të gjithë elementët, pa dallim grupi, të cilët do vazhdojnë në
frymën e mëparshme, duhet të përjashtohen pa mëshirë [...], se për të
tillë elementë nuk ka vend në lëvizjen revolucionare.

“Të likuidohen [...] «puna organizative» e deritashme, të riorgani-
zohen bazat e lëvizjes punëtore revolucionare, në baza të Partisë Komu-
niste [...] dhe përgatitjen e turmave për luftën e ardhshme tashmë të
fillueme [...], me e futë sistematikisht bolshevizmin në organizatat e
Partisë”.1

“[...] Duhet t’i nënshtroheni disiplinës së Partisë [...] Është e nevoj-
shme disiplina e hekurt në Parti.

“S’guxohet ma të mos zbatohen direktivat e Kominternit drejtues [...]
“Të gjithë shokët, pas plasjes së luftës mes BRSS dhe Gjermanisë,

janë të mobilizuem dhe konsiderohen ushtarë të Ushtrisë së Kuqe,
domethënë nën një disiplinë të rreptë të Partisë. [...]

“Po i jap fund me fjalët e shokut Stalin: Partia është një vullnet i
vetëm e cila përjashton çdo mundësi fraksioni dhe thyerje të autoritetit
të Partisë”.2

Pastaj Popoviçi dha një tok porosish si duheshin zhvilluar disku-
timet, si do veprohej për shkrirjen e grupeve dhe për detyrat e menjë-
hershme të komitetit të ardhshëm qendor të partisë që po ngrihej.3

Në fjalën e vet Popoviçi e ka mënjanuar luftën e klasave dhe
diktaturën e proletariatit. E ka harruar aleancën e klasës punëtore me
fshatarësinë.

* * *
U zhvilluan polemika të ashpra, si gjatë paraqitjes së punës që

bëri çdo kryetar grupi, dhe autokritikës e kritikave ndaj grupeve të tjera,
ashtu dhe pas tyre.4

1Aty, 356./ Pierre Broué (ii), 385 shpjegon se termi “bolshevizim” ishte një
abuzim gjuhësor i propagandës staliniste, për të nënshtruar Kominternin.

2 Aty, 356-7.
3 Aty, 357-8.
4 Për to S. Premtja shkruan se nuk mungoi fryma e vjetër e grupit dhe degjene-

ruan në fyerje personale. Shih: S. Premtja, «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 66./
D. Mugosha shkruan se “Diskutime të ashpra pati kur filloi të diskutohej
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Duket se më pak rezerva kanë mbajtur krerët e GKR.1

Në këtë mbledhje nuk është përmendur Kosova.2

Zgjedhja e KQ të Përkohshëm.....3 Të pranishmit pranuan kërke-
sën e Popoviçit që të lihej në dorën e tij zgjedhja e komitetit qendror.4

Hapi i parë ishte propozimi për zgjedhjen e një komiteti qendror
të përkohshëm gjer në thirrjen e një konference të partisë në rang
vendi.5 Duke shfrytëzuar një propozim të bërë nga Koço Tashko në
takimin e Vitomiricës, u përjashtuan nga lista e kandidatëve krerët
(kryetarët e nënkryetarët) e të tre grupeve.6

gjendja në grupet e ndryshme komuniste”. Në: Mugosha, 26./ Më pas Popo-
viçi ka thënë se në këto bisedime “përfaqësuesit e grupeve nuk janë shfaqë
plotësisht si komunistë, e kanë treguar gjithë kalbësirën e grupeve. Duke u
munduar t’ua hedhin fajin e tyre të tjerëve, ata shpesh kanë rënë në baltën
e justifikimit, kanë shkuar edhe më larg [...]”. Në: AQSh, F. 14/APL «Raport
mbi gjendjen organizative të Partisë [...] në Konsultën e parë të Partisë,
prill 1942, fl. 4.

1 Sadik Premtja shkruan se, duke shprehur mendimet e tyre sinqerisht, ai
dhe Anastas Lula kishin thënë se komunizmi në Shqipëri ishte një doktrinë
e importuar (S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 66.)./ Një konstatim
i ngjashëm ishte botuar tri vite më parë edhe në Buletinin e GKSh (Buletini
Jeshil, nr.1, dhjetor 1938.), në: K. Frashëri (i), 399)./ Kjo pikëpamje ishte e
kundërt me ato që pranonte marksizmi, pra edhe Popoviçi.

2 K. Tashko në sythin Çështja e Kosovës (në raportin e përgatitur për Komin-
ternin) nuk shkruan të jetë bërë fjalë për Kosovën në Mbledhjen Themeluese.
(AQSh, në: Plasari-Malltezi, (i), 183-6.)/ S. Premtja, në sythin Konferenca për
themelimin e Partisë, në autobiografinë shkruar në vitin 1950, nuk flet të
jetë diskutuar çështja e Kosovës. (S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii),
66-9.)./ Enver Hoxha (v), në sythin Themelimi... nuk shkruan të jetë folur për
Kosovën, një rast të cilin nuk do ta linte t’i shpëtonte pa e përmendur në
kohën e botimit të librit në fjalë./ E njëjta gjë vihet re në titullin Themelimi...,
te libri Historia e Partisë (ii) 73./ Në kujtimet Kur isha në Shqipëri Mugosha
nuk e përmend Kosovën në kuptimin për të cilin flitet.

3 Në dhënien e detyrës në 1939, Titoja kishte porositur Popoviçin se çështja e
drejtimit të partisë do të kristalizohej gjatë veprimtarisë. Në: Dedijer (i), 4.

4 S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 68.
5 Hoxha (v), 217.
6 AQSh, «Raporti i Tashkos». Në: Plasari–Malltezi (i), 180./ Përjashtimi i tyre

u motivua me argumentin se ata ishin përgjegjës për përçarjen e lëvizjes
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Pas diskutimesh, kryetarët e secilit grup – V. Shanto, K. Tashko
dhe A. Lula –, i dorëzuan Popoviçit nga tri kandidatura, gjithsej 9, nga
të cilët do të zgjidheshin 7 vetë.1

Pra ishin dy shokët e PKJ që caktuan për në komitetin qendror
të përkohshëm të partisë shtatë personat, emrat e të cilëve u morën
vesh disa ditë pas përfundimit të mbledhjes. Ata ishin: Gjin Marku,
Enver Hoxha2, Koçi Xoxe, Kristo Themelko, Qemal Stafa, Ramadan

komuniste në Shqipëri (Në: Letër e Popoviçit dërguar KQ të PKJ, 30 tetor
1941. Arkivi i Kosovës. Fondi: KQ i PKJ Beograd. Viti 1936-1944, Kutia Nr. 1.
Në: Milo, 248 në psh.), se ende nuk ishin çliruar nga fryma e “grupazhit”,
si dhe me karakterin e përkohshëm të komitetit qendror.

1 AQSh, nga një përgjigje e E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari-
Malltezi, 66./ S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 68.

2 Për ç’ka shkruan Milo në sythin Roli i Enver Hoxhës (në: Milo, 259-62),
mbetet për diskutim përse Tashko ka parapëlqyer marrjen pjesë të Enverit
në Mbledhjen Themeluese dhe propozimin për të qenë anëtar në KQ Pro-
vizor./ Së pari duhet pasur parasysh konstatimi i Pandi Kristos, i cili shkruan
në kujtime se “Tashko kishte një afeksion të pashpjegueshëm për këtë njeri”
(Në Panorama, 25 qershor 2003, f. 12, intervistë marrë nga Gj. P. Titani)./
Këtej mund të rrjedhë fakti që Tashko ta ketë konsideruar Enverin një ndjekës
të vetin, siç shkruan edhe Nako Spiru në një letër drejtuar Titos me të dhëna
biografike për Hoxhën: “Ndjek Tashkon me sy mbyllur” (AQSh, në: Plasari–
Malltezi (i),331.)/ Në kushtet e atyre ditëve kur Tashko luftonte për të pasur
të besuarit e vet në komitetin e ardhshëm qendror, pas kësaj konsiderate per-
sonale mund të vinin dy faktorë që paraqit Milo – të qenit mysliman mes
katër pjessëmarrësve të krishterë të GKK, dhe si person me nivelin më të lartë
nga të tjerët. Në: Milo, 249, ku i referohet: AQSh, F. 14/APL, viti 1941, D.1, f. 18/

  Në kuadrin e mitizimit të Enver Hoxhës në prag dhe në vitet e para pas
çlirimit, veç artikujve bombastikë shkruar në gazetat komuniste të kohës
të botuar me rastin e 39-vjetorit të lindjes, nuk thuhet ndonjë gjë e veçantë
mbi zgjedhjen e tij si anëtar i KQ të Përkohshëm. Pas 14 vitesh, kur ishte
vendosur mirë në pushtet, në Plenumin e KQ të PKSh të 27 prillit 1955 E.
Hoxha, duke dashur të harrohet e kaluara jugosllave, imponohet: “në realitet
Komiteti Qendror provizor ma besoi mua barrën e drejtimit të partisë”.
Në: Hoxha, v. 12 , 310-11./ Për rrjedhojë në Historisë së Partisë, f. 65 thuhet:
“Për drejtimin e tij (të KQ), u ngarkua Enver Hoxha, ndonëse nuk u caktuar
asnjë sekretar”./ I njëjti cilësim jepet edhe në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar,
botim i v. 1985, f. 382, shtylla e parë.
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Çitaku dhe Tuk Jakova. Tre ishin punëtorë-zejtarë: Xoxe, Jakova, The-
melko, dy mbaruar shkollën e mesme teknike të Tiranës: Çitaku e
Marku, një që kishte mbyllur dy vite universitare: Stafa, dhe një që
kishte ndjekur pesë vjet studime universitare pa mbyllur ndonjë vit
akademik: Hoxha. Dy të fundit, si gjysmëintelektualë, ishin niveli
më i lartë në KQ të përkohshëm të PKSh. Anëtarët e KQ do të quhen
këtej e tutje “udhëheqja” e PKSh e më pas “udhëheqja” e Shqipërisë.1

Shumica e anëtarëve të KQ (katër veta), i përkisnin Grupit të
Shkodrës: Stafa, Jakova, Themelko dhe Marku.2 Nga Grupi i Korçës
ishte caktuar Hoxha dhe Xoxja. Disa ditë pas Mbledhjes, kur u njohën
rezultatet e votimit, Anastas Lula vërente se nga tre emrat që kishte
propozuar nga Grupi i të Rinjve, ishte caktuar vetëm një anëtar, Rama-
dan Çitaku që, siç u përfol, fliste gjuhën e dy të dërguarve jugosllavë,
e sidomos ishte bashkuar tashmë me Dushanin.3

Hapi tjetër ishte katastrofik. Të shtatë anëtarët e Komitetit Qendror
të Përkohshëm mbeteshin të barabartë; nuk u zgjodh një kryetar
apo sekretar i parë i Komitetit Qendror. Kjo gjendje ishte padyshim
një anomali e menduar nga dy instruktorët, por e pranueshme për
krerët e grupeve komuniste, si për grindjet që i kishin shoqëruar, ashtu
dhe për lehtësitë që u jepte për manovrime në të ardhmen pas largimit
të shokëve të PKJ. Hoxha justifikohet se kjo u bë për të “siguruar unitetin”,
për të mos “krijuar përshtypjen se një grup kishte më shumë të drejta
dhe avantazhe se tjetri”.4

Veç anomalisë së dukshme, këto justifikime nuk i pranon një
argument i thjeshtë: përfaqësimi numerik jo i barabartë i grupeve në
komitetin qendror. Kështu, në mungesë të një sekretari të përgjithshëm,
udhëzimet nga qendra dhe raportet për veprimtarinë në terren

1 Për këtë përbërje Anastas Lula ironizonte: “Po të ngjallej Marksi, do të habi-
tej se si doktrina e tij kishte rënë në Shqipëri në duart e marangozëve, teneqe-
xhinjve e terzinjve”. Në: Lepenica (iii), 294; s’ka referencë.

2 Marku nuk ishte pjesëmarrës në mbledhje dhe nuk kishte qënë në listën e 9
të propozuarve. Në: K. Frashëri (i), 267./ Marku kishte zhvilluar veprimtari
me dy grupe, të Korçës dhe të Shkodrës. Në: Milo, 249.

3 Lepenica (iii), 98./Milo, 249./ /Hoxha (v), 186-7./ Çitaku ka pohuar: “Në KQ
Provizor mua më duket se kam ardhur rastësisht”. Në: Plasari-Malltezi 103.

4 Hoxha (v), 220.
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përqendroheshin te Miladin Popoviçi1, i cili zuri vendin e kryetarit
të PKSh. Gjashtë muaj pas ngritjes së PKSh, në një letër që Popoviçi
i drejtonte Titos, bënte fjalë për drejtimin e punëve nga ana e vet
dhe e Mugoshës.2

Komiteti Qendror i sapozgjedhur i dërgoi një mesazh KQ të
PKJ, ku angazhohej për zbatimin e “detyrave të caktuara”3 dhe ku
shprehej gatishmëria për bashkëpunim me “vëllezërit e Ballkanit”
në luftën çlirimtare kundër fashizmit.4 Ky mesazh, që duhet të ketë
qenë propozuar e hartuar nga emisarët jugosllavë, nënkuptonte në radhë
të parë bashkëpunimin me “vëllezërit jugosllavë”, por mbi të gjitha
nënkuptonte se instanca e lartë më e afërme për PKSh konsiderohej
KQ i PKJ, një praktikë që do të mbetej rutinë.

Në raportin e përgatitur për Kominternin, Tashko shkruan se
me dy “shokët jugosllavë”, të cilët ishin “në Komitetin Qendror si instru-
ktorë [...] të Partisë Jugosllave”, shpresonte të plotësohej provizorisht,
deri sa të mblidhej kongresi i Partisë, boshllëku i krijuar nga niveli krejt
i papështatshëm i anëtarëve të Komitetit Qendror Provizor, dhe se
për atë nivel ishte shprehur edhe Popoviçi.5

Nga faktet dhe zhvillimet e paraqitura deri tashti, del qartë se
dy të dërguarit e PKJ nuk ishin dërguar thjesht për të ndihmuar në formi-
min e partisë komuniste në Shqipëri, pra për të drejtuar Mbledhjen
Themeluese të saj. Ndodhi e kundërta: ata u bënë padronë që në Mble-
dhjen Themeluese.

1 Plaku, 35./ Gjeneral Panajot Plaku, anëtar i hershëm i GKK, më pas anëtar i
KQ të PPSh (ish-PKSh), u arratis në Jugosllavi në maj 1957 dhe vdiq po aty
në korrik 1966. Libri i tij, të cilin fillimisht e pati shkuar në 1965 në trajtë shëni-
mesh në serbokroatisht, është përgatitur për botim 18 vjet pas vdekjes, nga
dy autorë jugosllavë (shih në: Plaku, 5, 18, 19 e 21). Hetohet lehtë se dy përgati-
tësit e librit kanë futur pjesë që i shërbenin politikës së kohës të ish-PKJ, ku
veç interpretimeve, paraqiten dukshëm dhe pasaktësi historike (si për shembull:
në f. 126, diskutimi i paqenë i Pajo Islamit në Konferencën e Tiranës të vitit
1956), prandaj librit në fjalë i jemi referuar me rezervë tejet të lartë.

2 Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942. Në: Lepenica (ii), 395.
3 Nuk kuptohet kush i kishte “caktuar” detyrat.
4 K. Frashëri (i), 425-6, ku citon aktpadinë e përgatitur prej Prokurorisë fashiste.
5 AQSh, «Raporti i Tashkos». Në: Plasari–Malltezi (i), 180-1.



55NGRITJA E PARTISË KOMUNISTE SHQIPTARE

Të dhënat shpien në një përfundim kryesor: Formimi i Partisë
Komuniste Shqiptare, – për të cilën Kominterni ishte përpjekur prej
dy dekadash –, u realizua jo vetëm me mandatin e tij dhënë PKJ, por
edhe sipas pikësynimeve të kësaj të fundit, e cila pasi hyri në lojë –
ku gjeti grupe komuniste që vepronin në Shqipëri, të cilat për 13
vite nuk e kishin ngritur dot partinë –, realizoi ngritjen, organizimin
dhe drejtimin e PKSh, duke e kthyer këtë në një degëzim të PKJ. Dy
proceset e fundit – organizimin dhe drejtimin – do t’i hasim vazhdimisht
gjatë periudhës kohore në shqyrtim, veç fakteve që do të përmenden
nga Enver Hoxha e shokët e tij. Kjo gjendje do të vazhdojë deri në prishjen
e marrëdhënieve me Jugosllavinë – ose siç thuhet: me “revizionistin”
Tito –, deri në gjysmën e vitit 1948.1

Ka shkruar shumë Enver Hoxha, ashtu dhe apologjetët e tij,
për rolin parësor në çdo veprimtari komuniste kryesore në Shqipëri.
Zhvillimet që njohim deri tashti tregojnë se një nga kontributet ‘më
të mira’ të tij ka qenë përkrahja e çdo propozimi të bërë nga Popoviçi,
veçanërisht ajo që dy të dërguarit e PKJ të qëndronin edhe pas formi-
mit të Partisë. Ky pranim prej të pranishmëve të Mbledhjes Themeluese
ishte një fatkeqësi tjetër, pas asaj të mandatit që Kominterni i dha PKJ.
Siç duket, gjatë atyre javëve të bisedimeve paraprake, Hoxha e ka
nuhatur tendencën e zhvllimeve: ajo ishte në dëmin personal të ish-
krerëve të grupeve komuniste, pra në favor të ambicjeve të veta karrie-
riste. Për të justifikuar nënshtrimin e tij të vazhdueshëm ndaj Popoviçit,
pas katër dekadash ai kërkon ta përforcojë qëndrimin e tij ‘të urtë’
duke shkruar se që në takimin e parë (në të cilin Hoxha kurrsesi nuk
mund të kishte vend kryesor) i paska kërkuar Popoviçit të qëndronte
në Shqipëri për të ndihmuar në formimin e partisë.2 Nga faktet që
pamë, nuk del që Enver Hoxha të ketë qenë “themeluesi dhe organizatori
i PKSh”, siç quhet kudo, deri te Fjalori Enciklopedik Shqiptar i vitit 1985.3

Një parim bazë i historiografisë komuniste – si zbatim i mate-
rializmit historik – ishte interpretimi klasor i fenomeneve shoqërore.
Më pas, në Shqipëri, ky parim zbatohej sipas formulës “Në dritën e

1 Dode (ii), 363.
2 Hoxha (v), 129-30.
3 Fjalori Enciklopedik (1985), 381, shtylla e parë.
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mësimeve të Partisë e të shokut Enver Hoxha”1. Kështu, në Historinë
e Partisë nuk shkruhet asnjë fjalë për praninë e dy emisarëve jugo-
sllavë gjatë bisedimeve paraprake si dhe në mbledhjen themeluese
të PKSh2, për të mos folur për morinë e ‘hulumtimeve’ e ‘studimeve’
në të cilat emrat e dy instruktorëve, që kanë qenë në komandë, mbeten
të panjohur.

Rezoluta e Mbledhjes Themeluese. Rezoluta e Mbledhjes Themeluese. Rezoluta e Mbledhjes Themeluese. Rezoluta e Mbledhjes Themeluese. Rezoluta e Mbledhjes Themeluese. Rezoluta, bashkë me vendime
e trakte të tjera të nxjerra deri në maj 1942 nga KQ i PKSh, janë dorë-
zuar nga Mugosha në KQ të PKJ, me rastin e vajtjes së tij në shtabin
e Titos në Gllamoç.3 Dedijer, që e ka botuar integralisht Rezolutën të
nxjerrë nga arkivat jugosllave, shkruan se ajo është pranuar në Mble-
dhjen Themeluese të PKSh. Edhe Enver Hoxha tregon se rezoluta është
shkruar e lexuar nga Miladini e Dushani dhe është duartrokitur nga të
pranishmit në Mbledhjen Themeluese.4

Ajo Rezolutë, e cila është dokument i rrallë integral që dispo-
nohet për ngritjen e PKSh, jepet në dy përkthimet në shqip të veprës
së Dedijert mbi marrëdhëniet jugosllavo-shqiptare 1938-1949.5 Më
poshtë japim tekstin e plotë të Rezolutës, të botuar nga Dedijer.6

“E para. Të zgjidhen anëtarët e celulave dhe të krijohen celula
të reja. Sistemi i celulave duhet vënë në zbatim sa më parë, se celula
është baza e organizimit të Partisë.

“E dyta. Forcimi sa më parë i radhëve të Partisë me forca të reja,
me luftëtarë të shëndoshë, punëtorë e fshatarë, të cilët duhet të rekrutohen

1 Shih për shembull: Gjeçovi (i), 3 (që në rreshtin e parë).
2 Historia e Partisë (ii), 63-74./ Pas 100 faqesh shkruhet: “Për të mbajtur lidhje

mes dy partive qëndroi në Shqipëri Miladin Popoviçi [...] të cilin komunistët
shqiptarë e patën liruar në vjeshtë 1941 nga një kamp përqendrimi fashist
në Peqin”. Në: Historia, 166./ Duket si një tregim për kalamajtë.

3 Dedijer (i), 17-8.
4 Përkatësisht: Dedijer, 10. / Hoxha në: «Ç’kuptim ka dhe ç’ka bërë...». Revista

Shqipëri–Jugosllavi, viti I, nr. 1, 1947.
5 Rezoluta jepet në: a) Baruti (ii), 253-5; b) K. Frashëri (i), 444-5 (Dokument nr. 69),

ku autori në fjalë i është shmangur titullit “Rezolutë”.
6 Dedijer (i), 10-11.”Rezoluta e grupeve kryesore komuniste në Shqipëri, miratuar

në Konferencën për formimin e PK Shqiptare, mbajtur në fshehtësi në Tiranë,
më 8 nëntor 1941". Në fsh. nr. 13.
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nga shtresat e varfëra të qytetit e të fshatit. Duhet të likuidojmë një herë
e përgjithmonë frikën dhe sektarizmin në pranimin e punëtorëve dhe
fshatarëve të shëndoshë. Celulat duhet të burojnë nga lëvizja punëtore,
nga ku lindin drejtuesit e vërtetë të Partisë. Duhet të punojmë energji-
kisht për ngritjen ideologjike dhe edukimin politik të kuadrove, duke
iu mësuar teorinë marksiste-leniniste, veçanërisht nëpërmjet kursit të
Historisë së PK (b), që është baza kryesore për mbajtjen e një partie të
fortë, ilegale dhe komuniste.1

“E treta. Të zhvillojmë dashurinë për BRSS, duke popullarizuar
arritjet e popujve sovjetikë si dhe rolin e BRSS si pararoja e luftës çlirim-
tare kundër fashizmit.

“E katërta. Me anë të aksioneve (sabotime, demonstrata, greva
e të tjera) të përgatitim popullin politikisht dhe ushtarakisht për krye-
ngritjen e armatosur, duke përfshirë në këtë luftë të gjitha forcat patriotike
dhe antifashiste. Ndërkaq, nuk duhet të harrojmë rrezikun e ndikimit
nga nacionalizmi.

“E pesta. Të demaskohet qeveria e tradhëtarit Mustafa Kruja,
manovrat e së cilës synojnë të shpartallojë krijimin e Frontit nacional-
çlirimtar, duke i paraqitur luftërat nacionalçlirimtare të popujve fqinjë,
si Jugosllavisë dhe Greqisë, si rrezik për Shqipërinë, me qëllim që të
dobësojë luftën kundër fashizmit. Të luftohet kundër përpjekjeve të
fashizmit, i cili nëpërmjet dasisë fetare kërkon të përçajë popullin shqiptar
në veprimtarinë politike.

“E gjashta. Të nxitet dashuria dhe bashkëpunimi luftarak me
të gjithë popujt e Ballkanit, dhe veçanërisht me popujt serb, grek, malazez
e maqedon, të cilët luftojnë heroikisht për çlirimin e tyre kombëtar.

“E shtata. Të luftohet për të drejtat jetësore të popullit shqiptar,
të punëtorëve, të fshatarëve, të inteligjencës e të brezit të ri.

“E teta. Vetëm me zbatimin e këtyre detyrave Partia jonë do të
mund të sigurojë ndikimin e saj në masat e popullit dhe t’ua bëjë të
pamundur armiqve të popullit të kthenin luftën popullore nga rruga e
drejtë, që është rruga e luftës kundër fashizmit”.

Vihet re se kjo Rezolutë nuk është tamam ajo e miratuar më
8 nëntor 1941, sepse në pikën e pestë të saj flitet për kryeministrin Mustafa

1 «Kursi i shkurtër i historisë së PK(b) të BRSS», quhej busulla e komunizmit.
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Kruja. Ky e ka marrë detyrën më 4 dhjetor1, një muaj pas formimit
të PKSh. Falsifikimet e vazhdueshme që kanë bërë komunistët,
gjithnjë për të mirën e revolucionit, do t’i hasim vazhdimisht.2

Historiografia komuniste paraqet për të vërtetë një “Rezolucion”
tjetër, mjaft të gjatë, demek të dalë nga Mbledhja Themeluese3, të cilit i
referohet në çdo rast. Vasfi Baruti vë re se edhe origjinali i këtij të ashtu-
quajturi “orgjinal” është mbajtur fshehur, dhe se mbi të është punuar
edhe më pas, deri në vitin 1960 e 1970.4

Nga fjala e Miladin Popoviçit dhe nga Rezoluta e paraqitur prej
tij në Mbledhjen Themeluese del se emisarët jugosllavë u kërkuan komu-
nistëve shqiptarë që kryesorja në platformën e tyre politike të qëndro-
nte lufta e armatosur dhe se kjo luftë duhej të lidhej ngushtë me luftën
çlirimtare kundër fashizmit dhe me atë të popujve fqinjë, e sidomos
me atë që po bënte Bashkimi Sovjetik. Kristo Frashëri, në atë kohë anëtar
i GKR, shkruan më pas se ajo platformë ishte “një dush i ftohtë për
përfaqësuesit e tri organizatave të mëparshme komuniste”, sepse deri
në atë kohë grupet komuniste mbanin në programet e tyre detyrën
për një Shqipëri socialiste dhe për diktaturën e proletariatit5, pra për
revolucionin socialist. Pas një viti e gjysmë, në Konferencën e Parë të
Vendit të PKSh (mars 1943), Gjin Marku ka thënë: “Për Partinë tonë
lufta NÇ ka qenë një kthesë historike”.6

1 Historia e popullit, 53.
2 Për forcë zakoni, ende dhe sot në disa traktate historie, si dokument ilustrues

për «Themelimin e Partisë» botohet një tablo e piktorit Sh. Hysa, ku Enver
Hoxha është vënë në krye të tavolinës. Në atë vend duhet të kenë qenë Popo-
viçi dhe Mugosha e jo Hoxha, i cili, pa dyshim, nuk mund të qëndronte as
përpara krerëve të grupeve komuniste./ Po ashtu ndodh edhe për vepra të
tjera të kompozuara me imagjinatë artistike, që kanë zënë vend në tekste të
mirëfillta historie apo në libra shkollore si dokumente për të treguar aspekte
nga lëvizja komuniste në Shqipëri (si shembuj të kohëve të fundit, shih: Historia
e popullit, 24, 49./ K. Frashëri (i), 118, 216.).

3 AQSh, F. 14/APL, D. 4, v, 1941, fl. 24./ Dokumenta kryesore, v. I, «Rezolucion
i Mbledhjes së grupeve kryesore komuniste të Shqipërisë për krijimin e
Partisë», 11-27.

4 Baruti (ii), 256-8.
5 K. Frashëri (i), 246, 252-3.
6 AQSh, F. 14/APL, D. 10, Procesverbal i Konferencë I të Vendit e PKSh, viti

1943, f. 93.
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Vazhdimisht duhet mbajtur parasysh se partia e re komuniste
shqiptare që sapo lindi gjatë LDB, nuk pati lidhje të drejtëpërdrejtë me
Kominternin. Atë lidhje e mbante PKJ.

Me njëfarë vonese historiografia dhe propaganda komuniste
kanë mbrojtur tezën se “krijimi i Partisë Komuniste ishte një domos-
doshmëri historike në kushtet e luftës për çlirimin kombëtar”1. Kupto-
het se nuk ishte kusht që ngritja në luftë kundër pushtuesit do të kërko-
nte patjetër komunizmin, veçanërisht në Shqipërinë e asaj kohe. Një
nga përparësitë e komunistëve ishte fakti se, në konjukturat e LDB,
Partia Komuniste Shqiptare u ngrit në një Shqipëri pa asnjë parti politike
vërtetësisht shqiptare. E tillë nuk mund të quhet Partia Fashiste Kom-
bëtare Shqiptare2. Më pas komunistët shqiptarë – të organizuar në
një parti të tipit bolshevik nga emisarët e PKJ, të cilëve iu nënshtruan
plotësisht drejtuesit e rinj të PKSh (si moshë, si nivel dhe si ekspe-
riencë), dhe të orientuar prej tyre sipas direktivave të Kominternit, pra
të Moskës –, dolën në krye të rezistencës shqiptare me një politikë të
studiuar ndërkombëtarisht (nga Kominterni, pra nga Moska). Për hapat
e mëtejshëm, Tajar Zavalani shkruan me fjalë të thjeshta se komunistët
shqiptarë përdorën maskën e “Lëvizjes Nacionalçlirimtare” për të mash-
truar popullin dhe për të rekrutuar partizanë.3 Nga ana tjetër njëherazi
ata vazhduan: me punë, me përkushtim e luftë nga ana e tyre, me shembuj
personalë heroizmi, e më pas drejtuesit e tyre, sipas parimit të luftës
së klasave, vazhduan me luftën civile për eliminimin e kundërshtarëve
të të gjitha ngjyrave.

Pa dyshim që lëvizja komuniste fillimisht u përqafua nga të rinjtë,
të cilët shpesh tërhiqen nga e panjohura, apo një pjesë tjetër për të cilët
parimet komuniste përputheshin me interesat e tyre të ekzistencës4,

1 Historia e Partisë (ii), 47 (titull).
2 Katër ditë pas pushtimit të Shqipërisë ministri i jashtëm i Italisë, Konti

Galeazzo Ciano, shpejtoi manovrimet për ngritjen e PFKSh. Në: B. Ficsher
(i) 76, ku i referohet: Stavro Skendi, Albania, (1956), 61.

3 Zavalani, 257.
4 Sotir Vullkani, anëtar i GKK, kujton: “Të them të drejtën, as unë, as shokët e

mij çirakë nuk dinim gjëra të sakta për “të kuqtë” por zemra na ngrohej kur
dëgjonim se atje (në Rusi) të pasurve u qe thyer koka dhe qeverinë e kishin
marrë në dorë shokët tanë, punëtorët dhe fshatarët”. Në: Mbi miqësinë, 22,
ku i referohet: AQSh, Dok. nr. III/5143, 15 dhjetor 1950.
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si edhe nga figura të spikatura ëndërrimtarësh me të tilla tendenca.
Nuk mungonte moda apo pas berihasë.1

Përfundimisht mund të thuhet se duhej ndërhyrja e Komin-
ternit nëpërmjet Partisë Komuniste Jugosllave në lëvizjen komuniste
shqiptare, veçanërisht mësymja e Gjermanisë mbi Bashkimin Sovjetik,
– mësymje që i bëri komunistët shqiptarë të profiloheshin nën ngacmi-
min e emisarëve të PKJ, – pra përgjithësisht rrëmuja e Luftës së Dytë
Botërore që shkatërroi edhe shtetin e stabilizuar shqiptar, që të mund
të krijohej në Shqipëri një parti komuniste, mbi bazën e grupeve
komuniste ekzistuese dhe që brenda tre vitesh të vinte në pushtet.

Thirrja e PKSh drejtuar popullit2

Thirrja, e përgatitur prej dy emisarëve jugosllavë3, ishte dokumenti
i parë programatik e propagandistik, për aq sa i duhej thënë popullit.

Karakteristikat e thirrjes:
  Thirrja fillonte me një hyrje të gjatë me frymën internacio-

naliste komuniste – sipas mësimeve të Kominternit –, me lavdithurje
që do të bëheshin tabu, për Bashkimin Sovjetik, për Stalinin dhe për
Ushtrinë e Kuqe.

   Përmendeshin edhe “Popujt anglez dhe amerikan”4 dhe thuhej
se ata popuj “po e ndihmojnë me çdo mjet aleatin e tyre Bashkimin
Sovjetik”5. Kjo pjesë vazhdonte me luftën që po bënin “të gjithë popujt

1 Enver Hoxha, natyrisht duke përjashtuar veten, shkruan një të vërtetë:
“Shokët thoshin jemi komunistë, por shumë prej tyre nuk dinin akoma në
vija të trasha ç’ishte komunizmi”. Në: Hoxha (v), 282./ Fadil Hoxha në 1939
anëtar i GKSh, thotë: “Nuk kemi pasur ndonjë njohuri të madhe, por kemi
pasur një besim të madh në komunistët”. Në: Fadil Hoxha, 76.

2 Teksti i plotë gjendet në: Dokumenta kryesore, v. I, 28-32.
3 Sipas Mugoshës: Thirrja, në ngjashmëri “me shpalljen e PKJ drejtuar popullit

të vet për kryengritje”, u hartua “duke u përpjekur për t’ia përshtatur atë rretha-
nave shqiptare”. (Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944. Arkivi i Kosovës.
Fondi: Komiteti Krahinor i LK të Kosovës. Miladin Popoviç. Viti 1933-1945,
Kutia Nr. 2. Në: Milo, 247-8).

4 Terminologji komuniste që anashkalonte qeveritë e atyre vendeve.
5 Kuptohet, pa e përmendur marrëveshjen «Hua-Qira».

● 

● 
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e skllavëruar të Europës e të Ballkanit për çlirimin e tyre: Malazezët,
serbët, kroatët, maqedonët, grekët, [...] popujt e tjerë të Europës [...]

  Anashkalohej tema e nxehtë e kohës – Kosova.
  Sythi i shkurtër Popull shqiptar!, që fillonte me shprehjen

“Lufta Nacionalçlirimtare ka filluar”, bënte thirrje për t’u ngritur në
“Luftën nacionalçlirimtare”, për të qenë “të organizuar e të bashkuar”
dhe kërkohej që kjo luftë të lidhej “ngushtë me luftën heroike të popujve
të Unionit Sovjetik, që gjenden në ballë të luftës çlirimtare kundër
fashizmit”.

  Së fundi, Thirrja u drejtohej komunistëve shqiptarë. Nga këta
kërkohej të qëndronin “kurdoherë në ballë të luftës nacionalçlirimtare”.
Megjithëse PKSh jetonet ditët e para të jetës së saj e me një efektiv tepër
të vogël, sipas formulave komuniste standarde, anëtarëve u kërkohej
të ishin “të denjë për besimin që populli shqiptar” kishte vënë në ta,
të vazhdonin “traditën e bolshevikëve të Leninit e të Stalinit, duke dhënë
shembullin e vendosjes revolucionare të sakrificës, të inisiativës dhe
të organizimit”. Të “jepnin jetën për çlirimin e atdheut”. Të ishin “përherë
në vendet më të para të luftës, atje ku më i madh të jetë rreziku”.1

Përfundohej: “Të gjithë, pra, në luftë të bashkuar. PËR ÇLIRI-
MIN KOMBËTAR KUNDËR ZAPTUESIT FASHIST! Mbyllej me “Rroftë”:
“bashkimi i popullit shqiptar në Luftën nacionalçlirimtare”, [...], “Unioni
Sovjetik, pararojë e luftës kundër fashizmit”, “Partia Komuniste Shqiptare”.

Organizata “Rinia Komuniste Shqiptare”

Kjo organizatë u ngrit sipas eksperiencës së PKJ.2

Në mbledhjen e parë, më 23 dhjetor, u zgjodh Komiteti Qendror
i përkohshëm prej pesë vetësh, me kandidatura të paracaktuara nga
KQ i PKSh: Sekretar politik Qemal Stafa, anëtarë Nako Spiru, Nexh-
mije Xhuglini (më pas: Hoxha), Tasi Mitrushi “dhe një shok që, menjëherë

● 
● 

● 

1 Dokumenta kryesore,v. I, përkatësisht: 28-9, 29, 30, 31 e 32.
2 Letër e cit. e Popoviçit (21, maj 1942), në: Lepenica (ii), 404./ Lazitch, 28-33

flet për eksperiencën PKJ.



Luan Dode62 PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE

pas mbledhjes, u dërgua me punë në Kosovë, e në vend të tij u zgjodh
Misto Mame”, shkruan Hoxha.1

Organizata “DEBATIK”

Në qershor 1942 u zbulua nga policia organizata e fëmijëve:
“Djemtë e Bashkuar Anëtarë të Ideve Komuniste”, për drejtimin e së
cilës ishte caktuar 14-vjeçari Selman Vaqari.2

1 Hoxha (v), 242, 245, 262-3./ Historia e Partisë (ii), 77.
2 Dervishi (v), 216.
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3. PARTIA KOMUNISTE ME KQ TË PËRKOHSHËM

Nëntor 1941 – Mars 1943

Organizimi i Partisë

Në qendër e në bazë ky organizim u bë sipas mësimeve të Mila-
dinit e të Dushanit.1 Në mbledhjen e parë të Komitetit Qendror Provizor,
Miladin Popoviçi, i cili, sipas Enver Hoxhës, luante rolin e “arbitrit”2,
caktoi detyrat e anëtarëve të KQ. Këto u morën vesh pas tre vitesh:
“Tuku sekretar politik, Koçi sekretar organizativ, Qemali me rininë,
Enveri me financën3, Shulja (Themelko) me ushtrinë dhe Baca me tekni-
kën. Gjini (Marku) nuk dihej; më pas u tha që edhe ky ishte në KQ”.4

Ndryshimet e pasaktësitë që hasen në hulumtime e në kujtime
të ndryshme për çështje që i përkasin KQ, nuk kanë të bëjnë vetëm
me paaftësinë e anëtarëve dhe me mbajtjen fshehur të gjendjes.5 Për
këtë problem vlen edhe thënia ironike në adresë të Popoviçit se “kishte
në mendje të ndërronte, po të ishte e mundur, dy Komitete Qendrore
në ditë”.6

1 AQSh, pohim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 153.
2 Hoxha (v), 218.
3 Kjo ishte një detyrë me rëndësi në atë kohë. Popoviçi e kishte zgjedhur

personin e duhur për mundësinë e allishverisheve./ Financieri depozitoi te
miku i tij Xhevdet Selfo në Durrës 10 mijë franga shqiptare dhe 400 napo-
lona flori, prejardhjen e të cilave nuk e njohim. Në: Dervishi (v), 198, ku i
referohet AQSh, F. 12/AP, D. 3, fl. 1-10.

4 AQSh, diskutim i Bacës (Çitakut) në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),103.
5 Milo, 251.
6 AQSh, diskutim i Nako Spirut në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 71.
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Pas formimit të saj në qendër, Partia duhej të punonte në tre
drejtime kryesore: Për organizimin e shpejtë në terren dhe spastrimin
e saj në shembullin e “partisë së tipit të ri, të Partisë Bollshevike” Lenin-
Stalin, siç ishte ajo e Jugosllavisë. Tjetri ishte zbatimi i direktivës urgjente
të Kominternit: ngritja e një fronti të përbashkët me forcat e tjera
nacionaliste, ku partia komuniste të merrte drejtimin, për ardhjen më
pas në pushtet. Ky front do të luftonte zaptuesin në emër të çlirimit
të vendit, por me qëllim kryesor për të ndihmuar luftën e Bashkimit
Sovjetik kundër Gjermanisë. I treti ishte ai ideologjik, ku bënte pjesë
nevoja e menjëhershme: “të zhvillohet në popull dashuria për Bashki-
min Sovjetik” dhe “dashuria e bashkëpunimi luftarak me të gjithë popujt
e Ballkanit, sidomos me popujt serb, grek, malazez e maqedonas”1.

Në kuadrin e organizimit të partisë në terren – të celulave dhe
të komiteteve qarkore –, do të realizohej edhe mënjanimi i militantëve
që nuk konformoheshin me vijën, i atyre të GK të Të Rinjve, i atyre që
nuk pranonin tutelën jugosllave, si dhe i atyre që për Kosovën mendonin
ndryshme nga instruktorët e PKJ. Të gjitha këto do të realizoheshin
në kuadrin e “luftës kundër fraksioneve”, “të frymës së vjetër të
grupit”. Eksperiencën e pasur të PKJ në një luftë të tillë që drejtohej nga
lart2, Popoviçi e paraqiti në Mbledhjen Themeluese si pjesë të formulës
“me futë bolshevizimin në organizatat e Partisë”.

Procesi filloi në qytetin e Tiranës. Në çdo mbledhje ku merrte
pjesë Dushani apo Miladini, punohej dhe Rezoluta e Mbledhjes Theme-
luese.3 Në Tiranë u ngritën 17 organizata partie.4 Si shembull po trajtojmë
ngritjen (që u quajt “njohje”) e një prej organizatave ku ishte përgje-
gjës Kristo Frashëri, ish-anëtar i GKR. Të deleguar ishin Jakova, Popoviçi
dhe Liri Gega. Jakova, përfaqësues i KQ, e prezantoi Popoviçin si përfa-
qësues të PKJ, kurse Liri Gegën si anëtare të Komitetit Qarkor të
Tiranës. Pas Jakovës e mori fjalën Miladini që foli në frëngjisht; Frashëri
bënte përkthimin.5

1 Pikat tre dhe gjashtë të Rezolutës së Mbledhjes Themeluese.
2 Lazitch, 22-4.
3 Mugosha, 30, ku tregon edhe mbi punimin e Rezolutës.
4 K. Frashëri (iii), 110.
5 Frashëri (iii), 109, shkruan se Miladini u përqendrua në përgjegjësinë që do

të kishin këtej e tutje anëtarët e partisë. Më se një herë ai nguli këmbë te
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Janë interesante tri ndodhi që tregon KristoFrashëri.1,2

Dy figurat kryesore të komiteteve qarkore të Partisë – sekre-
tari politik dhe ai organizativ – caktoheshin nga Komiteti Qendror,
kurse për anëtarët e tjerë vendosej në vend. Por edhe për këto raste,
zgjedhjet u bënë “sekrete”, si në rastin e zgjedhjes së Komitetit Qendror.3

Pas ngritjes së Komitetit Qarkor të PKSh për Elbasanin më
20 nëntor 19414, u ngrit ai i Tiranës, ku i deleguar ishte Mugosha.5

   domosdoshmëria për t’u larguar nga fryma e grupazhit dhe përfundoi: Nuk
keni më punë me shokët e vjetër të grupit. Për ju, tani, shokë dhe vëllezër
janë anëtarët e celulës.

1 Pyetjes së Frashërit se ç’të keqe do të kishte takimi me ata shokë të vjetër që
ishin pranuar anëtarë të Partisë, Popoviçi iu përgjigj se diskutanti duket se
nuk e kuptonte të keqen që vinte nga sëmundja e grupazhit dhe nga
mosrespektimi i porosive të Partisë. Miladinit i bëri përshtypje fakti se
asnjë nga të pranishmit nuk ndërhyri për të përkrahur apo për të kundërshtuar.
Në: K. Frashëri (iii), 109.

2 Popoviçi dhe Frashëri kanë qëndruar të dy në një bazë në rrugën Arkitekt
Sinani në Tiranë për më tepër se një muaj.

   Një ditë erdhën aty Hoxha, Jakova, Themelko, Çitaku, Gega, Gogo Nushi
dhe Ymer Dishnica. Popoviçi i tha Frashërit: – Unë do të bisedoj me ta, ti
do të rrish në oborr si roje.

   Tri ditë para fundit të qershorit erdhën shokë të KQ. Popoviçi i tha Frashërit:
– Ata do të kalojnë natën në këtë shtëpi dhe ne të dy do të bëjmë roje në
oborr.

   Frashëri: – Përse ju nuk merrni pjesë në mbledhje?
   Popoviçi: – Partia juaj … ka filluar të ecë vetë. Megjithatë ende ka nevojë

për këshilla … jashtë mbledhjes. Në: K. Frashëri (iii), 124-5.
   Natyrisht që nuk i takonte Popoviçit roli i rojes, për t’u ndeshur i pari me

forcat e policisë. Qëllimi duhet të ketë qenë që K. Frashëri ta transmetonte
ngjarjen dhe shpjegimin e Popoviçit te shokët e vet të ish-GKR.

3 Hoxha (v), 229./ Dedijer (i), 12, ku citon shënime të Mugoshës për v. 1941–
1944.

4 Dervishi (v), 204. I deleguar nga KQ i PKSh ishte Çitaku.
5 Në Qarkorin e Tiranës, për periudhën dhjetor 1941 – prill 1942, sekretar

politik u zgjodh Halit Petrela. Në dy periudha të tjera, që përfshinë prill
1942 – janar 1943, sekretar politik ishte Enver Hoxha. Në: Dervishi (v),
202-3, ku i referohet: AMPB, F. 4, v.1997, D. 201./ Kjo detyrë për kryeqytetin
i dha Enver Hoxhës njëfarë përparësie partiake mbi anëtarët e tjerë të
Komitetit Qendror.
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Mugosha, i shoqëruar nga anëtarët e KQ si Jakova dhe Theme-
lko, nganjëherë dhe Stafa, ishte i pranishëm në ngritjen e organizatave
dhe komiteteve qarkore të partisë edhe në pesë qarqe: Shkodër, Durrës,
Vlorë, Gjirokastër dhe Korçë.1

Gjatë zgjedhjeve në qarqe u bënë manovrime, ashtu si në ato
për KQ. Zgjedhjet ishin jodemokratike, formale, me tedenca të theksuara
rivaliteti për të fituar njeri grup ndaj tjetrit. U mbështet e u favorizua
më tepër Grupi i Korçës dhe u denigrua ai i Të Rinjve.2 Edhe Popoviçi
i shkruan Titos për të tilla manovrime.3

Për të shuar sa më shpejt ndikimin e grupeve, celulat e reja që
do të ishin organizatat bazë të Partisë u ndërtuan prej pesë anëtarësh,
që duhet të ishin detyrimisht jo nga i njëjti ish-grup komunist. Përgje-
gjësi i celulës do të mbante lidhjet me Komitetin Qarkor.4 Kristo Fra-
shëri vinte re një anomali të çuditshme organizimi në celulën e tij.5

1 Dedijer (i), 12. I referohet: Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944./ Mugosha,
28, 32, 33, 34./ Shqipfolësi Mugosha, me pseudonimin Sali Murati, kur i
duhej paraqitej si shqiptar nga Veriu i Shqipërisë. Në: Mugosha, 132 dhe
në: Dervishi (iii), 39.

2 Milo, 252-4, ku jep një tok referencash: nga letrat që Popoviçi ka dërguar në
KQ të PKJ, nga fletoret e shënimeve (katër fletore) të mbajtura prej këtij të
fundit, si dhe nga kujtimet e D. Mugoshës e S. Premtes./ S. Premtja shkruan:
“nuk munguan të futin në celula një numër simpatizantësh të dy grupeve
të tjera, me qëllim që të kishin sa më shumë vota në zgjedhjen e komiteteve
rajonale. (Këtë) veprim e justifikonin duke thënë se nuk kishte shumë mili-
tantë me kapacitete të duhura. [...] arritën të futnin në celula edhe njerës
që ishin susceptibël të bënin duble lojë” (të aftë të bënin lojë dyfishe –
shënim i Lepenicës). Shih S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 68.

3 Popoviçi i shkruante Titos se organizatat u ngritën “prej elementësh që e
braktisën grupazhin. Meqenëse këta njerëz nuk i njihnim plotësisht, fillimisht
kërkuam prej tyre të pranonin vijën tonë e të anëtarësoheshin në celula të
kontrolluara nga lart, për të kaluar më pas te seleksionimi i tyre. Pas këtyre
hapave kaluam te konferencat (e qarqeve – shënimi im), ku u përzgjodhën
drejtuesit nga njerëzit më të mirë”. Shih Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942,
në: Lepenica (ii), 396.

4 K. Frashëri (i), 250, 251.
5 K. Frashëri (iii), 108-9 shkruan: “njëri nga anëtarët e celulës, Qirjako Deçka,

ishte në të njëjtën kohë anëtar i Komitetit Qarkor të Tiranës. Kështu në celulë
ai varesh nga unë, kuse në komitetin qarkor unë varesha prej tij, me ndryshimin
se ai e dinte që varej nga unë kurse unë nuk e dija që varesha prej tij”.
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Pas shoshitjeve, anëtarët e pranuar në Parti ishin 130 veta.1

Në depërtimin e vazhdueshëm në terren Dushani pati carta
bianca. Ai i caktonte komunistët në rolet dhe në vendet me rëndësi2

dhe e luajti me lehtësi edhe rolin e instruktorit-agjent rezident në
terren.3 Më pas ai u bë i plotfuqishëm, sidomos në Zonën I Operative
Vlorë-Gjirokastër, ku “kishte krijuar një republikë më vete”.4 Depër-
timin e Mugoshës në terren Hoxha e interpreton sikur bëhet fjalë për
një hobi të Dushanit:

“i pëlqente të dilte në terren, qarqeve. Sa merrte vesh se ndonjë
nga shokët tanë të Komitetit Qendror do të nisej në ndonjë qark,
kërkonte dhe Dushani të ikte me të, «që të njoh bazën e të thyej gjuhën»
siç na thoshte. Në këto «pasione» ne atëherë s’shihnim asgjë të keqe”.5

Organizimi i Partisë është konsideruar i përfunduar në fund
në janarit 1942.6 Vënia e bërrylave ishte açik: figura të shquara komu-
niste, si për shembull Koço Tashko, nuk u zgjodhën “as përgjegjës
celule”7.

Puna për zgjerimin e lëvizjes komuniste u bë nëpërmjet dy
formash: Pranë çdo celule partie u ngritën grupe edukative me anëtarë
që gjykoheshin se mund të rekrutoheshin në Parti. Më tej u organi-
zuan grupet e simpatizantëve.8

Në kushtet e krijuara kuptohet se Popoviçi në qendër e Mugosha
në terren do të ishin në krye të orientimeve e vendimeve kryesore.9

1 M. Bisha, art. cit./ Historia e Partisë (ii), 76, e ka rrumbullakosur numrin në
200.

2 AQSh, diskutim i Nako Spirut në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 115.
3 Pas katër dekadash Hoxha e paraqit Mugoshën “si përkthyes e shoqërues”

të Popoviçit. Pastaj tregon se ky “i bie kryq e tërthor terrenit dhe fillon rekru-
timet në shërbim të jugosllavëve”. Në: Hoxha (ix), përkatësisht 32 e 586.

4 AQSh, nga një diskutim i Sejfulla Malëshovës në Pl. e Beratit. Në: Plasari–
Malltezi (i), 74.]./ Hoxha (ix), 114-7./ Hoxha (v), 385.

5 Hoxha (ix), 20-1.
6 Historia e Partisë (ii), 76.
7 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 181.
8 Historia e Partisë (ii), 76.
9 Idriz Seiti (I. S. Sadikaj), në kujtime shkruan: “Dushan Mugosha dhe Miladin

Popoviçi, te ne, ishin si zot shtëpie, duke shkuar e dhënë direktiva në të gjitha
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Nga veprimtaritë e para të KQ të PKSh

Ngritja e PKSh shënoi polarizimin e jetës politike në Shqipëri.
Jo vetëm në ato fillime, por në tërë veprimtarinë e KQ të PKSh

hetohet lehtë transmetimi, veçanërisht prej Miladin Popoviçit, i pikë-
pamjeve dhe i interesave si të Kominternit, pra të Moskës, ashtu dhe
atyre të vetë PKJ. Me pozitën që zuri në Komitetin Qendror Provizor
të PKSh - ku të gjithë anëtarët ishin të barabartë -, pozitë që ia rriti dhe
ia bëri të padiskutueshëm autoritetin, ai i kultivoi apo edhe i imponoi
ato pikëpamje e interesa në Partinë e re të komunistëve shqiptarë. Në
një letër që i dërgonte Titos, ku PKSh e konsideron një “terren” të PKJ,
përsëriste se ai dhe Mugosha “drejtonin punët” në atë Parti.1

Synimet kryesore të dy instruktorëve të PKJ ishin:
Formimi i një partie të vetme komuniste shqiptare të tipit bolshe-

vik stalinist - si ajo e Jugosllavisë. E dyta: Nën drejtimin e tyre, kjo
parti duhej të organizonte ngritjen e popullit në luftë të armatosur kundër
fashizmit italian.2 Sipas tyre, për komunistët shqiptarë kjo luftë do
të zhvillohej në emër të çlirimit të vendit dhe për qëllim kryesor do të
kishte ndihmën që do t’i jepej luftës që bënte Bashkimi Sovjetik i cili,

celulat e partisë. Në dhjetor të vitit 1942 unë u pranova anëtar i Partisë
Komuniste në prani të Salës (D. Mugoshës) dhe Shules (K. Themelkos), në
Klos (Mallakastër) në shtëpinë e Bilbil Klosit”./ Idriz Sadikaj nga Çorrushi,
i dënuar ordiner me 21 vjet burg për vrasje më 1934, pasi doli nga burgu pas
pushtimit italian, i hyri rrugës së vrasjeve të tjera siç ishin ato të urdhëruara
nga Mehmet Shehu e Hysni Kapo për ish-anëtarët e GKR, Xhemil Çakërrin
e Hydajet Micollin, të cilat i vazhdoi dhe pas lufte si oficer i Sigurimit (deri
në gradën e kolonelit), dhe i mbylli në vitin 1977 me ekzekutimin e zëvendës-
kryeministrave Koço Theodhosi e Abdyl Këllezi. Në 1982 u dënua me 10 vjet
burg, për agjitacion e propagandë, së bashku me Qamil Manen dhe Duro
Shehun, të vëllanë e Mehmet Shehut tashmë të “vetëvrarë”; u lirua në prishje
të pazarit komunist në nëntor 1989. Në: Lepenica (iii), 127, 131, 132, 138-9./
Dervishi (v), 256 në psh.

1 Popoviçi: “mua Miladin Popoviçit dhe Dushan Mugoshës nuk na ka ardhur
një formë autorizimi, çka e kemi të domosdoshme sa kohë që po drejtojmë
punët në terren”. Shih Letër e cit. e Popovicit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 395.

2 Popoviçi i shkruanteTitos: “Shumica e anëtarësisë së Partisë e pranoi luftën
si e vetmja rrugë për komunistët dhe i është futur punës që kontrollet dhe
drejtohet nga ne”. Shih Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 397.
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sipas Kominternit moskovit, “luftonte për të drejtat e popujve, që të
vendosin mbi fatin e tyre”1. Bashkimi Sovjetik, që propagandohej si vendi
i lumturisë, konsiderohej faktori i vetëm që mund të siguronte ndërtimin
e ardhshëm të komunizmit kudo në botë. Për objektiv përfu-ndimtar
lufta e armatosur, që duhej bërë nën drejtimin e komunistëve, do të kishte
për qëllim marrjen e pushtetit pas mbarimit të saj.

E treta, vënia e PKSh nën drejtimin e PKJ, ku një nga çështjet
e rëndësishme ishte qëndrimi ndaj “Trojeve të  Lirueme”2 të cilat, sipas
vendimeve që kishte marrë PKJ qysh në tetor 1940, duhej të mos
ndaheshin nga Jugosllavia.3 Mjaft herët Popoviçi arriti që të hartohej
një proklamatë e cila u shpërnda në Kosovë më 4 mars 1942 nga ana
e Komitetit Qarkor të PKJ për Kosovë e Metohi, ku ndodhej edhe nën-
shkrimi i PKSh. Ky trakt ishte një përpjekje për të afruar shqiptarët
e atyre anëve me lëvizjen partizane nën udhëheqjen e PKJ, duke shfry-
tëzuar simpatinë e mundshme të ekzistencës tashmë të një partie
komuniste në Shqipëri. Trakti “u bënte thirrje shqiptarëve të Kosovës
të bashkoheshin me popujt e Jugosllavisë dhe me PKJ, dhe të luftonin
me ashpërsinë më të madhe okupatorin, serbomëdhenjtë dhe shqip-
taromëdhenjtë”4. Aty nuk bëhej fjalë për fatin e ardhshëm të popullit
shqiptar në Kosovë e në viset e tjera. Nga ana tjetër, trakti i shërbente
Popoviçit për t’u treguar anëtarëve të PKSh se në Kosovë kishte filluar
lëvizja komuniste e s’kishin pse të shqetësoheshin për ato anë. Ai
trakt i përbashkët mes një Komiteti Krahinor të PKJ dhe të PKSh, ka
mbetur si e vetmja ‘marrëveshje’ e njohur dhe e ‘zbatuar’ që kjo e

1 AQSh. Në: Dokumenta kryesore, v. I,12.
2 Në “Troje të Lirueme” përfshiheshin trojet shqiptare të bashkuara me Shqi-

përinë gjatë LDB.
3 Qysh në ato fillime Popoviçi përmend Komitetin e Kosovës “me në krye

specialistin e njohur edhe ndërkombëtarisht, Bedri bej Pejanin, Rexhep
Mitrovicën e të tjerë. Ata i urrejnë italianët (si italianë), (por nuk janë kundër
gjermanëve). Tashmë Bedri bej Pejani kërkon lidhje me çetat partizane,
ndonëse ata ende nuk kanë hyrë në aksione në Kosovë. Gjithashtu ai kërkon
bashkëpunim edhe me komunistët në Shqipëri. Kemi miratuar një pamflet
lëshuar në Kosovë, të nënshkruar nga PKSh dhe nga Komiteti Krahinor i
PKJ”. Shih Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 401.

4 Dokumenta kryesore, v. I, 514./ Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii),
401./ AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin, në: Plasari-Malltezi (i), 183.
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fundit ka mundur ‘të nënshkruajë’ me PKJ për shqiptarët e Kosovës
e trojeve të tjera. Pra: PKSh që në fillim nuk pati një platformë për
Trojet e Lirueme.

Kuptohet se për shqiptarët e Kosovës do të ishte më i për-
shtatshëm bashkimi me Shqipërinë nën suazën e të njëjtit pushtues,
se sa të luftonin kundër tij, për të ruajtur gjendjen e mëparshme të
pushtimit serb.1

Për mënyrën e drejtimit të PKSh nga Popoviçi, K. Tashko i
shkruante Kominternit se shumë zgjidhje të çështjeve ishin të
“kopjuara nga gjendja e luftës në Jugosllavi e pra të «majta» për në
Shqipëri”.2

Ndër veprimtaritë e para të KQ të PKSh – domethënë të Miladin
Popoviçit – ishte ngritja e organizatës së Rinisë Komuniste Shqiptare.

Tjetra, e vazhdueshme, ishte propaganda komuniste intensive,
pjesë e pandarë e së cilës ishte lufta që bënte Bashkimi Sovjetik. Qëndron
përfundimi i historiografisë komuniste se “Asnjëherë, asnjë grup a
organizatë politike në Shqipëri nuk kishte zhvilluar një propagandë
e agjitacion kaq të gjerë e luftarak”3. Del qartë se atë frymë brenda PKSh
e ka aktivizuar Popoviçi.4 Siç do të shohim vazhdimisht, ajo propa-
gandë ishte e rënduar me sllogane komuniste internacionaliste, sidomos
me ato mbi Bashkimin Sovjetik.5 Për këtë Koço Tashko i ankohej Komi-
nternit, duke fajësuar dy instruktorët e PKJ, sidomos Popoviçin6, i

1 Dezhgiu (ii), 253.
2 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin, në: Plasari–Malltezi (i),181-2.
3 Historia e Partisë (ii), 78.
4 Popoviçi i shkruante Titos: “Po e përsëris se anëtarësia dhe kuadrot drejtues

kanë nivel jashtëzakonisht të ulët. [...] shquhen për agjitacion mjaft të dobët”.
“Ky shok (Qemal Stafa) ishte i vetmi ndër udhëheqësit e saj (të organizatës
së Rinisë Komuniste) që dinin të shkruanin diçka e të propagandonin”.
Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), përkatësisht: 397-8, 405./
Ramadan Çitaku pohon: “edhe në kohën e Qemalit (Stafës) traktet shkruheshin
prej Miladinit e përktheheshin prej Qemalit dhe prej Koços (Tashko)”. Shih në
AQSh, një diskutim i R. Çitakut në Plenumin e Beratit, në: Plasari-Malltezi
(i), 103.

5 Tabuja: “Komunisti nuk mund të shkëpusë kurrë dashurinë për atdheun e
popullin e vet nga dashuria për Bashkimin Sovjetik”. Në: Plasari 27.

6 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin, në: Plasari–Malltezi(i), 188-9.
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cili do ta pranojë këtë fakt.1 Pas saj vinte propaganda për dashurinë
e bashkëpunimin me popujt e Ballkanit, që nënkuptonte me popujt
e Jugosllavisë, prej nga do rridhte si natyrshëm krijimi i konferderatës
apo federatës së ardhshme Ballkanike, për të cilën komunistët do të
këmbëngulin haptas në prag të marrjes së pushtetit, në Kongresin e
Përmetit.

Kuptohet se letrat e qarkoret që KQ i PKSh u dërgonte organeve
vartëse mbi organizimin e brendshëm dhe veprimtarinë e jashtme të
Partisë, në vija të përgjithshme konceptoheshin nga Miladin Popoviçi.2

Në janar 1942, sipas gjasave në qarkoren e parë, ose ndër të parat,
ku kërkohej organizimi i Javës së Partisë gjatë së cilës do grumbullo-
heshin fonde e plaçka, KQ kërkonte “të popullarizohej lufta e Bashkimit
Sovjetik, pararojë e lavdishme për çlirimin e popujve të robëruar nga
fashizmi”. Porositej që me rastin e 21 janarit – dita e vdekjes së Leninit –, të
mbaheshin konferenca “në qytete e në fshatra” “mbi rëndësinë e ditës
dhe mbi jetën e Leninit”.3

Në shkurt 1942, në përgatitjen e atmosferës për hedhjen në luftë
kundër fashizmit italian, KQ nxorri një trakt drejtuar ushtarëve, nën-
oficerëve dhe oficerë shqiptarë.4 Këtu për herë të parë haset motoja

1 Kopje e letrës së Popoviçit drejtuarTashkos, në tetor 1942; në: AQSh, F.14/
APL, D.5, viti 1942, fl. 15.

2 Pas shumë vitesh, kur Hoxha ishte sistemuar mirë në pushtet – me një hori-
zont të ‘spastruar’ –, ato materiale që ‘mungonin’ në botimin e parë të vëllimit
të parë (botim 1968) të veprave të E. Hoxhës, janë përfshirë në ribo-timin (e
vitit 1983), duke u quajtur të hartuara personalisht, me merakun e vazhdue-
shëm për të treguar se që në fillim të ngritjes së PKSh ai ka qenë figura numër
një e saj. Në: Hoxha, v. 1, 659 te «Lënda», ku titujt në fjalë shënohen me një yll.

3 Dokumentakryesore, v. I, 34-5./ Pa dyshim porosia e fundit vlente sa për t’u
shënuar në dokumentet që mbante Popoviçi, se në atë kohë, në çdo pikë-
pamje nuk kishte kushte për të tilla veprimtari.

4 Aty, 36-9. Në hyrjen tepër të gjatë, himnizohej Bashkimi Sovjetik dhe Ushtria
e Kuqe. Pastaj u bëhej thirrje ushtarakëve të kundërshtonin manovrimet e
zaptuesit dhe veglave të tij për t’u përdorur në një luftë vëllavrasëse apo
për t’u dërguar jashtë vendit. U bëhej thirrje rekrutëve për të mos u paraqitur
në ushtri, dhe për të luftuar për çlirimin e vendit (shih dhe: Letër e cit. e
Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 406). Në mbyllje brohoritej për “Luftën
Nacionalçlirimtare”, për “Bashkimin Sovjetik dhe Ushtrinë e Kuqe të
pathyeshme”, për “Bashkimin e popujve ballkanikë”, etj.
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komuniste e huazuar prej jugosllavëve: “Vdekje Fashizmit – Liri Popullit”1,
që tregonte orientimin e Kominternit, se komunistët e drejtonin tehun
kundër fashizmit në radhë të parë si armik ideologjik.

Po në shkurt, me anë të një letre tepër të gjatë porositeshin komi-
tetet qarkore se 23 shkurti, dita e formimit të Ushtrisë së Kuqe, duhej
festuar “ashtu siç u ka hije komunistëve”. Në fillim kërkohej që në ato
ditë të hidheshin themelet për ngritjen e radhëve “tona partizane”.
Përmendej thënia e Leninit se “Pa komisarët ushtarakë [...] nuk do të
kishim Ushtri të Kuqe”.2 Letra vazhdonte me tri tematika të tjera me
të cilat duhej të indokrinoheshin komunistët e simpatizantët. E para
ishte “Të popullarizohej rëndësia e roli i partizanëve”, ku shpjegohej
se “Njësitë partizane luftojnë për çlirimin e vendit të tyre”. Dilej në
përfundimin se “Tani ne na mbetet radha të fillojmë luftën partizane”.
Tjetra, që vinte po ashtu nga ndonjë kopjim prej dokumentesh të PKJ,
por që ishte shkruar sikur në Shqipëri lufta partizane ishte në zhvillim
e sipër3, vinte theksin mbi ngritjen e këshillave nacionalçlirimtare:
“Gratë dhe rinia [...] bashkë me partizanët që mbeten në prapavijë,
kanë për detyrë të formojnë këshillat nacionalçlirimtare të popullit”. Për
rolin e tyre jepeshin mjaft shpjegime.4 Në ato fillime “këshillat” janë

1 Wolff, 219./ Kjo moto do të qëndrojë edhe në të gjitha shkrimet e ardhshme
të PKSh e të organizatave nën mbikqyrjen e saj. Kurse në vitet e para pas
çlirimit edhe në ato shtetëroret, në çdo shkresë.

2 Dokumenta kryesore, v. I,44./ Në vazhdim, zhvilloheshin dy sytha. Njëri, Pak
fjalë për historikun e ushtrisë së Kuqe; tjetri Pse dhe si fitoi Ushtria e Kuqe
kundër intervencionistëve dhe rojeve të bardha (Aty, 41, 43). Nga anëtarët
e Komitetit Qendror këto tematika mund t’i zhvillonte vetëm Popoviçi.

3 Në nëntor 1944 E. Hoxha ka thënë: Popoviçi “kishte gjetur një direktivë të
Partisë Jugosllave për ushtrinë. Por ne s’kishim ushtri”. Shih AQSh, nga
diskutimi i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit, në: Plasari–Malltezi (i), 154.

4 Dokumenti vazhdonte për këshillat nç: “të cilat njëkohësisht do të jenë
fillestaret e qeverisë sonë të ardhshme dhe të cilat do të kenë pushtetin
gjyqësor, sigurimin publik të prapavijave dhe përkujdesjen për të varfërit”.
Në: Plasari–Malltezi (i),45./ Në Jugosllavi, ku për komunistët çështja e
përzënies së zaptuesit nga vendi ishte pazgjidhshmërisht e lidhur me
vendosjen e pushtetit të tyre, pas një eksperience të hidhur që patën në
zgjedhje të lira në Çaçak (ku çetnikët morën 80% të votave), komunistët
filluan ngritjen e «këshillave popullore», kopje të Sovjetëve të revolucionit
rus. Në: Lazitch, 72.
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quajtur “sovjete”.1 E treta, ishte propaganda që duhej bërë që të rinjtë
të mos shkonin ushtarë; kur shkonin, të bënin agjitacion për arratisje
ndër çeta si dhe për të mos u larguar jashtë kufijve.2

Në atë veprimtari përfshihet dhe Proklamata e 4 marsit drejtuar
shqiptarëve të Kosovës, që u përmend më sipër.

Në mars KQ i PKSh u dërgoi një letër të gjatë të gjitha komiteteve
qarkore, përgjegjësve të celulave dhe të gjitha forumeve të Rinisë Komu-
niste3, me direktiva mbi organizimin e aksioneve si përgatitje “për luftë.”4.
Pas shtrimit të detyrës së “përforcimit të punës me rininë dhe me gratë”,
kërkohet “depërtimi në masat e varfëra dhe më pas mobilizimi i tyre
në qytete e fshatra”.5 Sipas skemës së dërguar, komandantët dhe komi-
sarë politikë do të miratoheshin nga strukturat e Partisë Komuniste.6

Kërkohej që “morali i çetës” të kishte karakter të dyfishtë, për luftën e
çlirimit nacional dhe të revolucionit çlirimtar antifashist.7 Vihet detyrë
që nëpërmjet këshillave nacinalçlirimtare, të mblidhen ndihma “në çdo
gjë”. Letra përfundonte me kërkesën për t’iu “përveshur sa më shpejt
punës për formimin e çetave partizane”.8 Pas 18 vitesh Tuk Jakova sjell
në kujtime se nga prilli i vitit 1942 ishte Miladini ai që u ngarkoi detyra
komiteteve qarkore për organizimin e çetave partizane.9

1 Si ato të revolucionit komunist rus./ S. Premtja shkruan se Dushani dhe
Miladini e kritikuan se termi “sovjete” që u ishte dhënë këshillave të para të
formuara në fshatrat e Vlorës, tingëllonte si shumë i majtë, duheshin quajtur
këshilla. Shih S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 70./ Gjinishi thotë
se edhe në Durrës këshillat janë quajtur sovjete. Në: AQSh, F. 14/APL, D.
10, v. 1943, f. 46.

2 Dokumenta kryesore, v. I, 45-6.
3 Aty, 47-53.
4 Aty, 47.
5 Aty, 48-9./ Popoviçi i shkruante Titos: “Unë dhe Dushani, përfunduam dhe

vendosëm si detyrë kryesore organizative depërtimin në masat e varfëra dhe
më pas mobilizimin e tyre në qytete e fshatra. Tashmë drejtësinë e vendimit
tonë e dëshmojnë rezultatet e arrirura”. Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942; në:
Lepenica (ii), 398.

6 Aty, 49-50.
7 Aty, 51.
8 Aty, 52.
9 Nga letra që Tuk Jakova i ka dërguar prej internimi ambasadorit sovjetik

në Tiranë, Kliment Leviçkin më 10.8.1955. Në: Dervishi (v), 197, ku i refe-
rohet AQSh, F. 14/AP, v. 1957, D. 2/2.
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Pa nxjerrë në pah takimin e fshehtë që Popoviçi kishte bërë me
“Zjarristët” gjatë kohës së bisedimeve për ngritjen e Partisë, në mars
1942 shokët e KQ dërguan Petro Markon, i njohur si luftëtar në Spanjë,
ish-anëtar i PK Franceze dhe si gazetar, i sapo dalë nga burgu, për të
biseduar me krerët e GKZ që të bashkoheshin me PKSh. Këta thanë
se partinë e kishin themeluar me kohë, se ishte njohur nga Komiterni
e madje kishin edhe vulën e tyre; prandaj kërkonin që Petro Marko me
shokët e vet të bashkoheshim me ta [...] në partinë e tyre që quhej “Zjarri”.1

Pas katër dekadash E. Hoxha shkruan sipas qejfit të vet.2

Konsulta e Aktivit të PKSh
Tiranë, 12-14 prill 1942

Në fillim u përkujtuan dëshmorët komunistë, katër nga të
cilët kishin rënë në luftën civile në Spanjë.3

1 Marko, 340: Nga ana e “Zjarristëve” në takim merrnin pjesë D. Godelli, Vasil
Konomi, Niko Xoxi, Uan Filipi e të tjerë.

2 Hoxha tregon se që në ato fillime ai nuk ishte i barabartë me anëtarët e tjerë
të Komitetit Qendror, se ishte i barazvlershëm me Popoviçin, dhe se së bashku
me të kanë punuar në mënyrë të pavarur nga PKJ; shkruan se “gjer në
fund të vitit 1942, as udhëheqja e PKSh, as Miladini e as kush tjetër ndër ne,
s’patën asnjë lloj takimi, s’morëm asnjë lloj letre apo materiali nga ana e PKJ”.
Në: Hoxha (ix), 34-5./ Ka një tok të dhënash që e bëjnë të pavërtetë preten-
dimin. Për të krijuar lidhje me KQ të PKSh, në mars 1942 KQ i PKJ për Malin
e Zi dërgoi Vaso Strugarin. Ky takoi në Tiranë Miladin Popoviçin. Në kthim
mori një relacion përgatitur nga ky i fundit për KQ të PKJ, por kur hyri në
Mal të Zi u kap nga çetnikët të cilët e vranë. Në: Dedijer (i), 17./ Pas LDB,
V. Strugar është dekoruar nga pala shqiptare me urdhrin «Ylli Partizan».
Në: Plasari–Malltezi (ii), 21)./ Në fillim të marsit Miladini ka dërguar në
Pejë D. Mugoshën i cili ka takuar me B. Vukmiroviçin. Me këtë rast Mugosha
shkruan për traktin e hedhur në Kosovë (për të cilin u fol pak më sipër), si dhe
se “lidhjet me Komitetin Qarkor të PKJ për Kosovën e Metohinë mbaheshin
mjaft mirë; korrierët vinin e shkonin vazhdimisht”. Në: Mugosha, 50, 51,
52./ Në një letër dërguar Titos, Popoviçi i shkruan për konsultime që ka bërë
me shokë të PKJ. Shih Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 394.

3 AQSh, F. 14/APL, D. «Rezolucioni i Konsultës [...] », prill 1942, fl. 1: “Shokët
Asim Vokshi, Xhemal Kada, Teni Konomi, Ramiz Varvarica, Musa Fratari,
Koçi Bako, Vaso Kadija, Hamit Shijaku, e të tjerë”.
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Zyrtarisht kjo mbledhje u thirr për të shqyrtuar veprimtarinë
e Partisë gjatë 5-mujorit të parë të jetës së saj, por në qendër të puni-
meve ishin manovrimet për fshirjen e ndikimit të S. Premtes, A. Lulës
dhe ndjekësve të tyre në Parti1, ndikim që ishte mbizotërues sidomos
në terrenin e Vlorës2, dhe paralajmërimi për nevojën e përjashtimit
nga Partia të elementëve të ndryshëm, veçanërisht të atyre nga ish-Grupi
i Të Rinjve.

Raporti kryesor i përpiluar nga Popoviçi duket si një dokument
që ka mbetur bruto, një përkthim i dobët mbi të cilin askush s’ka guxuar
të vërë dorë3, as Enver Hoxha, i cili për shkak të gjuhës e lexoi atë përpara
Aktivit, rrethanë e cila sipas Panajot Plakut ndikoi në rritjen e auto-
ritetit të Hoxhës.4 Hoxha si gjithnjë edhe përgatitjen e këtij raporti ia
atribuon vetes.5

Në pjesën hyrëse të raportit thuhet se brenda Partisë mungonte
kohezioni organizativ i cili duhej kërkuar “në frymën e grupit që ka ekzi-
stuar ende”. Konstatohet se në Parti “kanë hyrë si kundrabandë shumë
prej të vjetërve”. Vihet re se janë krijuar dy rryma: njëra që përputhet
me disiplinën e partisë dhe tjetra “që e merr çdo çështje me rezervë
dhe duke kritikuar”.6

Pjesa e parë titullohet «Gjendja në Parti».7

1 Ish-GKR, me qendrën në Tiranë, kishte qenë grupi komunist më i përhapur
me degë edhe në qytete të tjera me të rinj shkollash si në Durrës, Shkodër,
Fier, Elbasan, Krujë, Dibër etj., sidomos në Vlorë. Në: Lepenica (iii), 37./
Anëtarësia në GKR mbërrinte në 166 veta. Në: Lepenica (iii), f. 635-6, ku
tregohet dhe përfundimi për secilin nga anëtarët e tij.

2 Nako Spiru thotë se “Terreni i Vlorës nuk u hodh në luftë me Partinë; populli
ishte me Xhepin”. Shih AQSh, Plenumi i Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 114-5.

3 AQSh, F. 14/APL, D. «Rezolucioni i Konsultës», v. 1942, veçanërisht, fl. 2, 3, 8,
10 etj.

4 Plaku, 35, shkruan se në Tiranë kishin mbetur vetëm Popoviçi e Hoxha./
Kështu tregon dhe Ramadan Çitaku në Plenumin e Beratit; në: Plasari–
Malltezi (i),104./ Po kështu shkruan dhe Tuk Jakova. Në: Dervishi (v), 197.

5 Përkatësisht: Hoxha (v), 270./ Hoxha, v. 1, 55.
6 AQSh, F. 14/APL, D. 4/1, viti 1942, fl. 1.
7 Aty theksohet se “mungon një kuptim i plotë mbi strukturën [...] dhe mbi

drejtimin e Partisë. Kjo vjen nga shumë shkaqe dhe veçanërisht se [...] shokët
nuk e kanë kuptuar mirë markizëm-leninizmin” (Aty, fl. 2). Konstatohet
se “Me shumë ngadalësi e kanë kuptuar shokët nevojën dhe mundësinë e
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Në pjesën e dytë, «Puna ideologjike, politike dhe teorike», kriti-
kohet se “Puna komuniste ka shkuar në bisht të lëvizjes nacionaliste,
duke u fshehur pas kurrizit të nacionalistëve”1.

Për të shmangur përsëritjet, nga Rezoluta e Aktivit po paraqesim
vetëm disa nga çështjet.

Në analizën e gjendjes ndërkombëtare flitej sidomos për sulmin
gjerman kundër BRSS2, dhe se LDB “e nisur thjesht imperialiste, [...]
me hyrjen e Bashkimit Sovjetik, kjo luftë ka marrë karakter çlirimtar”.

Nuk lihej pa u përmendur revolucioni, por duke u theksuar komu-
nistëve se “jemi në fazën e revolucionit antifashist”3, për t’i përmba-
jtur ata në vijën e re të Kominternit, sepse ata njihnin vetëm një revo-
lucion, atë socialist. Më tej thuhet: “Tradhtari Mustafa Kruja [...] po
përpiqet nën maskën e nacionalizmit t’i bëjë varrin popullit shqiptar,
ta hedhë në vëllavrasje përbrenda dhe në gjak me fqinjët”.4

punës në masë. [...] Thonë se nuk duhet të ekspozohemi, etj; [...] kanë mohuar
të punojnë dhe të shfaqen si komunistë para turmës, kanë mohuar aksionet”.
Kërkohet të luftohet “energjikisht kundra tyre”. Raportohet se janë krijuar
“tetë komitete qarkore”. Hidhet poshtë mendimi i atyre shokëve që thonë
se “Bashkimi Sovjetik bën politikë si dhe vendet borgjeze” dhe i atyre që
kanë konstatuar se në komitetet qarkore “ka shokë punëtorë të pazhvilluar”
(Aty, fl. 5)./ Për këtë të fundit shih dhe: Mugosha, 39.

   Kritikohet Mustafa Gjinishi i cili mendonte se nga proklamatat e Partisë
del se “lufta jonë e sotme do të ishte vetëm për solidaritetin e internaciona-
lizmin dhe jo luftë për të mirën e popullit shqiptar”. Duke mos dashur t’ia
ngrërë petët byrekut, Popoviçi vazhdon: “Ai ka edhe çështje të tjera të këtij
lloji, për të cilat nuk është nevoja që t’i komentojmë. (Aty, fl. 6.)./ Vazhdojnë
kritikat kundër qëndrimeve të GKZ (Aty, fl. 7).

1 Aty, fl. 9./ Kjo pjesë është hequr në raportin e ‘përgatitur’nga Hoxha, v. 1, 74.
2 “atdheut të lumtur e paqedashës të punëtorëve dhe të fshatarëve” (AQSh,

F. 14/APL, D. 4/1, viti 1942, fl. 2; për “qëndresën heroike të Ushtrisë së
Kuqe”, për të cilën thuhet: “Ushtri e lindur në ditët e mëdha të Revolucionit,
e rritur dhe e edukuar prej dorës së hekurt të Partisë Bolshevike dhe të
shokut Stalin. Në radhët e kësaj ushtrie ndodhen bijtë më trima e më të
zgjedhur të popujve të BRSS” (Aty, fl. 2-3). (Kuptohet se, si në të gjitha ushtritë
e asaj kohe, shumica ishin fshatarë e pjesa tjetër njerëz të zakonshëm nga
krahina të ndryshme të BRSS – shënimi im).

3 AQSh, F. 14/APL, D. 4/1, viti 1942, fl. 4-5.
4 Aty, fl. 5-6.
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Megjithë që PKSh po hidhte hapat e para, sipas parimeve komu-
niste që përsëriste Popoviçi, Konsulta konstatonte se “Del përherë më i
theksuar roli i Partisë si organizuese e masave në luftën nacional-
çlirimtare”. Konstatohej se armiku, për të krijuar urrejtje kundër BRSS,
e akuzon luftën e tij si luftë për pansllavizëm.1

Vetëlavdërohet gjatë puna e kryer nga KQ për kompaktësimin
e Partisë. Flitet për luftën që i duhet bërë GKZ. Dënohet e ashtuquaj-
tura veprimtari antiparti e Anastas Lulës dhe e Sadik Premtes. Duke
kërkuar vetëm bindje, vihet në dukje se “shpesh organizatat janë bërë
qendra diskutimesh akademike”.2

Theksohet se për “formimin e njësive ushtarake” [...] edhe në
rast se është bërë diçka në disa vende, nuk janë njësi me kuptimin e
vërtetë të fjalës” dhe se “aksionet që janë bërë deri sot si sabotazhe, demo-
nstrata, nuk janë bërë në shkallë të gjerë”, se “pa aksione s’ka parti komu-
niste” dhe se “ajo që e rrit dhe e forcon Partinë tonë është aksioni dhe
lufta. Nuk mund të lidhemi me popullin po nuk i treguam atij se jemi
të zot ta udhëheqim”.3 Kërkohet lidhja sa më e ngushtë e Luftës NÇ
të popullit shqiptar me atë që ndjekin BS, Anglia dhe ShBA bashkë
me të gjithë popujt e shtypur nga fashizmi, si “garancia më e sigurt
për çlirimin tonë nga zgjedha e fashizmit”. Në mënyrë të veçantë kër-
kohet “popullarizimi i i rolit pararojë të BRSS në këtë luftë çlirimtare”.
Këmbëngulet se lufta ka “karakter nacionaçlirimtar, për ÇLIRIMIN E
VËRTETË” dhe “Të mos lejojmë asnjë shmangie ose keqkuptim në
çështjen e një fronti të përbashkët nacionalçlirimtar të popullit shqiptar”4,
që PKSh të jetë “në ballë të luftës nacionalçlirimtare” dhe të organi-
zohen këshillat nacionalçlirimtare”5.

“Të organizohen njësitë partizane nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar”6.

1 Aty, përkatësisht fl. 6 dhe 7.
2 Aty, përkatësisht: fl. 7-9, 9-10, 11, 12.
3 Aty, fl.14-5.
4 Aty, fl. 17, përkatësisht pika 2 dhe pika 4.
5 Aty, fl. 17-8, përkatësisht pikat 5 dhe 7.
6 Aty, fl. 18, pika 8.
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Të përjashtohen “nga Partia pa mëshirë të gjithë elementët e
padëshirueshëm”.1

Në Aktiv u theksua roli dhe ndihma e madhe e delegatëve të
PKJ, posaçërisht ajo e dhënë në formimin e organizatave të Partisë nga
Sali Murati (pseudonimi i D. Mugoshës).2

Përmendja e Kosovës – tema e nxehtë e ditës – anashkalohet, por
në një fjali të errët, e cila mbetej për t’u deshifruar, thuhet: “Të luftohet
shovinizmi dhe antagonizmi fetar”.3

Delegatët e Konsultës i dërguan një përshëndetje panegjerike
KQ të partisë së tyre, ku veç formulimeve shabllone staliniste të Popo-
viçit hetohen dhe kundërthënie.4

* * *
Pas Konsultës, po në prill KQ i Partisë i drejtoi një thirrje shumë

të gjatë popullit shqiptar.5 Duket qartë se fryma dhe shumica e kër-
kesave janë formulime të rëndomta marksiste-leniniste të Popoviçit.
Hyrja e gjatë e Thirrjes ishte një himn thurur Bashkimit Sovjetik.6

1 Aty, fl. 9, pika 4./ Më pas Popoviçi i ka shkruar Titos: “Puna jonë kryesore
është përqëndruar te Grupi i të Rinjve, të cilin po e spastrojmë me themel
nga elementët e padëshirueshëm. Në konkluzionet dhe në rekomandimet
që dhamë në Aktivin e Partisë (rezolutën të cilën do ta shikoni), ne e pasqy-
ruam me themel të gjithë historikun e Lëvizjes Punëtore në Shqipëri si dhe
frymën e oportunizmit, e cila lidhet fort me punën sabotuese të trockistëve
shqiptarë, të ardhur nga Greqia [...]”. Shih Letër e cit. e Popoviçit, 2.5.1942,
në: Lepenica (ii), 397.

2 Plaku, 35.
3 AQSh, F. 14/APL, D. 4/1, viti 1942, fl.18, pika 6.
4 Aty, fl. 20, shpreheshin se KQ (brenda 5 muajsh – shënimi im) “diti të verë

komunistët shqiptarë në rrugën e drejtë revolucionare, në rrugën e Partisë
Bolshevike Lenin-Stalin, në rrugën e Internacionales Komuniste”./ Por siç
pamë, në raportin e vet Popoviçi kishte thënë se “shokët nuk e kanë kuptuar
mirë markizëm-leninizmin”. Kuptohet se “përshëndetja” ishte një lavdërim
për punën e dy instruktorëve të PKJ, të cilëve do t’u shërbente për të
raportuar më “lart” veprimtarinë e tyre 6-mujore.

5 Dokumenta kryesore, v. I, 68-76./ Sipas Koço Tashkos “Proklamatat dhe traktet
që dolën pas formimit të Partisë për një kohë të gjatë ishin aq të gjata e të
rënda, sa edhe vetë anëtarët e Partisë e kishin zor t’i lexonin”. Në: AQSh,
Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 188-9.

6 Dokumenta kryesore, v. I, 68-70.
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Nacionalistëve u bëhej thirrje për t’u bashkuar “Në Frontin e
vetëm Nacionalçlirimtar, në luftën antifashiste”, me argumentin se
“Garancia për kufijtë e Shqipërisë është lufta jonë e lidhur me atë të
Bashkimit Sovjetik, Anglisë dhe Amerikës, me luftën e popujve vëllezër
fqinjë [...]”, dhe u kujtohej se “vendi ynë do të mbetet i pavarur dhe
i pandarë”1. Fshatarëve u bëhej thirrje: “merrni shembull prej fshatarëve
sovjetikë”. “Shkrihuni në njësi luftarake me punëtorët, të cilët janë
kurdoherë në ballë të luftës kundër shtypjeve, mjerimeve dhe sklla-
vërisë”.2 Punëtorëve u bëhet thirrja: “Partia Komuniste, partia juaj,
ju thërret në luftë kundër zaptuesit dhe hyzmeqarëve të tij!” dhe se
“Me këtë pjesëmarrje kryeni detyrën kundrejt popullit tuaj dhe kundrejt
Bashkimit Sovjetik”.3 Në atë kohë e shumë më pas, nuk bëhej fjalë për
organizimime punëtorësh në Shqipëri; ato figuronin në propagandën
komuniste.Y. Dishnica thoshte se “Proletariat me kuptimin që i jep
Marksi nuk kishte në Shqipëri”4.

U bëhej thirrje rinisë, nënave, motrave e grave shqiptare për t’u
ngritur në luftë e për të përkrahur BRSS.5 Thirrja për komunistët:
“Merrni shembull nga Partia Bolshevike e të jeni [...] në ballë të luftës
duke mos kursyer as jetën”.6 Përfundohej: “PËRPARA NË FRONT

1 Aty, 72-3.
2 Aty, 73,74./ Jo vetëm në ato vite por dhe shumë vite më pas nuk mund të

bëhej fjalë për ndonjë kontingjent të organizuar e të përfillshëm punëtorësh.
3Aty, 74.
4 Diskutim i Y. Dishnicës në Konferencën e Parë të Vendit të PKSh. Në: AQSh,

procesverbali, f. 34.
5 Aty, 74, 75.
6 Aty, 75. Në vazhdim: “Ngrini lart fllamurin e Marksit, Engelsit, Leninit e

Stalinit [...] për zhdukjen e armikut më të madh të njerëzimit, fashizmit”./
Në fund, dallohen thirrjet “Rroftë”: “bashkimi i popullit shqiptar kundër
zaptuesit!”, “Shqipëria e lirë dhe e pavarur!”, “vëllazërimi i popujve ballka-
nikë!”, “Bashkimi Sovjetik, ndërtuesi i socializmit dhe mbartës i përparimit
dhe i kulturës, vendi i begatisë dhe i vëllazërimit mes njerëzve dhe popujve!”,
“Partia Komuniste Bolshevike e Leninit dhe e Stalinit, udhëheqësja dhe
organizatorja e fitoreve të Bashkimit Sovjetik!”, “Ushtria Kuqe, garanci e fitores
së popujve mbi zaptuesit fashistë!”, “Partia Komuniste Shqiptare!”, “Stalini,
udhëheqës i popujve të BRSS dhe mësues e udhëheqës i madh i popujve të
robëruar dhe i turmave të shfrytëzuara të gjithë botës!”.
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KUNDËR ZAPTUESIT FASHIST PËR LIRINË DHE TË ARDH-
SHMEN MË TË MIRË TË POPULLIT!”.1

* * *
Në qershor KQ i PKSh u dërgoi direktiva komiteteve qarkore

dhe përgjegjësve të celulave.2 Ato direktiva, të përfshira në 13 pika, në
të cilat sikurse në dokumentet e tjera hetohet dora e Popoviçit, pra
eksperienca jugosllave, përbënin një program më të përpunuar për
fillimin e luftës së armatosur nga ana e Partisë Komuniste kundër push-
tuesit fashist. Në to renditeshin një sërë kërkesash dhe këmbëngulej
për zbatimin e përpiktë të tyre prej të gjitha organizatave të Partisë.
Pasi vihej në dukje se për shkak të “terrorit të okupatorit” Partia kishte
“humbur mjaft aktivistë”3, tregoheshin detyrat: Të luftohej “me këmbë-
ngulje për krijimin e Frontit të përbashkët Nacionalçlirimtar”. “Parale-
lisht me një veprim të tillë politik duhet të krijohen patjetër njësitet
guerrilje. Nga kjo luftë do të dalin çetat partizane”, për ngritjen e të
cilave thuhej që të mos priteshin direktiva të tjera.Theksohej: “Sot
duhet t’i japim një rëndësi të veçantë luftës në formë guerriljesh, kjo
luftë bëhet prej njësive të organizuara të Partisë, për të luftuar okupa-
torin”. Porositej: “Sa herë që vepron, guerrilja duhet të ketë shenjën
e saj «flamurin e Shqipërisë me një yll të kuq mbi të»”. Jepej direktiva:
“Duhet të formojmë këshillat nacionalçlirimtare të cilat duhet të jenë
lidhjet e Partisë sonë me masat”4. Porositej që “Komunistët duhet t’u
paraqiten masave të popullit për një qeverim të vërtetë demokratik-
popullor, i cili do t’i sigurojë popullit shqiptar të gjitha të drejtat demo-
kratike”. Kërkohej: “Duhet të popullarizohet haptas dhe si duhet Bashkimi
Sovjetik, sukseset e Armatës së Kuqe dhe lufta partizane kudo në botë”.5

Në fund, sipas eksperiencës së PKJ, vihej theksi për aktivizimin e rinisë
dhe të gruas.

1 Aty, 75-6.
2 Aty, 77-80.
3 Aty, 77.
4 Aty. Në vazhdim të kësaj kërkese duket mirë se Popoviçi ka kopjuar nga

materiale të PKJ sepse flitet për detyrat që kanë këshillat nç në zonat e “çli-
ruara” ashtu dhe në ato të “paçliruara”, kur në atë kohë në Shqipëri nuk mund
të bëhej fjalë për një gjendje të tillë.

5 Shkrimi në italik është i origjinalit.
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Konferenca e jashtëzakonshme e PKSh
Tiranë, më 28-29 qershor 1942

Veç qëndrimeve që kemi parë, A. Lula, S. Premtja dhe anëtarë
të tjerë të ish-GKR e përflitnin Komitetin Qendror Provizor për pa-
aftësi dhe për oportunizëm.1

Në letrën që Popoviçi i kishte dërguar Titos në maj 1942, para-
lajmëronte një spastrim në PKSh, me pikësynim GKR.2

Për të miratuar spastrimin u thirr konferenca në fjalë, e disa ditë
pas saj u mbajt një mbledhje e Komitetit Qendror, i cili lëshoi një
qarkore ku thuhej:

“Në Konferencën e Jashtzakonshme […], morën pjesë Delegati
i Komitetit Qendror3, disa nga krerët e vjetër të grupeve dhe disa shokë”4.
U thirrën me urgjencë Anastas Lula e Sadik Premtja5 për t’i gjykuar
për vazhdimin e ‘veprimtarisë fraksioniste’. Ishte ‘ftuar’ dhe Mustafa
Gjinishi.6 Konferenca diskutoi mbi “punën antiparti [...] të A. Lulës
dhe S. Premtes [...] si dhe të një numri elementësh të tjerë” të ish-GKR.

1 Mugosha, 39./ Premtja shkruan se Miladini e Dushani i morën me sy të keq
atë dhe Anastasin edhe se mbeteshin ngushtë kur kërkoheshin shpjegime;
si argument “suprem” dy instruktorët kritikonin për “intelektualizëm”. Shih
S. Premtja «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 68.

2 Popoviçi shkruan: “Në Grupin e Korçës kemi fare pak probleme”. (Në
grupin) “e Shkodrës [...] bën përjashtim një pakicë që nuk po kthehet nga
e mbara”. “Puna jonë kryesore është kthyer te Grupi i Të Rinjve të cilin po
e spastrojmë me themel nga elementët e padëshirueshëm”. Shih Letër e
cit. e Popoviçit, 21.5.1942; në: Lepenica (ii), 397, 405.

3 Duket se me këtë cilësi bëhej fillimisht prezantimi i Popoviçit.
4 AQSh, F. 14/APL: Komiteti Qendror i PKSh, D. 7, v. 1942, fl. 1./ S. Premtja

vëren se “në këtë konferencë, malum, bënin pjesë vetëm ata që ishin të tarafit
të Hoxhës”. Shih, S. Premtja, «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 71.

5 Lula që udhëtonte nga Korça për në Tiranë dhe Premtja që vinte nga Vlora,
ankohen edhe këtë herë se Komiteti Qendror nuk kishte marrë mudimin
që ata të mos binin në duart e fashistëve gjatë udhëtimit, siç bëhej vazh-
dimisht pajisja me një kartë identiteti të rreme. Sipas Premtes, KQ “kërkonte
në një mënyrë ose në tjetrën, zhdukjen time dhe të Anastas Lulës”. Shih,
Premtja, «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 70, 71.

6 AQSh, F. 14/APL, D. 7, v, 1942, fl. 1./ Hoxha (v), 317.
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Në qarkoren e KQ shihet se të akuzuarit kishin bërë “autokritikë”
por edhe “kritikë kundër shokëve dhe forumeve”.1

S. Premtja shkruan se Konferenca i ngjante “një qyqi në kupti-
min e saktë të fjalës”, ku “Enver Hoxha heshte2 dhe vetëm Miladini
drejtonte seancën”.3 Në kujtimet e vitit 1950 Premtja ka shkruar: “Unë
dhe Anastasi nuk protestuam, por përkundrazi lejuam vazhdimin e
konferencës, por iu përgjigjëm edhe akuzave”.4

Konferencën e mbylli Popoviçi, i cili propozoi përjashtimin
nga Partia të Lulës dhe të Premtes, por pas miratimit nga Komiteti
Qendror.5 Ai, në rolin e prokurorit, iu bëri pretencën Lulës e Premtes.6

Premtja shkruan: “Ishte [...] evidente [...] që Komiteti Qendror
i Partisë nuk ishte veçse një etiketë dhe se Komiteti Qendror i vërtetë
ishin Miladini e Dushani vetë”7. Këtë të vërtetë, me të cilën tashmë jemi
njohur, do ta hasim kudo.8

1 Aty, Komiteti Qendror i PKSh, D. 7, v. 1942.
2 Hoxha, anëtar i barabartë me të tjerët në KQ, pas shumë vitesh shkruan se

ka drejtuar nga fillimi deri në fund Konferencën e Jashtëzakonshme. Në:
Hoxha (v), 317-321.

3 S. Premte. Intervistë e vitit 1989. Në: Rilindja Demokratike, 3 korrik 1991.
Në: Milo, 254.

4 Sipas S. Premtes, përgjigja në thelb ka qenë: ne jemi plotësisht dakord me
ju se kjo pengesë është fryma e vjetër e grupit. Por fryma e grupit nuk
duhet shikuar në një mënyrë unilaterale. [...] Fryma e grupit që shfaqet sot
ndër shokët tonë është rezultat i frymës së grupit që ekziston, në një shkallë
akoma më të lartë, ndër shokët e dy grupeve të tjerë që gjenden në Dire-
ksionin e Partisë. Zhdukja e frymës së grupit ndër shokët drejtuesa ka për
të provokuar menjëherë zhdukjen e kësaj fryme edhe ndër shokët e tjerë.
Por meqë ju i keni dhënë vetvetes të drejtën e gjykatësit dhe si të tillë, nuk
mundeni të lejoni aspak të denoncohen edhe fajet tuaja, neve s’na mbetet
tjetër veçse për hir të Partisë, të mbyllim sytë. Shih, S. Premtja, «Jeta ime»,
në: Lepenica (iii), 71.

5 Milo, 255, ku i referohet: Shënime të Miladin Popoviçit, Fletorja nr. 3.
6 Popoviçi u bëri presion: “Nëqoftëse KQ vendos t’u përjashtojë nga Partia

dhe [...] vendos të mbajë kontakt me ju, a jeni gati të konformoheni me vendi-
met e tij? Nga ana tjetër po ju vëmë në dijeni se po të merrni një qëndrim
armiqësor Partia ka për të marrë masa më të rrepta kundër jush”. Shih S.
Premtja, «Jeta ime; në: Lepenica (iii), 72.

7 S. Premtja, «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 72.
8 Vazhdimësinë e kësaj të vërtete do ta pohojë edhe Enver Hoxha në nëntor 1944.

Në: AQSh, nga Raporti i E. Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 27.
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A. Lula u dërgua në çetën e Skraparit kurse S. Premtja në Vlorë.1

Në ditët e para të korrikut u mblodh KQ i PKSh për të përfu-
nduar me çështjen e “fraksionistëve”. Këtu morën pjesë dhe Y. Dish-
nica, L. Gega, Bedri Spahiu e N. Spiru, të cilët pas vrasjes së Q. Stafës
dhe arrestimit të K. Xoxes, u afruan nga ana e KQ.2

Komiteti Qendror u dërgoi një qarkore komiteteve të Partisë.3

Aty konstatohej se “Populli shqiptar nga rezistenca pasive u hodh në
rezistencën aktive, doli në rrugë të shfaqë pakënaqësinë me demon-
strata4, me greva, më vonë me sabotazhe dhe me zhdukjen e agjentëve
të poshtër e të rrezikshëm, me organizimin e çetave për luftën çlirimtare
popullore”. “Ja bilanci i luftës së popullit tonë heroik, në ballë të të cilit
e kemi për mburrje të gjendemi ne komunistët”. “Sot kemi çeta rrallë
e tek, nesër do të mbushen malet tona me «vullnetarët e lirisë», me parti-
zanë”5. Deri në këtë kohë ishin ngritur katër çeta. (Shih në titullin që vjen)

Pasi flitet për gjendjen jo të shëndoshë brenda Partisë për shkak
“se puna është vazhduar nga grupashët”, ku në shenjë ishin ish-anëtarët
e GKR, sidomos ish-krerët e atij grupi, lajmërohet se janë përjashtuar
nga Partia, për një kohë të pacaktuar, Anastas Lula (Qorri), Sadik Premte
(Xhepi), Halit Petrela (Agai), Sandër Jorgoni (Jorgani), Xh. Ra (Shyqri
Ri?), Mërkur Çela, Sh. Shala (Shaban Jegeni). U dëbuan për tre muaj:
Isuf Keçi (Biverbuku), Sh. Ka. (Shyhrete Turkeshi), Kristo Frashëri
(Xhixhi).6 Porositeshin komitetet qarkore për të marrë masa përjashtimi
për të gjithë “fraksionistët” që vepronin në qarqe.7

1 Hoxha (v), 321.
2 AQSh, F. 14/APL, D. 1, v. 1942, fl. 18./ Më pas Nako Spiru thotë se pa ditur

gjë vetë, Popoviçi i kishte thënë të vinte në Konferencën e Parë të Vendit se
ishte anëtar i KQ. Shih AQSh, në: Plasari-Malltezi (i), 69.

3 AQSh, F. 14/APL, D. 7, v . 1942, fl. 1-9./ Aty përsëritet slogani “me hyrjen e
Bashkimit Sovjetik në luftë [...] Lufta e Dytë imperialiste mori një karakter
tjetër: u transformua në një luftë të drejtë nga njëra anë” dhe se ai ishte
“kampion i paqes kolektive”. (Aty, përkatësisht: fl. 1, fl. 2.)

4 Pas tre muajsh, në tetor, në Raportin që K. Tashko kishte përgatitur për
Kominternin, pasi tregon fakte, shkruan: “Partia ndodhet përpara detyrës
të kalojë nga gjendja ku populli i Shqipërsë është sehirxhi simpatizues, në
gjendjen ku populli të hyjë në vallen e aksionit”. Në: Plasari–Malltezi (i), 182.

5 AQSh, F. 14/APL, D. 7, v. 1942, fl. 4.
6 Aty, fl. 6./ Dervishi (v), 217.
7 Aty, fl. 8.
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Këto ishin të parat nga përjashtimet e shumta që do të bënte Partia.1

Aty u mor dhe vendimi: “Agjenti provokator Ludovik Nikaj është dënuar
me vdekja nga ana e proletariatit”.2

U morën masa edhe mbi Komitetin Qarkor të Gjirokastrës, të
cilin KQ e shpërndau.3 Pas shkarkimit, ish-Komiteti Qarkor e kundër-
shtoi vendimin.4

* * *
Në korrik KQ i PKSh u drejtoi katundarëve një thirrje e cila

në thelb kishte për qëllim rebelimin e tyre ndaj çdo kërkese që kishte
zaptuesi për furnizime.5 Si zakonisht, nuk mungonin konsiderata politike
për indoktrinim ideologjik.6 Mbulohej pikëpamja komuniste mbi pronë-
sinë e tokës; thuhej vetëm se “bankat fashiste përpiqen të na grabisin
tokat që duhet të jenë prona juaj, se ju i punoni e dërsisni”7. Në atë
thirrje, për herë të parë PKSh përmend publikisht Kosovën: “Tradhtari
Mustafa Kruja po përpiqet t’ju ushqejë me rrena dhe me demagogji
[...], t’ju flasë për një «Shqipëri të madhe», për një «Kosovë të liruar»”.8

Qarkorja mbyllej me thirrjen “Rroftë Partia Komuniste Shqiptare,
flamurtarja e luftës për liri”.

1 Por Partia gjurmonte çdo lëvizje të ish-anëtareve të GKR, për shembull
fejesa e padeklaruar e Agron Çoratit ish-anëtar i GKR, me Fiqret Sanxhaktarin
interpretohej si një manovrim i këtij grupi per të vënë në dorë Fiqretin, e
cila u dërgua në Korçë “pa asnjë funksion”. Në Hoxha, v. 1, 131-5, 139.

2 AQSh, F. 14/APL, D. 7, v. 1942, fl. 9. Në: Dokumenta kryesore, v. I, 88./ Pas
çlirimit, organet e Sigurimit të shtetit shqiptar, e rrëmbyen në Itali dhe e
sollën në Shqipëri ku, “organet tona të diktaturës së proletariatit, shkruan
Hoxha, ekzekutuan përfundimisht vendimin e Komitetit Qendror të Partisë
të korrikut 1942”. Në: Hoxha (v), 325./ Për L. Nikajn shih dhe: Dervishi (v),
210-13.

3 Historia e Partisë (ii), 89-90.
4 AQSh, F. 14/APL, D. 6, viti 1942, fl. 4-5.
5 Dokumenta kryesore, v. I, 89-93.
6 Aty, 89, 92: Shkruhej për “popujt kreshnikë të Bashkimit Sovjetik [...] atdheut

të punëtorëve dhe të bujqve”.
7 Aty, 90.
8 Aty, 91.
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* * *
Zëri i popullit1, botim i përkohshëm, organ i KQ të PKSh

që mbulohej nën emërtimin Organ i Luftës NÇ, filloi botimin më 25
gusht 1942.2 Prania e Miladin Popoviçit hetohet që në kryeartikullin
e numrit të parë, shkruar nga E. Hoxha, në të cilin në propagandën
komuniste përmenden hapur popujt “heroikë” të Jugosllavisë. Natyrisht
nuk mungojnë lavdërimet për Bashkimin Sovjetik.3

Botimi i kësaj gazete e detyronte PKSh që, pa pasur ndonjë plat-
formë për Kosovën, në njëfarë mënyre të shkruante për të, sigurisht
sipas orientimeve të Popoviçit.

Numri i parë i ZP (gusht 1942), përmban dy artikuj për Kosovën:
Në njërin shkruhet për shfrytëzimin ekonomik të saj4, në tjetrin, ku
bëhet fjalë për “luftë” dhe për “miqësi”, u tregohet shqiptarëve të Kosovës
e të Shqipërisë qëndrimi i PKSh:

“Kosovarët e shohin mirë se kush lufton për liri e kush lufton për
skllavëri.

 “Partizanët [...] luftojnë për lirinë e gjithë popujve të Jugosllavisë.
“Ja si i flasim ne popullit të Kosovës, të gjithë popullit Shqiptar.

Ne shpëtimin dhe çlirimin i presim nga duart tona, nga vullnetiNe shpëtimin dhe çlirimin i presim nga duart tona, nga vullnetiNe shpëtimin dhe çlirimin i presim nga duart tona, nga vullnetiNe shpëtimin dhe çlirimin i presim nga duart tona, nga vullnetiNe shpëtimin dhe çlirimin i presim nga duart tona, nga vullneti
ynë, nga lufta jonë.ynë, nga lufta jonë.ynë, nga lufta jonë.ynë, nga lufta jonë.ynë, nga lufta jonë. Miq me të gjithë ata që luftojnë për liri.5

“Miq me popujt e Ballkanit [...], me partizanët malazezë e jugosllavë

[...], me Bashkimin Sovjetik [...], me Anglinë dhe Amerikën”6.

1 Një emërtim i njohur në shtypin komunist botëror të kohës.
2 Gjatë luftës, numri 21 (tetor 1943) ka qenë i fundit. Pas tij ka dalë dhe një

“Botim i posaçëm”, në prill 1944. Më tej, deri më 7 nëntor 1944, kanë vazh-
duar Buletine të Zërit të popullit.

   Shënim: Artikujt e botuar në Zërin e popullit gjatë LDB, ata të botuar në
Buletinet e tij si dhe trakte të ndryshme të asaj kohe, janë botuar me vonesë
shumë të madhe në tre vëllime në vititn 1986, me titull “Zëri i Popullit dhe
buletinet e tij” (1942-1944). Për këtë botim, në tekstin tonë do të përdorim
shkurtimin”ZP”.

3 “ZP”, v. 1, 35./ Hoxha, v. 1, 102.
4 Aty, 37-40, artikulli: «I kthyer nga Kosova e “çliruar” Mustafa Merlika pati

një bashkëfjalim kokë më kokë me të famshmin diplomatin “Jakomonin”».
5 Gërmat e trasha janë të origjinalit.
6 “ZP”, v. 1, 42. «Mustafa Merlikë Kruja [...] avokat i okupatorit italian».
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Në numrin e dytë (shtator) duket psikologjia e komunistëve:
edhe sapo kanë lindur, flasin në emër të popullit.Vihet re dhe ndërhyrja
e Popoviçit kur shkruhet se brenda dhjetë muajsh që nga formimi i
PKSh “populli jugosllav” ishte bërë “mik i vëretë i popullit shqiptar”.1

Në tetor (pas Konferencës së Pezës) është shkruar një artikull
me rastin e daljes në Kosovë të organit Zani i popullit. Aty thuhet:

“«Zani i popullit» i Kosmetit është tribuna e gjallë e lëvizjes nacional-
çlirimtare në Kosmet, e asaj lëvizjeje që sot organizon popullin në luftë
kundër okupatorit dhe nesër do ta shpjerë popullin në liri e në pavarësi,
e do t’i japë të drejtat e plota popullit të Kosovës e Metohisë që të vendosë

vetë mbi fatin e tij”.2

Për këtë artikull është vënë në dyshim autorësia e E. Hoxhës.3

Dyshimi forcohet nga që në katër artikuj të tjerë të ZP, deri në shkurt
1943, Kosova përmendet, përgjithësisht, vetëm në artikuj të shkruar
nga E. Hoxha, pra në mos nga Popoviçi të paktën në bashkëpunim me
të, në të cilët nuk njihet termi “vetvendosje”. Në ta flitet për shfrytëzimin
ekonomik që i bëhej Kosovës dhe për përpjekjet që bëheshin për gënjimin
e kosovarëve me “lodrën” e «Shqipërisë së madhe».4 Edhe në një artikull
që ndërkohë Hoxha kishte shkruar posaçërisht për Kosovën (në nëntor
1942), me titull «Fashizmi terrorizon Kosovën [..]», nuk njihet termi “vet-
vendosje”. Aty ‘Hoxha’ shkruan:

“Populli i Kosovës po jeton ditët më të errëta të jetës së vet. Fashizmi, Fashizmi, Fashizmi, Fashizmi, Fashizmi,
me sikarët e tij, tradhtarë të popullit shqiptarme sikarët e tij, tradhtarë të popullit shqiptarme sikarët e tij, tradhtarë të popullit shqiptarme sikarët e tij, tradhtarë të popullit shqiptarme sikarët e tij, tradhtarë të popullit shqiptar, s’gënjen asnjeri kur, s’gënjen asnjeri kur, s’gënjen asnjeri kur, s’gënjen asnjeri kur, s’gënjen asnjeri kur
pëllitënpëllitënpëllitënpëllitënpëllitën se «çliruam Kosovën», se bëmë «Shqipërinë e madhe» ... se «çliruam Kosovën», se bëmë «Shqipërinë e madhe» ... se «çliruam Kosovën», se bëmë «Shqipërinë e madhe» ... se «çliruam Kosovën», se bëmë «Shqipërinë e madhe» ... se «çliruam Kosovën», se bëmë «Shqipërinë e madhe» ...

“Ai e ka kuptuar se liria e vërtetë fitohet me gjak e me sakrifica, me
bashkëpunimin e shëndoshë, me vëllazërimin e plotë dhe me luftën e

ashpër kundër fashizmit [...] dhe hyzmeqarëve të tij”.5

1 Aty, 64.
2 Aty, 97./ Hoxha, v. 1, 144.
3 Plasari (iii), 80 në psh. shkruan: “Ky artikull [...] është futur arbitrarisht në

Vepra 1, kurse kjo autorësi është e dyshimtë. Të gjithë artikujt e shkruar
prej tij në Zërin e popullit të asaj kohe janë botuar me një pseudonim të E.
Hoxhës, kurse ky s’ka fare autor”.

4 Hoxha, v. 1, përkatësisht 157, 178, 194-5, 267.
5 Aty, 207, 212./ Gërmat e trasha janë të origjinalit.
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Me rastin e masakrës serbe mbi shqiptarët në janar 1943 në
Bihor të Sanxhakut, në mars E. Hoxha, më saktë Popoviçi, ka shkruar
artikullin «Barbarizmat e fashizmit dhe të hyzmeqarit të tij Mihajlloviç»,
ku si gjithnjë për Kosovën shkruhet vagët e me frymë internacio-
naliste, duke i futur në një thes “klasor” vuajtjet e shqiptarëve, të serbëve
e të sllavëve të tjerë si të shkaktuara nga gjindarmët e Kralit. Sidoqoftë
- gjithnjë me shef Popoviçin -, bëhet një hap përpara: përmendet publi-
kisht e drejta e “vetvendosjes” dhe, duke këshilluar “miqësinë”, thuhet:

“Të gjithë e dinë dhe s’ka kush e mohon, se shumica e banorëve
të Kosovës janë shqiptarë. [...] Kosovarët shqiptarë e dinë mirë se tok
me ta vuanin dhe malazezët, si dhe serbët e ndershëm në Kosovë, prej
xhelatëve të kralit Aleksandër dhe të xhandarëve të tij.

“Të dy popujt, jugosllav dhe shqiptar, duhet të vëllazërohen se
armiku është i njëjtë.

“Nga kjo luftë heroike, që do të bëjë populli i Kosovës kundër
fashizmit, kundër Merlikëve, kundër Mihajlloviçit, do të lindë liria e vërtetë
e Kosovës, liri që askush s’do t’ja prekë, se e ka fituar me gjakun e saj,
[...] s’do ketë njeri të guxojë të prekë lirinë e popujve dhe vetvendosjen

mbi fatin e tyre”.1

Duket se mendohej që nuk duhej të shkruhej mbi “të drejtën
[...] deri në shkëputje”. E vërteta ishte se, siç e kemi hasur në paragrafin
e fundit të sythit Partia komuniste e Jugosllavisë... të kapitullit I, me mira-
timin e Kominternit, pra të Moskës, atë të drejtë PKJ e kishte hequr
nga platforma e saj që në vitin 1940. Por në deklaratat e veta gjatë
LDB Titoja vazhdoi ta përmendte për qëllime propagandistike.

Hedhja e PKSh në luftën e armatosur

Pas ngritjes së Partisë e deri në Konferencën e Pezës (periudha
nëntor 1941 – shtator 1942), ndërsa propagandonin papushim rezi-
stencën kundër zaptuesit, komunistët e injoruan me një sektarizëm
të skajshëm qëndresën fillestare nacionaliste, qoftë atë paqësoren të

1 Aty, sipas kryerreshteve përkatësisht: 334, 335 e 337.
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nisur shumë herët pas pushtimit nga pjesa elitare jokomuniste1, qoftë
atë me armë të filluar nga pranvera e vitit 1940. Edhe kjo - lokale dhe
e paorganizuar - zhvillohej me motive atdhetare e pa frymë ideologjike.2

Siç e kemi parë, Popoviçi që drejtonte gjithshka në veprimtarinë komu-
niste, e kishte vënë re mirë se “Puna komuniste kishte shkuar në bisht të
lëvizjes nacionaliste, duke u fshehur pas kurrizit të nacionalistëve”.3,4

Sipas Koço Tashkos, ishte Popoviçi ai që kishte bërë që Partia
Komuniste të mbante heshtje në mars 1942, kur qeveria “brohoriti
fitoren” për goditjen e Muharrem BajraktaritMuharrem BajraktaritMuharrem BajraktaritMuharrem BajraktaritMuharrem Bajraktarit e të Abas KupitAbas KupitAbas KupitAbas KupitAbas Kupit.5 Tashko
vazhdon: “Një shok i KQ të Rinisë dhe i KQ të Partisë (shoku më aktiv,
njëkohësisht më sektar, në të cilin bazohej shoku Miladin)” i kishte
thënë: “S’na duhen ne këta nacionalistë, se këta nesër do të jenë armiqtë
tanë”.6

1 Dervishi (v), 177, 221 shkruan se “në burgjet e kampet e fashizmit gjendeshin
profesorë licesh, ish-ministra e figura të tjera të nderuara në shoqëri”.

2 Dezhgiu (i), 37-8./ Dezhgiu (ii), 189-90.
3 AQSh, F. 14/APL, D. 4/1, viti 1942, fl. 9.
4 Po aty. Popoviçi i shkruanteTitos: “Gjithashtu kemi zhvilluar edhe demon-

strata, sikurse ato me rastin e festës kombëtare të 28 nëntorit, dhe sidomos ato
kundër festave dhe ceremonive fashiste. [...] këto aktivitete i kemi organizuar
me parullat tona, të cilat duhet pranuar se nuk mundëm t’i çlironim plotë-
sisht nga velloja nacionaliste”.

5     Muharrem Bajraktari ishte bërë shqetësues për autoritetet e pushtimit. Me
13 prill 1940 Kuestura e Tiranës i shkruante Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë për M. Bajraktarin si një “nacionalist i thekur shqiptar për të cilin
nuk kanë vend ndjenjat e mira për italianët dhe për politikën italiane”, i cili
kishte “shumë pasues në Kosovë” (AQSh, F. 253, v. 1940, D. 39, fl. 153. Në:
Dezhgiu (ii), 187 në psh. nr. 58.)/ Më 21 korrik 1941 MPB kishte nxjerrë një
qarkore për kapjen, gjallë apo vdekur, të Abaz Kupit dhe të M. Bajraktarit
(AQSh, F.252/2, D.171, fl.14. Tel. shif. 21.7.1941 i MPB për prefekturat Shkodër,
Durrës e Dibër. Në: Dezhgiu (ii), 188 në psh. nr. 62).

   Veç këtyre dy rasteve që i përmend edhe Tashko (Shih: Plasari-Malltezi(i),
192.), shënohen dhe të tjera të veprimtarisë së nacionalistëve, si për shembull
Murat Basha, Haxhi Lleshi e të tjerë, në: Dezhgiu (ii),187-9, ku i referohet të
dhënave arkivore.

6 Plasari–Malltezi (i),192-3 në psh., ku thuhet se bëhet fjalë për Q. Stafën.
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* * *
Sipas E. Hoxhës, “Lufta në fillim ishte me prit një rast për të bërë

demonstratë”.1 Mugosha, me carta bianca që mbante, zbatonte tjetër
strategji.2

Pamë se idenë për qëndresën e armatosur kundër pushtuesit
PKSh filloi ta propagandonte në mars 1942.3

Historiografia komuniste nuk shkruan për antentatin mbi krye-
ministrin M. Krujën, i organizuar nga ish-anëtari i GKR Isuf Keçi.4

K. Dervishi shkruan se karakteristikë kryesore e vitit 1942 janë
përplasjet me policinë, veprimet terroriste si dhe drejtimi i fortë i partisë
nga dyshja jugosllave. Përplasjet me policinë në aksione të panevo-
jshme dhe të dëmshme u bënë me porosinë e Mugoshës. Arsyet ishin
të krijonin panik në popull nga njëra anë si dhe të krijonin disa figura
heronjsh për motivime lufte. Për PKSh problemi i madh ishte kush
do të vihej në krye të saj, kur të largoheshin jugosllavët.5

Duke nisur nga viti 1942 shumica e atentateve u kryen mbi shqip-
tarë e më pak kundër të huajve.6

1 AQSh, diskutim i Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 153.
2 Mugosha ironizonte njëherazi ‘qëndrimin nacionalist’ të propagandës së

komunistëve si dhe rezistencën fillestare të tyre, me përqeshjen gati të përdi-
tshme: “Kongë kombëtare, demonstratë”.  AQSh, Raport i Tashkos për Komin-
ternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 190).

3 Dokumenta krysore I, 47, në: Direktiva të KQ të PKSh.
4 Në një mbledhje të organizatës së partisë Isufi, duke mos qenë dakord me orien-

timet e Mugoshës për terror individual, propozoi dhe mori miratimin e tij për
t’i bërë atentat kryeministrit. Ky shpëtoi; nga roja e tij u plagos një kapiten
(në: Mugosha, 30) kuse Keçi u plagos me katër plumba (në: Lepenica (iii), 425).

   I. Keçi, u lind në Tiranë në 1918. Më 1939 mbaroi shkollën e mesme dhe
vajti për studime në Itali, por në 1940 u kthye në Shqipëri./ Anëtar i PKSh
që ditën e themelimit të saj. Në Konferencën e Jashtzakonshme të PKSh,
në qershor 1942 përjashtohet nga Partia bashkë me S. Premten etj. (Në: AQSh,
F. 14/APL, D. 7, v. 1942, fl. 9). Në prill 1944 ripranohet në Parti dhe gjatë
luftës ka qenë komandant brigade e më pas komisar divizioni. Në 1946
nxirret në lirim dhe ushtron detyra të rëndësishme si kryetar i Komitetit
Ekzekutiv të Qytetit të Tiranës etj. Në shkurt 1949 arrestohet me akuzën
armik i Partisë. Në: Lepenica (iii), 425-6.1

5 Dervishi (v), 208.
6 Aty, 201, ku i referohet Gjeli Argjjirit më pas drejtues i organeve të diktaturës.
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Veprimet terroriste të përshpejtuara, të nxitura nga dy instruk-
torët e PKJ, e dëmtuan rëndë PKSh sepse tërhoqën herët vëmendjen
e organeve të ndryshme fashiste. Në pranverën e vitit 1942 në Tiranë
u bënë një varg arrestimesh të bazuara fillimisht në atë që u quajt lista
“Gjevreku”, komunisti me emrin Kristofor i arrestuar më 18 prill 1942.
Nga zbulimi i kësaj liste e në vazhdim lëvizja komuniste pësoi dëme
të shumta materiale në bazat e saj, arrestime komunistësh dhe dalje të
nxitura në ilegalitet, siç dolën prej Tirane drejtuesit Popoviçi e Mugosha
dhe anëtarë të KQ, etj.1

Në fillim të prillit kryeministri Mustafa Kruja nxori ligje kundër
pjesëtarëve të rezistencës.2

Më 4 maj 1942 Qemal Stafa u largua nga shtëpia e Bije Vokshit
në Tiranë sepse atje shkoi Enver Hoxha, i cili e njoftoi se duhej të shkonte
në një bazë më të sigurt.3 Më 5 maj policia e Tiranës bastisi shtëpinë
e komunistit Beqir Minxhozi.4 Atë mëngjes u ndodhën aty një grup
militantësh komunistë. Qemal Stafa 22 vjeçar, veç hedhjes së bombave
të dorës, rezistoi me pistoletë për të mbrojtur largimin e tri shoqeve të
atij grupi, të cilat u arrestuan. Në një aktpadi vrasja e Q. Stafës justifikohet
kështu: “Qemal Stafa përdori armë kundër agjentëve të policisë, pastaj
iku, por jo shumë larg shtëpisë ai u qëllua për vdekje”5.

Rënia e Qemal Stafës ndryshoi cilësinë e strukturës së KQ të PKSh.
Stafa kishte qenë komunist aktiv që në moshë të re, kishte mbyllur
dy vite universitare dhe kishte qenë nga të preferuarit e Popoviçit.6

Nga kjo humbje Enver Hoxha përfitoi përparësi mes anëtarëve të KQ,
qoftë për nivelin e ulët të shumicës së tyre, qoftë për aftësitë e mano-
vrimeve të veta. Këtej e tutje, veç Mugoshës, ai mbeti personi më i afërt
i Popoviçit.

1 Aty, 210-14, 217, 243-4, 245-52.
2 AQSh, Raport i Tashkos për Kominernin. Në: Plasari-Malltezi (i), 194.
3 Dervishi(v), 215, ku citon: Islami, M.Ymer Dishnica, 110.
4 Minxhozi, nëpunës në Bankën Kombëtare të Punës, gjurmohej nga policia me

qëllim për arrestimin e Q. Stafës. Në: K. Frashëri (i), 176 dhe Dervishi (v), 215.
5 K. Frashëri (i), 176, ku i referohet edhe aktpadisë së prokurorisë fashiste, 30.
6 Shih përkatësisht: Vlerësimin e shprehur nga Popoviçi për Q. Stafën në letrën

drejtuar Titos më 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 405.)./ AQSh, Raport i Tashkos
për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 192).
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Me këtë rast po shtojmë dy fjalë për Qemal Stafën, si shtesë
të vlerësimeve tona të bëra para disa vitesh.1

Në një letër dërguar Titos gjashtë muaj pas formimit të Partisë,
Popoviçi raportonte:

“Ne kemi zhvilluar dhe drejtuar aksionet e sabotazhit dhe të
asgjësimit të spiunëve, krahas shkatërrimit të Kolonës së Pestë, për
çka do t’Ju informojë hollësisht Dushan Mugosha [...]. Unë vetëm do
të theksoj se në Shqipëri kemi zhvilluar aksione të shkëlqyera sabotazhi,
sikurse djegia e dy depove të municionit në Elbasan [...]. Në Vlorë
kemi hedhur në erë 4 depo të tilla, brenda një dite, duke shkatërruar
[...] mbi 1.800 ton municion luftarak. Po ashtu kemi hedhur në erë një

depo në Tiranë dhe një në Korçë”.2

Një aksion me efekt çoroditës për pushtuesit ishte ai i 24 korrikut
1942, kur guerriljet ndërprenë linjat telefonike në shkallë vendi.3

Në një letër të tetorit 1942 dërguar një “shoku” (e cila duket se
i drejtohet Popoviçit), Hoxha shkruan për “humbjet e mëdha që pësuam
në shokët” dhe se, me “gjithë grushtet që po hamë”, shokëve “u mungon
krejt konspiracioni”4. Kurse në fund të luftës, në nëntor 1944, ai do

1 Kur Enver Hoxhës i është dashur të flasë për heroizma individuale të kryera
gjatë luftës, ka përmendur “Vojo Kushin, Perlat Rexhepin etj.”, apo “Branko
Kadinë, Jordan Misjen e të tjerë” (Përkatësisht: AQSh, F. 14, D. 1, 1943./ Hoxha
(vi), 157), jo anëtarin e KQ të PKSh së sapoformuar, 22-vjeçarin Qemal Stafa
të cilit më pas i vuri kurorën si përfaqësues i dëshmorëve të popullit shqiptar
i të gjithë kohërave. (Shih diskutimin në: Dode (ii), 89-90 në psh).

   Interesant është një ndodhi pas çlirimit. Mustafa Qilimi, kryetar i Kolegjit
Ushtarak pranë Gjykatës së Lartë dhe njëkohësisht nënkryetar i asaj gjykate,
ku kryetar ishte Aranit Çela, dëshmon se “Aty nga fillimet e viteve 1950”,
ishin ankuar familjarët e Vasil Shantos dhe të Qemal Stafës se nuk e merrnin
pensionin përkatës të Heroit të Popullit. Sipas Qilimit, ishte E. Hoxha ai që
kishte ndërhyrë për rregullimin e çështjes; por pa urdhërin e tij nuk mund
të ishte bërë mosdhënie e pensionit. Në: Gazeta Shqiptare, 5 maj 2002, 12-
13, artikull i Dashnor Kaloçit.

2 Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 404.
3 Hoxha (v), 326./ Historia e Partisë (ii), 90.
4 Hoxha, v.1, 131.
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të deklarojë: “Për organizimin e Partisë mësonim nga Miladini dhe
Dushani, por si duhej organizuar lufta, nuk ishte e qartë. Dhe nga kjo
mosditje shumë shokë ranë kot”.1

Sipas dokumenteve komuniste, çeta e parë partizane është ngritur
në Kurvelesh më 1 prill 1942.2 Me radhë u ngritën çeta të tjera partizane.3

Pas mbërritjes së Mugoshës në shtabin e Titos, ky i fundit, më
24 gusht 1942 i dërgoi KEIK në Moskë një raport ku informonte mbi
veprimtarinë e komunistëve në Shqipëri që nga krijimi i Partisë Kom-
uniste4, ku lihej të kuptohej se rezistenca shqiptare fillonte me ngritjen
e PKSh, pra me drejtimin e saj nga PKJ.

Konferenca e Pezës
16–18 shtator 19425

Herët, pas ngritjes së PKSh, sipas direktivave të Kominternit
moskovit, Miladin Popoviçi kishte filluar të mendonte mbi organizimin
e punës brenda Partisë për përfshirjen e nacionalistëve në ngritjen e
një fronti të gjerë kombëtar për luftën e përbashkët kundër zaptuesit
fashist, me qëllim që të ndihmohej lufta e Bashkimit Sovjetik kundër
nazifashizmit, me objektiv kapjen e drejtimit të rezistencës shqiptare
për ardhjen e komunistëve në pushtet.6 Për të punuar me nacionalistët,

1 AQSh, diskutim i Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari-Malltezi (i), 153.
2 Dokumenta të Shtabit, II, 455. / Mund të jetë edhe një lapsus pretendimi i

E. Hoxhës se ende pa u ngritur Partia Komuniste, në verën e vitit 1941, me
ndërhyrjet e veta ky kishte kthyer çetën e Myslim Pezës në “të parën çetë
partizane”. Në: Hoxha (v), 61-2.

3 Më 27 prill 1942 është ngritur çeta e Gorës në Korçë; më 10 qershor çeta e
Shkodrës në Postribë; më 20 qershor çeta e Dibrës; më 27 qershor, çeta e
Skraparit mbi bazën e njësitit partizan të krahinës e krijuar në mars; më 27
qershor çeta e Mokrës mbi bazën e njësitit partizan të krahinës e krijuar në
prill; më 10 korrik çeta e Moravës; më 18 korrik çeta e Matit; më 15 gusht
çeta e Çermenikës. Në: Dokumenta të Shtabit, I, 455-6.

4 Dervishi (v), 219, ku jep pjesë të raportit marrë nga: AJ, KC PKJ, 1942. 184,
Vëllim II, Libri 6, Tito informon për Shqipërinë, 1 dhe 24 gusht 1942.

5 Kemi pranuar kohëzgjatjen që shënon Kastriot Dervishi (v), 221.
6 Në dokumentet e para kryesore të PKSh, të konceptuara prej Popoviçit, vihet

re këmbëngulja e tij për zbatimin e direktivave të Kominternit, krahas mbrojtjes
së interesave të PKJ.
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në KQ të PKSh ishte ngritur një grup pune që kryesohej nga Popoviçi1,
me pikësynimin për të zhvilluar së shpejti me ta një konferencë të për-
bashkët. Koço Tashko shkruan: “në Pezë u mbajt konferenca e Partisë
me nacionalistët”.2

Më 17 qershor 1942 nacionalistët do të mbanin në Tiranë një
mbledhje për të cilën kishin kërkuar nga PKSh që të dërgonte delegatë.3

Kjo lëvizje e nacionalistëve mund të ketë ndikuar në atë që komu-
nistët e quajnë ngutjen dhe rrëmujën e tyre për thirrjen e Konferencës
së Pezës.4

Zgjedhja e katundit Pezë e Madhe. . . . . Zgjedhja u bë nga PKSh,
që ishte organizatorja e Konferencës. Vendi ishte një terren i thyer
kodrinor i mbuluar me një bimësi të dendur e skuta të fshehta dhe
jo shumë larg kryeqytetit. Duket se ekzistonin dy faktorë tërheqës.

Faktori i parë. Faktori i parë. Faktori i parë. Faktori i parë. Faktori i parë. Peza ishte bërë tashmë një bazë mbështetëse
për komunistët. Myslim Peza tregohej i gatshëm për të mbështetur
veprimtarinë e komunistëve. Vëllai i tj, Shyqyriu, nuk duket të ketë
kundërshtuar.

Shyqyriu, prej dhjetorit 1939 kishte qenë agjent i klasit të tretë
e më pas i klasit të parë në Ministrinë e Punëve të Brendshme.5 Mjaft
funksionarë shqiptarë të kohës ishin miq të vëllezërve Peza. Kështu komu-
nistët kishin një farë garancie për të vepruar me kujdes, pa u dalluar.6

1 Veç Popoviçit, në grup bënin pjesë Qemal Stafa, Enver Hoxha, Ymer Dishnica,
Koço Tashko, Mustafa Gjinishi e Ramadan Çitaku. Në: AQSh, Raport i Tashkos
për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 193, 194./ Hoxha (vi), 128, 159, ku
e ka ‘harruar’ Popoviçin.

2 AQSh, Raporti i K. Tashkos për Kominternin, në: Plasari-Malltezi (i), 192.
3 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 195.
4 Në raportin për Kominternin Tashko shkruan se, pas një studimi që kishte

bërë mbi nacionalistët, të cilët i kishte ndarë në katër grupe, i kishte pro-
pozuar “Partisë të mbajë në Pezë një konferencë duke pasur si bazë grupin
nr. 2”. Në: Plasari–Malltezi (i),195./ Në Mbledhjen e Politbyrosë së KQ të
PKSh, më 12 nëntor 1944, Hoxha ka thënë se nismën për organizimin e
Konferencës së Pezës e ka marrë Popoviçi. Në: Milo, 278, ku i referohet: Shëni-
meve të Pandi Kristos për mbledhjen në fjalë, në AQSh, F. 14/APL; nuk
shënohen të dhëna të tjera arkivore.

5 Dervishi (i), 465, ku i referohet: AQSh, F.559, v. 1940-1943, D. 23, fl. 9.
6 Dervishi (v), 223.
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Myslimi, pas kthimit nga Jugosllavia, deri në mars 1941 kishte
ushqyer iluzione për pushtuesin italian, duke e konsideruar atë “shpëti-
mtar të atdheut”1, pastaj kishte ndërruar mendim.

Aksioni i parë i Myslimit me çetën e vet të vogël, ishte goditja
me rreth tridhjetë të shtëna pushkësh kundër dy veturave italiane, afër
rrugës së Pezës më 23 mars 1941.2 Gjatë operacionit në rrugën Durrës-
Tiranë, forcat e karabinierisë zhvilluan luftime në afërsi të Qafës së
Besës, ku u vra dhe një oficer fashist, Kosta Kampello. U arrestuan 15
fshatarë si përkrahës të Myslim Pezës. Përpjekje të tjera kryen kara-
binierët me çetën e Pezës, më 16 maj në Shahinaj të Shijakut; më 4
korrik në Shpat të Rrogozhinës, ku u vranë Shaban Rexha, Sulejman
Jonuzi dhe Mersin Ramushi, si dhe më 12 shtator, në Sharrë të Kavajës.3

Kështu u bë i njohur emri i Myslim Pezës.
Në këto kushte arrestohet Shyqyriu, i cili qëndron pak në burg.4

Rajoni i Pezës u ndesh me pushtuesin (pa ndihmën e komunistëve,
vetëm me katundarë dhe me të arratisur, ushtarë e kriminelë) gjatë
periudhës korrik 1941 – shkurt 1942, kur çeta e Myslim Pezës ndenji
ilegale në kodrat e Pezës dhe fashizmi nuk ndërmori veprime kundër
saj. Atje u mblodhën edhe komunistë e ushtarë të arratisur.5

Me kohë, duke mos pasur milicë shqiptarë për të shtypur çetën
e Myslimit, italianët ofruan një kompromis të cilin Shyqyri Peza e
pranoi në shkurt të vitit 1942. Kompromisi: Shyqyriu të mbajë qetësinë
në Pezë; si shkëmbim qeveria të mos ketë të drejtë të mbajë aty fuqi

1 Në një letër dërguar Jakomonit më 21 mars 1941, Shyqri e Myslim Peza,
shkruanin: “ne ju quajtëm shpëtimtarë të atdheut, ndërsa ju filluat të vrisni
gra e fëmijë”. Në: Dezhgiu (ii), 186-7 në psh. nr. 55, ku i referohet: AQSh, F.
161, v. 1941, D. 535, fl. 1.

2 Dervishi (v), 223, ku shkruan se pas tri ditësh karabinieria nisi një hetim
për personat që qëlluan dy veturat brenda të cilave ndodheshin një kont
dhe një inxhinjer i punëve botore.

3 Dezhgiu (ii), 187, ku i referohet: AQSh, F. 153, v. 1941, D. 177, fl. 39, 137, 208.
4 Duke kaluar vetëm fazën e paraburgimit, Shyqyriu u lirua pas pranimit të

kompromisit me autoritetet sipas të cilit me marrjen e 10.000 napolonave
prej tyre që do t’i ndante me Myslimin, do të bëhej një takim i këtij të fundit
me Mustafa Krujën apo me Qazim Mulletin, prefekti i Tiranës, që Myslimi
të mos qëndronte më kaçak, por të ishte i lirë. Në: Marko, 321-2.

5 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 191.
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të armatosura, polici e gjindarmëri. Myslimi nuk e pranoi kompromisin,
por përfitoi nga ai status.1

Nuk janë të qarta rrethanat e njohjes mes Enver Hoxhës e Myslim
Pezës.2

Koço Tashko shkruan se lidhjet me Partinë Komuniste Myslimi
i pranoi në bazën e besës shqiptare.3 Në këtë kuadër duhen përmendur
dy marrëdhënie të njohura parash. Tashko shkruan: “Partia u mjaftua
me 300 napolonat4 që iu dhanë Myslimit5 për ushqimin e 20-30 shokëve
dhe simpatizantëve ilegalë, që kishte atje prej 8 muaj rresht, ndihmë
që u dha se u kërkua me insistencë (këmbëngulje).”6 Për një kohë të
mëpasme Myslim Peza shkruan: “Në atë kohë na u gjend Haxhi Lleshi ...
Mijëra napolona na ka dërguar Haxhi Lleshi prej Dibre, duke na e lehtësue
mjaft mbajtjen e 70 e ca burrave me bukë”7.

Faktori i dytë. Faktori i dytë. Faktori i dytë. Faktori i dytë. Faktori i dytë. Një faktor intrigues, që s’kish të bënte drejtpër-
drejt me Pezën, por me njëlloj sigurie të tërthortë për zhvillim aty të
Konferencës, ishte pjesëmarrja e Kamber Qafmollës si “një nga përfaqë-
suesit e komunisteve” në konferencën e Pezës.8

1 Po aty.
2 Për një kohë kur ende nuk kishte filluar të merrej me veprimtari komuniste,

Hoxha shkruan se në kuadrin e “aleancës së klasës punëtore me fshatarësinë”
kishte filluar punën nëpërmjet lidhjeve që kishte vendosur me Myslim
Pezën (Fshatar i pasur – Shënimi im) nëpërmjet mikut dhe shokut të tyre
“besnik Esat Dishnicës, që më 1939”, para se Hoxha të vendosej në Tiranë.
Në: Hoxha (v), 56-7./ Këtë iso mban edhe M. Peza në librin e vet botuar 23 vite
pas atij të E. Hoxhës. Në: Peza, 12.

3 Myslimi “Pranoi pothuaj çdo gjë që i propozonte Partia. Shokët, teknikën e
strehimin e çetave, ushqimin e tyre, bërjen e lidhjeve për kalimin më tutje
dhe përcjelljen e tyre me njerëzit e tij, përcjelljen e shokëve, strehimin e konfe-
rencave nacionalçlirimtare, strehimin e KQ, krijimin e një depoje armësh
[...], strehimin e shokëve të nisur për aksion ose të kthyer nga aksioni.
Myslimi bëri dhe disa aksione me njerëzit e tij të bashkuar me shokët tanë”.
AQSh, Raporti i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi, 191.

4 Duhet të kenë qenë napolona flori, ashtu siç shkruan dhe Baruti (ii), 270.
5 Në maj 1942 – shënimi im.
6 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi, 191.
7 M.Peza, Kur dhashë besën, 68. Nuk kuptohet burimi i parave.
8 Kamber Qafmolla, deri katër muaj para Konferencës së Pezës kishte qenë

në krye të Kuesturës fashiste në Tiranë me gradën major. Pastaj “aderon me
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Popoviçi nuk kishte dashur që Konferenca të mbahej në Pezë,
meqë ai e “dinte kush ishte dhe çfarë ishte Shyqyriu”1.

Rrethanat e thirrjes së konferencës..... Për to, sidomos për
ngutjen dhe për mënyrën shkel e shko me të cilat u thirr dhe u mbajt
Konferenca e Pezës, janë shprehur kuadro kryesore të PKSh.

Enver Hoxha ka deklaruar:

“Konferenca e Pezës ishte si një punë e improvizuar. [...] Elementët
e tjerë, nacionalistë, ishin të paktë në atë mbledhje dhe ata që ishin e
shihnin Konferencën e Pezës me një sy skeptiku. Të gjithë ata që u
thirrën në Konferencë s’kishin një ide të qartë se ç’do ngjiste atje, ata u
thirrën me pusulla [...]. Shumë prej tyre nuk erdhën, disa dërguan njerëz
për të marrë vesh se ç’ngjiste, disa si spektatorë [...]”2.

“Do të flas si u paraqit para meje Konferenca e Pezës. [...]
“Unë isha në Tiranë. Ai (Popoviçi) ishte në Pezë. [...] Mora një letër,

një pusullë ku më thoshte që të lajmëroja filanin e filanin se do bënim
konferencë”3. “Kur shkova në Pezë qenë përgatitur referatet [...]. Unë
dola të lexoja atë referatin, por jo që të mbroj tezën. Me një përgatitje të
tillë do të dilnin ato skena që dolën, do të dilnin gjëra qesharake. Kështu
Konferenca e Pezës ka qenë sa për me lexue nga një referat dhe (me

nxjerrë) një trakt dhe pastaj ikëm”4.

komunistët”. Ai pat firmosur urdhërarrestin për 32 veta nga demonstruesit e
28 tetorit 1941, mes të cilëve edhe për E. Hoxhën. Në: Baruti (ii), 266, 278, 279-80.

   Prania fizike e K. Qafmollës në Konferencën e Pezës vërtetohet në procesverbalin
e pyetjes së tij në hetuesi, në vitin 1942. (AQSh, F. Gjykata Ushtarake, D. 164,
v. 1942. ku flitet për dosjen e hetuesisë me nr. 269, f. 118-121). Në: Baruti (ii), 278.

1 Letër e Popoviçit drejtuar Tashkos. Në: AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, fl. 14.
2 AQSh, Raport i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),16./

Milo, 283, ku i referohet shënimeve të Pandi Kristos nga Mbledhja e BP të KQ
të PKSh më 12.11.1944. Në: AQSh, F. 14/APL, ku nuk jepen të dhëna të tjera.

3 Gjithnjë me «Unë», pas 40 vitesh Hoxha pretendon: “Që në dhjetëditëshin
e parë të shtatorit unë dhe shokë të tjerë u vendosëm në Pezë dhe lëviznim
vetëm në raste të domosdoshme”. Në: Hoxha (vi), 159.

4 AQSh, diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),
153-4./ Pas ardhjes në fuqi, me kalimin e viteve, si për të gjitha ngjarjet kryesore,
E. Hoxha (dhe historiografia zyrtare komuniste) ia atribuon vetes konceptimin,
hapat e para për organizimin, drejtimin e deri punimin e Rezolutës së Konfe-
rencës. Në: Hoxha, v. 1, 104 në psh./ Hoxha (vi), 12-24, 134-159, 163-7./
Këtë iso mban Fjalori Enciklopedik (1985), 382, shtylla e dytë.
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Përçmimim për Konferencën e Pezës, Hoxha e ka shfaqur edhe
herë të tjera. Për shembull, për zgjedhjen e Shtabit të Përgjithshëm UNÇSh
ka thënë: “Edhe kjo u bë si punët e tjera, si ajo e Pezës”.1

Nako Spiru ka thënë:

“Nacionalistët në Konferencën e Pezës erdhën në mënyrë artificiale

[...] Për dobësitë tona, Peza mbeti një gjë formale”.2

Pjesëmarrësit në Konferencë. . . . . Miladin Popoviçi, realisht
drejtuesi i PKSh, megjithë kërkesën e tij, nuk mori dot pjesë në Konfe-
rencë por e ndoqi atë nga afër duke qenë përsonalisht në katund.3

Sipas një liste të vendosur në AQSh pas 18 vitesh si ‘dokument’,
datuar 23 maj 1960, e përpiluar nga R. Çitaku, janë renditur si pjesë-
marrës 17 veta: •Enver Hoxha, •Haxhi Lleshi, •Myslim Peza, •Koço
Tashko, •Nexhmije Hoxha, •Nako Spiru, •Baba Faja, •Ymer Dishnica,
•Mustafa Gjinishi, •Ndoc Çoba, •Abaz Kupi, •Halim Begeja, •Ramazan
Jarani, •Naim Starova, •Ismail Petrela, •Ramadan Çitaku dhe •një parti-
zan i çetës së Pezës (përfaqësues i fshatarësisë). Këtë listë jep edhe Hoxha
pas katër dekadash.4

 Në ‘dokumentin’ në fjalë mungojnë jo pak emra pjesëmarrësish
në Konferencë, të censuruar nga Partia.Vasfi Baruti tregon burimet ku
mund të gjenden emrat e shumicës së tyre5: •Tuk Jakova6, •Nexhip

1 AQSh, diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 156.
2 AQSh, diskutim i N. Spirut në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 115.
3 KQ kishte vendosur që kur Popoviçi të vinte në Pezë të mos hynte brenda në

katund. Edhe delegatët komunistë të caktuar për në Konferencë e kundër-
shtuan propozimin e Popoviçit për të marrë pjesë si dëgjues. Vetëm një
shok i KQ heshti. Shih Raport i Tashkos për Kominternin, në: Plasari–
Malltezi (i), 199-200.)./ Milo, 282, shkruan se E. Hoxha e ka mbështetur kërkesën
e Popoviçit për pjesëmarrje në Konferencë. Nuk jepet referencë./ Edhe Krye-
tari i Konferencës Ndoc Çoba e kundërshtoi kërkesën e Partisë Komuniste
dhe të Miladinit që ky të merrte pjesë në Konferencë. Në: Baruti (ii), 269,
ku i referohet: AQSh, F. 14, D. 5, v. 1942.

4 Hoxha (vi), 162./ Kjo listë ‘zyrtare’ prej 17 apo 18 vetash, që është quajtur e
mirëqenë në studimet e ndryshme mbi Konferencën e Pezës, nuk është e
plotë, shkruan Baruti (ii), 275.

5 Baruti (ii), 276-7.
6 ZP, 26 nëntor 1948.
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Vinçani1, •Dule Alarupi •Gjin Marku2, •Omer Nishani3, •Ibrahim
Dervishi4, •Qirjako Harito5, •Ramize Gjebrea6, •Kamber Qafmolla7,
•Musa Puka8.

Hoxha shkruan se pas përfundimit të mbledhjes kishin ardhur
si “dasmorët e vonuar” •Skënder Muço dhe •Azis Çami (të rrymës
nacionaliste të Mid’hat Frashërit), të cilët, vazhdon Hoxha, u njohën
e miratuan vendimet dhe rezolutën.9

Nacionalistët u paraqitën të paorganizuar. Një pjesë e tyre ishin
figura me ndikim në ndonjë krahinë apo në mjedise të ndryshme, e
pjesa më e madhe thjesht individë. Nga nacionalistët të ndikuar prej
komunistëve, ishin Myslim Peza, Mustafa Xhani (Baba Faja Martaneshi)
dhe Haxhi Lleshi.10 Abaz Kupi11 dhe Ndoc Çoba ishin të «rrymës zogiste»12.

Nga pikëpamja e përfaqësueshmërisë, ashtu sikurse lexuam
më sipër në vlerësimet e E. Hoxhës dhe të N. Spirut, qëndron mendimi
se, ndonëse komunistët u përpoqën që t’i paraqisnin pjesëmarrësit si
përfaqësues të një çete, të një organizate shoqërore apo grupi shoqëror,
pak nga ta ishin të tillë.13 Për shembull Halim Begeja paraqitet si “i

1 Aty, 30 nëntor 1948.
2 Jehona e Tiranës, 16 shtator 1495.
3 B, 16 shtator 1952.
4Luftëtari, 17 shtator 1959.
5 B, 16 shtator 1957.
6 Baruti (i), 90.
7 Për K. Qafmollën, Nexhmije Hoxha (mbajtësja e katër faqeve të procesverbalit

shembullor – shënim i Barutit (ii), 280) dhe të vetët, mëtojnë të mohojnë
praninë e tij fizike në Pezë. Në: Baruti (ii), 278, dokumentohet qenia fizike
e Qafmollës në Konferencë.

8 M. Puka, i njohur në Shkodër si “miku i Partisë”, i caktuar prej saj delegat në
Konferencën e Pezës, është ekzekutuar prej komunistëve dy javë përpara
mbajtjes së Konferencës. Në: Baruti (ii), 277-8, ku i referohet: AQSh, F 14,
v. 1643, D. 9.

9 Hoxha (vi), 174, ku duke bërë të paditurin, shkruan se po kështu kishin
ardhur edhe Musa Puka e Kamber Qafmolla.

10 Hoxha (vi), përkatësisht: 130-1, 131-2 dhe 133-4, 162.
11 A. Kupi është quajtur shpesh Bazi i Canës (Bazi, shkurtim i emrit Abaz dhe

Cani shkurtim i emrit të të jatit, Hasan. Është shkruar dhe gabimisht si
Bazi i Canes.

12 Hoxha (vi), 162.
13 Dezhgiu (ii), 236.
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dërguar i «babait» të nacionalizmit shqiptar, Lumo Skëndos (Mid’hat
Frashërit)” dhe si “përfaqësues i «Rinisë Nacionaliste»”, e cila deri atëherë
nuk kishte dhënë shenja të ekzistencës së saj1. Orvajtja për t’i dhënë
mbledhjes karakterin përfaqësues i shërbeu PKSh për t‘u paraqitur
si nismëtare e bashkimit të shqiptarëve në një front të vetëm nacional-
çlirimtar.2

Delegacioni i PKSh i përbërë nga shtatë përfaqësues, u paraqit
në tre formacione.3 Për Partinë Komuniste: Koço Tashko, Ymer Dishnica,
Enver Hoxha, Ramadan Çitaku e Mustafa Gjinishi. Nako Spiru u paraqit
si përfaqësues i Rinisë Antifashiste (një organizatë që u ngrit në gusht
1944), duke fshehur të vërtetën se ishte në krye të organizatës së Rinisë
Komuniste, kurse Nexhmije Xhuglini (më pas Hoxha), përfaqësonte
një organizatë të paqenë - Rininë Femërore Popullore.4

Roli i Miladin Popoviçit..... Në krye të palës nismëtare dhe
organizuese të Konferencës që ishte PKSh, qëndronte Popoviçi, i cili
duhej ta orientonte në çdo hap Partinë që të realizoheshin direktivat
e Kominternit dhe të mbroheshin interesat e PKJ.

Hetohet se, me gjithë spastrimet e bëra, ishte ende herët që Popo-
viçi të mund të kontrollonte tërësisht situatën brenda PKSh. Në këtë
rast, kuadro të përgatitura e me integritet personal - si K. Tashko, Y.
Dishnica e M. Gjinishi -, të cilëve përkohësisht apo në vazhdim u vihej
bërryli dhe që kishin mbetur jashtë KQ e që nuk vlenin as për të qenë
“një përgjegjës celule”, dolën të aftë për të qenë delegatë në Konfere-
ncën e Pezës, pra të përshtatshëm për të nderuar PKSh në ballafaqimin
me nacionalistët. Sektarizmi, që kritikohej në çdo mbledhje komuni-
stësh, kur bëhej brenda Partisë nga udhëheqësit e saj, konsiderohej si
veprim normal prej komunistëve, se bëhej për të mirën e revolucionit.

1 Hoxha (vi), 162./ K. Frashëri (ii), 39.
2 Dezhgiu (ii), 236.
3 Hoxha (vi),162./ Kjo paraqitje na kujton manovrimet e komunistëve rusë

për ngritjen e Kominternit.
4 Baruti shkruan se përfaqësuese e kësaj organizate në Konferencën e Pezës ishte

Ramize Gjebrea. Në: Baruti (ii), 276. Sajimin për Nexhmijen, pas 33 vitesh
E. Hoxha e ka zëvendësuar me një tjetër: e paraqit Nexhmijen si përfaqësuese
e organizatës së Gruas Antifashiste (Në: Hoxha (vi), 162), organizatë që
është ngritur në shkurt 1943.
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Dy ditë përpara fillimit të Konfrencencës, në një mbledhje të
delegatëve komunistë u theksua se çështja e Kosovës nuk mund të
lihej në heshtje, se do ta hapnin nacionalistët. Popoviçi, i cili natyrisht
nuk mund të ishte dakod për një diskutim të tillë, dha orientime sikur
në Konferencë do të kishte vetëm komunistë të bindur.1 Tashko mendon
se thënia aty e një anëtari të KQ, se për shqiptarët e Shqipërisë së
vjetër problemi i Kosovës nuk ekziston2, ishte një tentativë për të justi-
fikuar dorëheqjen e komunistëve nga ai problem. Në këtë mbledhje
u mor vendim që për Kosovën të formohej një Këshill Nacional-
çlirimtar, i cili të ishte në lidhje me Këshillin e Përgjithshëm Nacional-
çlirimar (të Përkohshëm) që do të formohej dhe u formua në Pezë, dhe
kjo zgjidhje të popullarizohej sa më gjerë. Përpara marrjes së këtij
vendimi Popoviçi tha se në Kosovë ekziston një Këshill NÇ. Kur Tashko
e pyeti pse nuk është shpallur proklamata e atij këshilli, ai u përgjigj
se Këshilli është në formim e sipër.3

Të nesërmen, po në mbledhjen e delegatëve komunistë, Popo-
viçi e tregoi haptas se nuk ishte i sinqertë për të realizuar qëllimin
themelor të konferencës, atë të bashkimit të të gjithë forcave të popullit
shqiptar për luftën e përbashkët kundër pushtuesit. Sipas Tashkos,
“Popoviçi tregoi prapë majtizmin e tij; tregoi dëshirën t’i mbajë naciona-
listët të lidhur me partinë si individë”, që të mos mundin nacionalistët
të marrin një personalitet politik të organizuar pak a shumë “e nesër
të na tradhtojnë si Mihajlloviçi”4. Për këtë qëllim Miladini propozoi
që Konferenca të mos ketë të drejtën të krijojë Këshillin e Përgjithshëm
NÇ (të Përkohshëm), i cili sipas tij “duhej të dilte nga lufta” e jo nga

1 Sipas Popoviçit, Kominterni kishte vendosur që çështjen e Kosovës do ta
zgjidhin në të ardhmen Jugosllavia demokratike dhe Shqipëria demokratike.
(Në këtë rast Popoviçi ka fshehur të vërtetën: vendimin e marrë në Konfe-
rencën V të Vendit të PKJ (Zagreb, Tetor 1940,) ku kishte qenë i pranishëm.
Shih në pargrafin e fundit të titullit Partia Komuniste e Jugosllavisë midis...,
në kapitullin e parë.). Sipas tij, për Kosovën do të ishte më mirë të rrijë me
PKJ, se Jugosllavia ka për t’u çliruar më parë se Shqipëria. Nga: Raporti i
Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-Malltezi (i), 184, 185.

2 Besojmë të ketë qenë N. Spiru. Shih në titullin Konferenca e Mukjes, në
kap. IV.

3 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 184, 185.
4 Shkrimet në italike janë të dokumenteve.
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Konferenca. Kjo u kundërshtua nga të gjithë, veç një anëtari të KQ.
I detyruar të pranonte formimin e Këshillit, Popoviçi bën një propo-
zim tjetër, po me atë qëllim: gjersa të formohej Shtabi Madhor, i cili
sipas tij do të dilte nga lufta, Këshilli të mos kishte të drejtë të mbante
lidhje me çetat partizane e vullnetare, pra çetat të lidheshin përmes
komisarëve tanë politikë – përmes PKSh.Edhe ky propozim nuk u pranua
me arsyetimin se në një rast të tillë nacionalistët do të mendonin për
mungesë sinqeriteti.1 Popoviçi kishte kujdes që të dalloheshin çetat
e formura nga Partia Komuniste nga ato të tjerat. Dhe ashtu mbeti.

Pas debatesh të shumta Popoviçi, si shef i PKSh, gjeti rastin
ta përjashtonte Tashkon nga çdo funksion në Konferencë, me përjashtim
të të qënit delegat. Kështu Tashko nuk do të lexonte raportin e përga-
titur2, nuk do të propozohej nga Partia për t’u zgjedhur në presidiumin
e konferencës, e mbi të gjitha as në Këshillin e Përgjithshëm Nacional-
çlirimtar.8 Këto masa, sapo të përfundonte Konferenca, e vendosnin
Tashkon në rolin e një anëtari të thjeshtë brenda Partisë.

Pas përfundimit të Konferencës, Popoviçit s’iu durua dhe u
takua me delegatë nacionalistë, në kundërshtim me mendimin e komu-
nistëve shqiptarë, të cilët, duke dashur që ai të mos dilte në skenë,
kishin kërkuar që kur të vinte në Pezë të mos hynte në katund.4

Për zhvillimet e Konferencës Popoviçi njoftoi KQ të PKJ.5

Zhvillimi i Konferencës. . . . . Fjalën e hapjes e mbajti Ndoc Çoba,
delegati më i moshuar, 67 vjeç, i cili më 1920 kishte çelur punimet e

1 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi, 196.
2 Ky mund të ketë qenë “referati” që iu dha E. Hoxhës “për ta lexuar”. AQSh,

Diskutim i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 154.
3 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 196.
4 Aty, 199./ AQSh. F.14/APL, v.1942, D.5. AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, fl. 9-12,

«Kopje e letrës së Miladin Popoviçit drejtuar Koço Tashkos». Shënim: MëMëMëMëMë
tej do ta quajmë shkurt: Letër e Ptej do ta quajmë shkurt: Letër e Ptej do ta quajmë shkurt: Letër e Ptej do ta quajmë shkurt: Letër e Ptej do ta quajmë shkurt: Letër e Popoviçit për Topoviçit për Topoviçit për Topoviçit për Topoviçit për Tashkonashkonashkonashkonashkon.....

5 Popoviçi shkruan: “Shpresoj se e gjithë çështja është vendosur në baza të
drejta. Jam ndihmuar shumë nga nr. 14-15 i Proleter (Organ i KQ të PKJ.).
Ky është një material i çmueshëm dhe më ka ndihmuar jashtëzakonisht”.
Në: Dedijer (i), 74, ku citon Relacionin e Popoviçit të 23 shtatorit 1942,
dërguar KQ të PKJ nëpërmjet të Komitetit Krahinor të PKJ për Kosovën.



Luan Dode102 PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE

Kongresit të Lushnjes. Pas këndimit të himnit të flamurit, iu bë një
kujtim i veçantë dëshmorëve të rënë në luftën kundër zaptuesit.1

U zgjodh një Presidium i përbërë nga Ndoc Çoba, Kamber
Qafmolla, Baba Faja Martaneshi, Ramadan Çitaku dhe Abaz Kupi.2

Referate mbajtën vetëm delegatët e PKSh: Ymer Dishnica mbi
situatën politike të jashtme e të brendshme, Enver Hoxha mbi këshillat
nacionalçlirimtare, Nako Spiru mbi rininë antifashiste.3

Mes referateve e morën fjalën delegatë komunistë e nacionalistë.
Për të mënjanuar përsëritjet, po trajtojmë më parë çështjet e diskutuara
që nuk kanë gjetur vend në rezolutë.

Të pranishmit ishin të një mendjeje që pas lufte në Shqipëri
do të vendosej një regjim demokratik. Pra çështja e Zogut u lihej në
dorë shqiptarëve për t’u shprehur me votim. Abaz Kupi, përfaqësuesi
i zogistëve, deklaronte: “Unë kërkoj Shqipërinë njëherë e jo Zogun.
Nëqoftëse do populli, do të vendoset”. Ymer Dishnica, një nga përfaqë-
suesit e PKSh, solli një argument për bashkëpunimin e komunistëve
me zogistët.4 Ishin të gjithë dakord se çështja e pushtetit do të vendosej
pas çlirimit të vendit.

Milo shkruan se është folur dhe për Çamërinë.5

U zgjodh Këshilli i Përgjithshëm i Përkohshëm Nacionalçlirimtar
i përbërë nga nëntë anëtarë. Kryetar Kamber Qafmolla6, sekretar
Mustafa Gjinishi; anëtarë: Abaz Kupi, Myslim Peza, Ndoc Çoba, Ymer
Dishnica, Enver Hoxha dhe Mustafa Xhani.7 Duket sikur komunistët
janë në pakicë, vetëm tre anëtarë; në fakt kishin dhe tre mbështetës
të tjerë të dukshëm: Myslim Peza ishte bërë tashmë njeriu i tyre,
kurse Mustafa Xhani dhe Haxhi Lleshi kishin kaluar nga ana e tyre.

1 Dezhgiu, 237, ku i referohet: AQSh/APL, F.40, v.1942, D.1, Procesverbali,
17.9.1942.

2 Baruti (ii), 279, ku citon: R. Çitaku, «Kujtime në Pezë». Gazeta Luftëtari,
16.9.1945.

3 Milo, 284.
4 Dezhgiu (ii), 238-9, ku i referohet: AQSh/AP, F. 40, v. 1942, D. 1, fl. 2, Disku-

tim i Bazit të Canës (A. Kupit).
5 Milo, 284, ku nuk jep ndonjë të dhënë apo referencë.
6 Është për të shënuar një pikëpyetje e madhe: Kë përfaqësonte K. Qafmolla

sipas paragrafit të parë të Rezolutës?
7 Milo, 284-5./ AQSh/AP, F. 40, v. 1942, D. 1, fl. 5. Në: Dezhgiu (ii), 239.



103PARTIA KOMUNISTE ME KQ TË PËRKOHSHËM

Rezoluta e Konferencës, , , , , datuar 16 shtator 1942 . . . . .1

Është ironizuese që në një konferencë të thirrur me nismën e
komunistëve, të mbizotëronte fryma nacionaliste. Kryesorja për komu-
nistët ishte se sipas direktivave të Komiternit duhej mbajtur fshehur
programi komunist, i cili njëherazi ishte gjerësisht i papranueshëm
në Shqipërinë e kohës. Popoviçit e shokëve të tij u duhej një dokument
për t’i dhënë një dukje sa më të gjerë përfaqësuese Konferencës që po
zhvillonin, për të deklaruar që në rreshtat e para të rezolutës se “Dele-
gatët e ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë, përfaqësuesit e gjitha tende-
ncave të nacionalizmit shqiptar, të Partisë Komuniste Shqiptare, të Rinisë
Nacionaliste, të Rinisë Komuniste dhe të Rinisë Femërore Popullore,
të udhëhequr nga qëllimi i shenjtë për çlirimin e Shqipërisë [...]”.

Aty thuhet se Fronti i dytë2është një çështje javësh.3

Përfaqësuesit e PKSh kanë arritur që Kosova të përmendet
në Rezolutë sipas pikëpamjes së tyre, nëpërmjet kryeministrit Mustafa
Merlika për të cilin, veç të tjerash, thuhet se “përpiqet të gënjejë popullin
se Kosova u çlirua, por në realitet Kosova është e robëruar, sikundër jemi
dhe ne”4.

Krahas veprimtarisë së guerriljeve e çetave të pakta të saj, PKSh
ishte e detyruar të njihte veprimtarinë e çetave nacionaliste, duke nderuar
rezistencën në vende të ndryshme të Shqipërisë.5 Në ribotimin e kësaj

1     AQSh, (v. 1942), F. 40, D. 2. Në: Plasari-Malltezi (i), 174-9, ku jepet rezoluta.
Shënim: Këtij botimi do t’i referohemi vKëtij botimi do t’i referohemi vKëtij botimi do t’i referohemi vKëtij botimi do t’i referohemi vKëtij botimi do t’i referohemi vazhdimisht, për lehtësi të lexuesitazhdimisht, për lehtësi të lexuesitazhdimisht, për lehtësi të lexuesitazhdimisht, për lehtësi të lexuesitazhdimisht, për lehtësi të lexuesit.....

   Në botimin e parë të saj – në Dokumenta të organeve, 9, - shënohet se “Botohet
sipas ekzemplarit të shaptilografuar që ndodhet në arkivin qendror të
Partisë”./ Në ribotimin, në Hoxha, v. 1, 104 në psh. thuhet se “Ky rezolucion
është punuar nga shoku Enver Hoxha në bazën e raportit të mbajtur në
Konferencën e Pezës.” Por Hoxha nuk ka mbajtur aty një raport por një
referat mbi këshillat nç.

2 Fronti i dytë i luftës që pritej të hapej nga Aleatët anglo-amerikanë.
3 AQSh, (v. 1942), F. 40, D. 2. Në: Plasari-Malltezi (i), përkatësisht 174, 175.
4 Aty, 176.
5 Aty, 177, thuhet: “Në Gjirokastër [...] luftojnë çetat partizane. Në Vlorë [...]

çetat partizane, vrasin milicë dhe karabinierë dhe hedhin depo në erë. Në
Korçë [...], kërcet pushka në Grabovicë, Moravë e Vithkuq. Në Skrapar [...]
lufton Gjin Marku e Mestan Ujaniku me shokë. Në Dibër çeta trime e Haxhi
Lleshit. Në Mat një çetë partizane godet e shfaros një postë ushtarake. Në
rrugën Elbasan-Tiranë goditet një forcë tjetër ushtarake [...]. Dy çetat plaka
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rezolute komunistët e kanë shkurtuar paragrafin ku përmenden emra
çetash e kryetarësh të tyre.1

Me kompromis u pranua që çetat partizane (të PKSh) të mbanin
për shenjë dalluese flamurin kuq e zi me yllin e kuq pesëcepash.
Çetat vullnetare (të rrymave nacionaliste) të kenë si shenjë dalluese
flamurin kuq e zi. Çetat duhej të ndihmonin njëra-tjetrën ndër aksione
deri sa të formohej Shtabi Madhor, i cili do të merrej me veprimet e
tyre. Shtabi Madhor dhe Konferenca e cila do të zgjidhte Këshillin NÇ
kryesor të Shqipërisë do të dilnin në luftë2, ashtu sikurse mendonte
Popoviçi.3

Ishte sa për të kaluar radhën formulimi për një bashkim “pa
dallim feje, krahine, klase dhe rryme politike”, për të shkuar drejt “një
kryengritjeje të përgjithshme”.4 Komunistët do ta heqin shumë shpejt
fjalën “klasë”. Formulimi u thjeshtua: “Pa dallim feje, krahine dhe ideje”.

Një vendim me rëndësi shumë të madhe për komunistët ishte
pranimi i ngritjes së këshillave nacionalçlirimtare të cilat në Rezolutën
e Konferencës përcaktoheshin ashtu sikurse i konceptonte PKSh: në
vendet e “paçliruara” do të ishin organe lufte, kurse në ato të “çliruara”
do të kryenin detyra qeverisëse. Thekohej se “Rëndësia e këshillave
nç është e madhe. Me anë të këtyre bëhet qeveria, mobilizohet populli
për në luftë e për në kryengritje”. Jepen një sërë detyrash të tjera për
këshillat nç.5 Nëpërmjet këtij pushteti (për të cilin fillimisht do të punohej

    të Lëvizjes Nacionalrevolucionare, çeta e Bazit të Canës dhe (ajo) e Myslim
Pezës [...]. Në Lumë çeta trime e Muharrem Bajraktarit. Nuk duhet të harrojmë
dhe çetën e Ismail Petrelës e cila është gati të hyjë në veprim. Në qytete e
në katunde të Shqipërisë me dyzina sabotazhe e aksione po kryhen nga
njësitë guerrilje partizane”.

1 Dokumenta të organeve, 12, ku duhej të ishin.
2 AQSh, (v. 1942), F. 40, D. 2. Në: Plasari-Malltezi (i) 178, 179.
3 Delegatë nacionalistë kishin kundërshtuar emërtimin “partizan” të çetave,

vendosjen e yllit në flamurin kombëtar e në kapelet e luftëtarëve si dhe
idenë e krijimit të Shtabit Madhor. Në: Milo, 284 ku i referohet: Proces-
verbali i Konferencës, 16 shtator 1942. AQSh. F40, v. 1942, D. 1, f.1-10.

4 AQSh, F. 40, (v. 1942), D. 2. Në: Plasari-Malltezi (i), 178.
5 Aty, 178-9.
   Ngritja e këshillave nç dhe detyrat e tyre – gjë e re në Shqipëri –, për të

cilat PKSh ishte interesuar herët, ishte një eksperiencë e PKJ. Kjo e fundit
i kishte ngritur këshillat nç në Jugosllavi sipas shembullit të Sovjetëve të
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në prapaskenë), të ngritur paralel me atë legalin, PKSh rriti ndikimin
e më pas edhe autoritetin e vet në masat popullore si dhe lëkundi e
më pas rrudhi ndikimin tradicional të nacionalistëve.

Një vendim tjetër që shprehte qartë kërkesat e Popoviçit, ishte:
“Prej luftës dhe në luftë kanë për të dalë dhe Shtabi Madhor dhe Kon-
ferenca e cila do të zgjedhë Këshillin kryesor provizor të Shqipërisë.”1

Rezoluta përfundonte me thirrjen nacionaliste “Rroftë Shqipëria
e lirë, e pandashme, indipendente dhe demokratike”2. Tashko shkruan
se “Nacionalistët në këtë Konferencë theksuan që me Shqipërinë e
pandashme s’mund të kuptojnë veç Shqipërinë e kufijve të reja”3.

Konferenca miratoi një Thirrje të Këshillit të Përgjithshëm
Nacionalçlirimtar. Në tekstin e ribotuar4, ku pa dyshim duhet të ketë
qenë e pranishme dora e Miladinit, në një nëntiull thirrja specifikon:
“Qytetarë, punëtorë, fshatarë, intelektualë të ndershëm!”5 Në një
nëntitull tjetër thuhet: “Gjithë populli shqiptar pa dallim krahine,
feje e rryme politike, duhet të bashkohet në Luftën Nacionalçlirimtare.”6

Pra është hequr fjala “klase”, si e papranueshme për komunistët për
të qenë në një formulim të tillë. Kurse në rreshtin e fundit është hequr
mbiemri “e pandashme”7 për Shqipërinë, fare i papranueshëm për
Popoviçin.

Në Rezolutën e Konferencës nuk përcaktohen posaçërisht detyrat
e Këshillit të Përgjithshëm Nacionalçlirimtar.8

revolucionit rus (në: Lazitch, 72.). Prandaj në fillim, “në Vlorë e në Gjirokastër
këshillat [...] u quajtën sovjete”, por “më vonë u ndërrua ky denominacion”,
thotë Hoxha (AQSh. Raport i E. Hoxhës në Plenumin e Beratitn në: Plasari-
Malltezi (i), 20.). Ndryshimi i emërtimit të “sovjeteve” në “këshilla nacional-
çlirimtare” u bë – si për shumë gjëra të tjera – për të mos treguar përpara
popullit qëllimet e vërteta që kishin udhëheqësit komunistë.

1 Aty, 179.
2 Po aty./ Dokumenta të organeve, 14 (Ribotim i Rezolucionit).
3 AQSh, Raporti i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-Malltezi (i), 186.
4 Dokumenta të organeve, 15-18.
5 Aty, 16. Për togfjalëshin “intelektualë të ndershëm” më pas u përdor një

tjetër më i e përshtatshëm: “intelektualë patriotë”. Drejtuesit komunistët e
kishin të qartë se shumica e intelektualëve ishin kundërkomunistë.

6 Aty, 16.
7 Aty, 18.
8 Omari, 33.
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Por Konferenca e Pezës pati një ndikim të madh në shtresa të
ndryshme të popullsisë. Pas saj u rrit lëvizja e rezitencës, u shtuan çetat
partizane e ato vullnetare si dhe bashkëpunimi mes tyre.

Një bashkëveprim datohet në kapërcyellin e viteve 1942-1943.
Nga 29 dhjetori 1942 deri më 2 janar 1943, në betejën e Gjormit në Vlorë,
forcat kryengritëse shqiptare (afër 1.600 veta) - ato vullnetare nacionaliste
të komanduara nga Hysni Lepenica, dhe ato partizane (komuniste) të
Çetës Plakë të Vlorës të komanduara nga Neki Ymeri –, u përballën
me forca ushtarake italiane të drejtuara nga konsulli italian Franco
Clementi (më se 2.000 veta), të cilat ndihmoheshin nga forca mercenare.
Gjatë luftimeve mbeti i vrarë edhe Clementi.1

Kurse qëllimi i Konferencës së Pezës – bashkimi i forcave aktive
të rezistencës shqiptare –, nuk u arrit. Fillimisht Konferenca u shfrytëzua
nga të dyja palët. Pastaj, pasi Balli Kombëtar deklaroi se nuk e pranonte
Konferencën e Pezës, kjo u shfrytëzua nga PKSh, si gjatë LDB ashtu
dhe pas saj, për të treguar se Lëvizja Nacionalçlirimtare e vënë në dorë të
komunistëve – me lloj lloj manovrimesh nga lart, por me luftë e heroizma
nga poshtë2 – ishte e vetmja forcë e rezistencës ne Shqipëri.

‘Fronti Nacionalçlirimtar’

Ky nocion, i cili në muajt e parë pas ngritjes së PKSh u përdor
prej Popoviçit për të treguar një formë bashkimi të popullit ashtu
sikurse e kërkonte Kominterni, më pas gjatë LDB u shfrytëzua për
të treguar ekzistencën e një organizate të paqenë. Ekzistenca reale e
‘Frontit Nacionalçlirimtar’ ka qenë një nga trillimet më të mëdha të
Miladin Popoviçit, e për rrjedhojë edhe të ndjekësve komunistë
shqiptarë.

1 Dezhgiu (ii), 364, me referencë: US, SMEI, D.S., B-2278, Anno 1943.
2 Gjatë periudhës nga ngritja e PKSh deri në fund të gushtit 1942 kishin rënë

18 dëshmorë komunistë: Koçi Bako më 22 nëntor 1941, Vaso Kadija, më 22
shkurt 1942, Sotir Noka, Hamit Shijaku, Mine Peza, Hamdi Mëzezi, Nikolla
Tupe, Ferid Xhajko, Qemal Stafa, Tafil Rexhepi, Perlat Rexhepi, Jordan
Misja, Branko Kadija, Myzafer Asqeri, Teli Ndini, Misto Mame, Emin
Harrizi, Shaban Seferi, Mihal Duri. Në:Yje të pashuar, 1, 15-70.
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Në mënyrë të vazhdueshme e të paqartë, por gjithnjë të qëllim-
shme, Enver Hoxha ka përsëritur se Fronti NÇ është krijuar në Konfere-
ncën e Pezës.1 Qëllimi propagandistik ka qenë dhe ka mbetur për të
treguar “unitetin” e popullit rreth ‘Frontit Nacionalçlirimtar’, që
nënkuptonte ‘bashkimin’ e tij rreth PKSh.2 Ky term që është sanksionuar
nga historiografia komuniste, ka mbetur ende i mirëqenë edhe në stu-
dimet e sotme.

Në Konferencën e Pezës u mor vendimi për krijimin e Këshillit
të Përgjithshëm NÇ (të Përkohshëm). Nuk është marrë ndonjë vendim
për ngritjen e Frontit NÇ si organizatë masash, si institucion; prandaj
Fronti NÇ nuk përmendet në Rezolutën e Konferencës.3 Natyrisht
‘Fronti NÇ’ nuk përmendet as në Thirrjen e parë të Këshillit NÇ, e
as në të dytën që është bërë me rastin e 28 Nëntorit 1942.4

1 Shembuj. Në Plenumin I të KQ të PKSh, në Helmës më 15 maj 1944. Në:
Dokumenta Kryesore,v. I,263./ Në Plenumin e 2-të të KQ të PKSh, Berat,
më 23 nëntor 1944. Në: Plasari–Malltezi (i), 16.

2 Dokumenta kryesore, v. I,107, 112, 114, 115, 127, 128-9, 149.
3 Në një kumtesë të vitit 1974, Ndreçi Plasari, duke qenë anëtar i KQ të PKSh,

pati kurajon civile të hulumtuesit, por dhe shkathtësinë që – ndërsa
diktatori Enver Hoxha qëndronte i pranishëm në një nga llozhat e sallës –
të deklaronte se “Termi «Fronti Nacionalçlirimtar» nuk u përdor në Konfere-
ncën e Pezës”. Për të qetësuar diktatorin menjëherë i është dashur të shtojë:
“Por kjo nuk pengon të thuhet që aty u themelua Fronti, si organizatë”.
Në: Plasari, «Bashkimi i popullit shqiptar rreth PKSh në Frontin Nacional-
çlirimtar». Në: Konferenca Kombëtare, 40.

4 Dokumenta të organeve, përkatësisht: 15-8 dhe 19-23./ Si rrjedhojë, nuk
përmendet as në artikullin me titull «Populli shqiptar në luftën për liri»
shkruar për të njoftuar mbajtjen e Konferencës së Pezës dhe zgjedhjen e
KPÇN Provizor, në numrin 3-4 të ZP në tetor 1942 dhe as në artikullin e
shkruar nga E. Hoxha me rastin e 28 nëntorit 1942. (Shih përkatësisht “ZP”:
65-71, 177-8.). Në vazhdim, ‘FNÇ’ nuk përmendet edhe në raste të tjera
kur flitet për KPNÇ. (Trakti i PKSh botuar në ZP, nr. 13-14 shkurt 1943. Në:
”ZP”,v. I, 300-3)./ Thirrja e KQ të PKSh me rastin e përvjetorit të katërt të 7
prillit. Në: “ZP”, v.I, 373-9./ Thirrja e KPNÇ, po me atë rast. Në: Dokumenta
të organeve, 24-8./ Në artikullin e ZP, nr. 18 maj 1943, «Vërejtje mbi situatën».
Në: “ZP”, v.I, 401-4.]./ Frontin Nacionaçlirimtar E. Hoxha e përmend – jo
si organizatë por si emër kuptimi – në një artikull të janarit 1943 me titull
«Pak fjalë për disa shërbëtorë te Fashizmit: Grupi i “Zjarrit”», ku shkruan:
“Aktualisht PKSh lufton në krye të Frontit Ncionalçlirimtar (ose për frontin
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Për qëllime propagande PKSh e ka përmendur FNÇ në shumë
raste e në shumë dokumente. Por nuk e ka përmendur dot aty ku duhej,
sikurse janë veçanërisht Proklamata e lëshuar me rastin e krijimit të
Shtabit të Përgjithshëm (më 10 korrik 1943), apo dokumentet e Mble-
dhjes së Mukjes, ku nënshkrimet flasin vetëm për KPNÇ (më 26 korrik
1943, më 1 dhe më 2 gusht).1 Tipike është rezoluta e Konferencës II NÇ
mbajtur në Labinot në shtator 1943.2

Në të vërtetë drejtuesit e PKSh – në radhë të parë Popoviçi – nuk
e dëshironin ngritjen e Frontit NÇ. Kur Tashko shkruan mbi pikë-
pamjet “majtiste” të Popoviçit, thotë se ky donte t’i mbante naciona-
listët të lidhur me partinë si individë. Në njërin prej justifikimeve jo
të pakta që ka bërë Hoxha, përdorimi i togfjalëshit “pikëpamje sektare”
zbulon falsitetin si të ‘autokritikës’ ashtu dhe të ‘padijes’, kur thotë:

Çështja e Frontit Nacionalçlirimtar për ne nuk ishte e qartë [….]
(Kjo çështje) te ne në fillim dhe deri vonë shtrohej në “punën me nacio-
nalistët” dhe kjo si një sektor i dorës së dytë e të tretë […]. Të gjithë ne,
udhëheqësit, nuk kishim një ide të qartë se ç’ishte Fronti dhe këshillat
nacionalçlirimtare.

Ne nuk e shihnim në dritën e vërtetë Frontin [...]. (Ne) s’dinim në
realitet ç’ishte Fronti dhe se duhej vënë gjithë forca për ta organizuar

këtë Front jo me pikëpamje sektare.3

   e përbashkët kundër okupatorit) (Shprehja në kllapa është e origjinalit –
shënimi im) për çlirimin e vendit.” (Zëri i popullit, nr. 11-12 janar 1943, në:
“ZP” », v.I, 252.)./ Në Thirrjen e KQ të PKSh drejtuar popullit shqiptar me rastin
e 7 prillit 1943 thuhet: “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”.
Në: “ZP”,v.I, 375./ thirrja përsëritet një muaj më pas. Në: “ZP”, v. I, 403.

1 AQSh, në: Plasari–Malltezi (i), përkatësisht: 205 (Proklamata e KPNÇ e Konf.
së Pezës); 211 (Procesverbali i takimit midis delegacioneve të KPNÇ dhe të
BK, në Tapizë); 220 Procesverbali i Mbledhjes së Mukjes, më 1 gusht 1943);
222 (Procesverbali i Mbledhjes së Mukjes, më 2 gusht 1943).

2 Aty përmenden Lëvizja NÇ, Ushtria NÇ e Shtabi i Përgjithshëm i saj, Rinia
Popullore Antifashiste, Bashkimi i Gruas Antifashiste, dhe nëpër të gjithë
tekstin edhe KPNÇ, por ‘Fronti NÇ’ nuk ekziston edhe pse përmendet mjaft
herë Konferenca e Pezës (Shih në: Dokumenta të organeve, 54, 55, 56, 58,
59.) ku pretendohet se paska qenë ngritur Organizata e Frontit.

3 Aty, raporti i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 14, 15, 17.
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Po aty Ramadan Çitaku, duke folur për qëndrimin negativ që
është mbajtur në Konferencën I të Vendit ndaj Frontit, ka thënë:

Kjo ka ardhur edhe për shkak të sektarizmit tonë. Shokët që donin
të bënin diçka për Frontin jo mbi baza sektare, shiheshin me sy të keq.
Kjo gjë vihej re te ne, te anëtarët e Byrosë dhe të Komitetit Qendror,

veçanërisht te Aliu (M. Popoviçi).21

Frontit Nacionalçlirimtar i del tamam zëri jo vetëm atëhere
kur s’vinte më ndonjë rrezik prej tij, por përkundrazi kur kërkohej të
përfitohej prej shërbimeve që do të sillte. Në mbledhjen e Dytë të
KANÇ në Berat, më 20 tetor 1944, kur komunistët pothuajse e kishin
në duart e tyre fitoren, Hoxha – si gjithnjë –, pasi e konsideron ‘Frontin’
herë të mirëqenë e herë flet për të në mënyrë ekuivoke, duke iu drejtuar
KANÇ, përfundimisht kërkon: “është i nevojshëm krijimi i organizatës
së vetme politike të Frontit Nacionalçlirimtar”2.

Si rrjedhojë, “Në mbledhjen e KPNÇ në Berat u mor në shqyrtim
dhe u vendos që Këshillat Nacionalçlirimtare të mbeteshin vetëm si
organe të pushtetit popullor, ndërsa Fronti Nacionalçlirimtar të krijohej
si organizatë më vete, duke pasur si organ të tij Këshillin e Frontit”3.

Enver Hoxha shkruan se e para Konferencë e Frontit Nacional-
çlirimtar është mbajtur në tetor 1944 në Berat, “3-4 ditë pas Mbledhjes
së Dytë të KANÇ”4. “Udhëheqja e Partisë” kishte vendosur që “orga-
nizata e Frontit do të krijonte kudo celulat e veta, këshillat e Frontit, të
cilat do të luanin një rol kolosal për bashkimin e popullit”5. Ne po
shtojmë: “këtej e tutje”.

Organizata e Ballit Kombëtar

Në titullin Hedhja e PKSh të kapitullit në vijim është përmendur
rezistenca paqësore dhe ajo e armatosura por e paorganizuar kundër

1 Aty, diskutim i R. Çitakut në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 107.
2 Dokumenta të organeve, 265.
3 Aty, 353, psh. nr. 66.
4 Hoxha (vi), 464.
5 Po aty.
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pushtuesit italian nga ana e forcave nacionaliste. Deri ditën e 22
qershorit 1942, kur Gjermania sulmoi Bashkimin Sovjetik, sipas orien-
timeve të Kominternit kudo fashistët konsideroheshin vëllezër prej
komunistëve, që ndikonte në qëndrimin pothuaj neutral të komunistëve
shqiptarë ndaj pushtuesit fashist.

Pa hyrë në debatet e zhvilluara mbi kohën e krijimit të Ballit
Kombëtar, në terrenin praktik orvajtjet e një pjesë të nacionalistëve për
organizim dallohen nga mesi i qershorit 1942 kur ata, sikurse pamë,
do të mbanin në Tiranë një mbledhje për të cilën kishin kërkuar nga
PKSh që të dërgonte delegatë1, pra jo si reaksion kundër Konferencës
së Pezës sikurse pretendohet2, e cila u zhvillua më pas.

Natyrisht Konferenca e Pezës i shqetësoi nacionalistët, veçanërisht
për manovrimet e komunistëve menjëherë pas saj.

Një dukuri ishte manovrimi në formimimin e këshillave nacional-
çlirimtare, për të cilat komunistët zbatonin direktivat e KQ të PKSh të
qershorit 1942, kur, sikurse kemi parë, kërkohej që nëpërmjet këshillave
nacionalçlirimtare të realizoheshin lidhjet e Partisë Komuniste me
masat3, një eksperiencë që Miladin Popoviçi e sillte nga PKJ, e realizuar
në Shqipëri me një majtizëm ekstremist të tillë që fillimisht ato ishin
quajtur sovjete.4 Në ato kushte Këshilli i Përgjithshëm NÇ mbetej
një forum formal, ashtu sikurse e dëshironte Popoviçi5; ai Këshill deri
në vjeshtën e vitit 1943 u mor pak me këshillat nacionaçlirimtare.6

Sipas Hoxhës “Këshillat ishin bërë organe të drejtpërdrejta të Partisë
dhe aty flitej në emër të Partisë”.7

Një dukuri tjetër negative me rëndësi për Ballin ishte fshirja
e shpejtë nga ana e PKSh e njërit prej vendimeve kryesore të Konferencës

1 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në Plasari-Malltezi (i), 195.
2 Historia e Partisë (ii), 98.
3 Dokumenta kryesore, v.I, 78.
4 Si ato të revolucionit komunist rus.
5 Kemi parë se në mbledhjen e parë të delegatëve komunistë të caktuar për

në Konferencën e Pezës, Miladin Popoviçi kishte propozuar që konferenca
të mos kishte të drejtë të krijonte Këshillin e Përkohshëm NÇ. Këtë e kundër-
shtuan të gjithë. Në: AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-
Malltezi (i), 196.

6 Omari, 33.
7 AQSh, nga Raporti i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari-Maltezi (i), 20.
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së Pezës: “Shqipërisë së pandashme”. Pas lajmit të parë të dhënë në
Zërin e Popullit1, “Shqipëria e pandashme” nuk u duk më në dokumentet
e botimet e PKSh.2 Kuptohej lehtë dora e instruktorëve të PKJ.

Por krijimi i Shqipërisë etnike nuk mund të konsiderohej pengesë
për zhvillimin e luftës kundër pushtuesit si në planin e brendshëm ashtu
dhe në kuadrin e koalicionit antifashist.3

Balli Kombëtar u paraqit publikisht më 28 nëntor 1942 me
daljen e numrit të parë të organit të tij – Lufta e çlirimit kombëtar.4

Nacionalistëve që e kishin parë me dyshim Konferencën e Pezës,
apo dhe atyre që nuk e kishin pranuar fare bashkëpunimin me komu-
nistët, po i afrohej pjesa që e kishte pranuar Konferencën, e cila konsta-
tonte mungesën e seriozitetit dhe shmangiet e komunistëve nga vendimet
e marra.

Këta të fundit, si Ramazan Jarani, Ismail Petrela, Skënder Muço,
Azis Çami dhe Fetah Butka, u larguan dhe u bashkuan me Ballin Kombëtar,
një fenomen që u përhap.5 Më pas Hoxha, nëpërmjet një ‘autokritike’,
kërkon ta fshehë arsyen e largimit të tyre.6

1 Në nr. 3-4 të Zërit të popullit, botuar në tetor 1942, jepej “sihariqi i madh”
i mbajtjes së “Konferencës”, dhe ku jepeshin pikat kryesore të vendimeve
të saj e ku figuronte dhe “Shqipëria e pandashme”. Në:”ZP”, v. I, 65-71.

2 Dy artikuj të shkruar nga Enver Hoxha, njëri me rastin e 28 nëntorit 1942 e
tjetri me rastin e vitit të ri 1943, përfundojnë: “Rroftë Shqipëria a lirë demo-
kratike”. Në: “ZP”, v. I, 178 dhe Hoxha, v. 1, 202./ “ZP”, v. I, 241 dhe Hoxha, v. 1, 236.

   Ka të ngjarë të ketë qenë me shtysën e Popoviçit botimi në ZP (nëntor 1942),
i një artikulli që kishte për titull një parullë tërheqëse të Federatës Komuniste
Ballkanike të Kominternit, «Ballkani për ballkanasit». Në: “ZP”, , , , , v. I, 203.

3 Shkruan Dezhgiu (ii), 253.
4 Dervishi (i), 467, në psh. nr. 4./ Sipas interesave të çastit, më 1944 Hoxha e

ka paraqitur si të paprirur daljen e Ballit, kurse pas 40 vitesh si paraprakisht
të njohur mirë nga PKSh. Në përkatësisht: Plasari-Malltezi (i) 16-7 dhe
Hoxha (vi), 171.

5 Milo, 294.
6 Në ‘autokritikën’ Hoxha thotë: “Megjithëse në Konferencën e Pezës morën

pjesë disa krerë nacionalistë, ne nuk ditëm të punonin me ta [...], po përku-
ndrazi i lamë në fatin e tyre dhe këta, kush më parë e kush më vonë, u hodhën
në kampin e Ballit dhe të armikut”. Në: AQSh, Raport i E. Hoxhës në Plenumin
e Beratit (1944). Në: Plasari-Malltezi (i), 17-8.
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Për nivelet e larta të të dy palëve, Konferenca e Pezës mbeti vetëm
në letër, ashtu sikurse e donte Miladin Popoviçi. Veç rrëfimeve të E.
Hoxhës e të N. Spirut që pamë në sythin Rrethanat e thirrjes së konferencës
në titullin Konferenca e Pezës, në mbledhjen më të parë të komunistëve
– që ishte Konferenca e Parë e Vendit e PKSh – atë mendim ruanin
dhe kuadro kryesore të tyre, të cilët nuk e kuptonin manovrimin e madh
të Popoviçit.1

Veçanërisht pjesa elitare e nacionalistëve e njihte mirë historikisht
politikën e Moskës për Ballkanin, ashtu dhe orientimin e shumicës së
komunistëve shqiptarë drejt Kominternit – pra drejt Moskës – e po ashtu
rënien e PKSh të sapokrijuar në duart e PKJ.2

Partia Komuniste, për të përfituar nga emri i mirë që gëzonin
nacionalistët, vazhdoi përpjekjet për mbajtjen e lidhjeve, qoftë dhe formale,
me segmente të tyre.3

Balli Kombëtar kishte një program republikan. Krijuesit e organi-
zatës vinin nga shtresa e intelektualëve, duke përfshirë ata të mirëfilltët
si Mid’hat Frashëri me shokë, nga pronarë tokash, nga klerikë, natyrisht
nga grupime që kishin qenë kundër sistemit të mbretërisë; të gjithë

1 Pesë muaj pas Konferencës së Pezës, në Konferencën e Vendit të PKSh (mars
1943) Kahreman Ylli ka vënë në dukje shmangiet nga vendimet dhe nga
rezolucioni i Konferecës së Pezës. Po aty, sipas Marshit (pseudonim që
gabimisht tregon Koçi Xoxen i cili në atë kohë ka qenë në burg) kjo shmangie
bëri që “sukseset e Mbledhjes së Pezës të ktheheshin në një flluskë sapuni”.
Liri Gega tha se “Konferenca e Pezës më tepër ka pasë vlerë morale”. Në:
AQSh, F. 14, v. 1943, D. 10, përkatësisht në fl. 76, 86 e 92-3.

2 Për shembull: Për bisedime të mëtejshme me nacionalistët u ngarkua gazetari
komunist Petro Marko i dalë nga burgu. Ky së bashku me shokë të tjerë
shkuan në një takim me nacionalistë ku ishin të pranishëm Mid’hat Frashëri,
Bahri Omari, Kolë Tromara, Hasan Dosti dhe Fuat Dibra. Argumentet kryesore
të M. Frashërit për mospranim bashkëpunimi ishin se Partinë Komuniste e
kishin formuar Fundoja dhe Halim Xheloja në Paris me Seksionin Ballkanit
të Kominternit, dhe se tashti Miladini e Dushani kishin krijuar në Shqipëri
një degë të PKJ, se kjo degë nuk e përfshinte Kosovën në programin e saj
dhe se ia kishte lënë atë Partisë Komuniste Jugosllave. Kur ishte kthyer në
bazë, shokët e vet i ishin betuar Petro Markos se nuk ekzistonte as Miladin
as Dushan në partinë e tyre. Në: Marko, 338, 339, 340.

3 Për kohët e fillimit e deri në janar 1943, shih në: “ZP”, v. I, 267 në titull.
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kundërkomunistë.1 Fillimisht ballistët ruanin prestigjin e vjetër të
bazuar në të kaluarën e tyre2, prandaj Balli Kombëtar kishte një mbë-
shtetje të madhe në popull. Programi i tij i redaktuar nga Mid’hat Frashëri
më 19423, u shpall tre muaj pas daljes në terren të organizatës, me botimin
e «Dekalogut» më 1 mars 1943, ku jepen dhe shtatë emrat e anëtarëve
të Komitetit Qendror: Mid’hat Frashëri, Fuat Dibra, Faik Quku, Nuredin
Vlora, Ali Këlcyra, Hasan Dosti dhe Kolë Tromara.4 Fischer i vlerëson
“mjaft të vagullta” programet e Ballit Kombëtar.5 PKSh nuk guxoi ta
shpallte programin e vet; ajo u mjaftua me një thirrje popullit, të redak-
tuar nga Popoviçi e Mugosha.6

BK ngriti dhe organizatën Rinia e Ballit Kombëtar.7

Balli Kombëtar ishte një alternativë8 me taban shqiptar për
bashkimin e popullit në luftë kundër pushtuesit, krejt ndryshe nga ai
që u quajt Fronti Nacionalçlirimtar, e që nëpërmjet PKSh ishte në duart
e instruktorëve të PKJ, të cilët duhej të zbatonin direktivat e reja të
Kominternit si dhe të ruanin interesat e PKJ.

Organizimi fillestar i Ballit Kombëtar ishte premtues. Në gjirin
e tij kishte personalitete me të kaluar atdhetare dhe me influencë, njerëz
me bindje antifashiste. BK bëri për vete dhe mjaft nga zyrtarët e rangjeve

1 Dervishi (i), 467./ Historiani B. Fischer (i), 185 fillimisht i rënë në rrjetën e
propagandës komuniste flet me termat e Historisë së partisë komuniste
(Krahaso me librin Historia e Partisë (ii), 99), se BK “u krijua nga bashkimi
i klasës së mesme reaksionare, çifligarëve të mëdhenj, klerit reaksionar,
fshatarëve të pasur dhe grupit trockist «Zjarri», me mbështetjen e push-
tuesit fashist”.

2 AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-Malltezi (i), 194.
3 Abaz Ermenji, gazeta Flamuri 1950. Në: Mid’hat Frashëri, 569 në psh.
4 K. Frashëri (ii), 73, ku i referohet organit Oshëtima të Korçës, 1 mars 1943, 23./

Teksti i Dekalogut jepet në: Hasan Dosti, 67-8, Lepenica (ii), 61-2. dhe në Butka
(iv), 569-70, ku i referohet: AQSh, F. 270/AP, v. 1942. Programi politik i organi-
zatës nacionaliste .../ Për skemën e organizimit të BK shih në: Butka (iii), 375-6.

5 B. Fischer (i), 186.
6 Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944. Arkivi i Kosovës. Fondi: Komiteti

Krahinor i LK të Kosovës. Miladin Popoviç. Viti 1933-1945, Kutia Nr. 2.
Në: Milo, 247.

7 Butka (iii), 371.
8 Dezhgiu (ii), 247.
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1 B. Fischer (i), 186./ Milo, 294.
2 Historia e Partisë, 100.
3 AQSh, F. 14/APL, viti 1942, D. 5, «Letër e Koço Tashkos për Kominternin». Vetë

Tashko, në rreshtin e fundit, e quan Raport. Prandaj e kemi quajtur shkurt
«Raporti i T«Raporti i T«Raporti i T«Raporti i T«Raporti i Tashkos për Kominternin», teksti i plotë i të cilit jepet në: Plasari–ashkos për Kominternin», teksti i plotë i të cilit jepet në: Plasari–ashkos për Kominternin», teksti i plotë i të cilit jepet në: Plasari–ashkos për Kominternin», teksti i plotë i të cilit jepet në: Plasari–ashkos për Kominternin», teksti i plotë i të cilit jepet në: Plasari–
Malltezi (i), 180-201, të cilit tekst do t’i referohemi për lehtësi të lexuesit.Malltezi (i), 180-201, të cilit tekst do t’i referohemi për lehtësi të lexuesit.Malltezi (i), 180-201, të cilit tekst do t’i referohemi për lehtësi të lexuesit.Malltezi (i), 180-201, të cilit tekst do t’i referohemi për lehtësi të lexuesit.Malltezi (i), 180-201, të cilit tekst do t’i referohemi për lehtësi të lexuesit.

    Për inforrmacionin e pazëvendësueshëm që përmban ky raport, e shohim
të udhës të bëjmë disa sqarime: - Që kur zhvillohej Konferenca e Pezës, Tashko
kishte njoftuar Popoviçin se do t’i shkruante Kominternit. Në: AQSh, F.14/
APL, D.5, viti 1942, fl. 9. - Kuptohet që Tashko duhet të jetë menduar mirë
për guximin e një hapi të tillë. - Meqë do të kalonte nga duart e Popoviçit
dhe të Hoxhës, raporti duhet konsideruar i besueshëm nga pikëpamja
faktologjike. - Në raport duke përmendur rolin e vet si i dërguar në Shqipëri
nga ana e Kominternit dhe duke pritur një të dërguar tjetër prej këtij të fundit,
siç “siguronte” edhe “shoku Miladin”, Tashko thekson se kishte mbetur i

të larta të qeverisë Kruja, si Hasan Dosti, ministër i Drejtësisë, dhe prefekti
i Gjirokastrës Faik Quku.1

Strategjia e Komitetit Qendror të Ballit Kombëtar mbështetej
mbi dy binarë paralelë, Shqipëria etnike dhe pritja e kohës së përshtat-
shme – probabilisht një zbarkim i aleatëve anglo-amerikanë – për një
kryengritje të përgjithshme të armatosur, si për ruajtjen e forcave, ashtu
dhe për ruajtjen e vendit nga shkatërrime të panevojshme. Duke mos
qenë BK një organizatë e përqendruar nën një komandë të vetme, një
pjesë e Ballit, ajo e më të rinjve, prej fillimit kaloi në aksione të armatosura
kundër zaptuesit, por duke respektuar rolin parësor të liderit, të Mid’hat
Frashërit, i cili për kohën quhej mjaft i moshuar, 62 vjeç. Me këto tipare
platforma e Ballit bëhej e përshtatshme për dy palë nacionalistash – për
ata të “pritjes” dhe për ata të “luftës së menjëhershme”. Historiografia
komuniste shkruan se “Dalja e Ballit e ndërlikoi shumë situatën brenda
vendit.”2

Mbi zhvillimet brenda PKSh
gjatë vitit të parë të veprimtarisë

Një pasqyrë të përgjithshme për ato zhvillime e jep raporti që
Koço Tashko kishte përgatitur për Kominternin në tetor 1942.3
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Këtë raport, “të poshtër” sipas Hoxhës, ky ia dërgoi shefit të vet,
Popoviçit.1 Megjithë që Raporti i drejtohej Kominternit, e Popoviçit
i mbetej të organizonte dërgimin, ky i fundit i nisi Tashkos një përgjigje
të shpejtë2, ku këmbëngulte se e kishte “për detyrë” t’i përgjigjej.3

Raporti i Tashkos trajtonte problemet kryesore që preokuponin
PKSh me Miladinin në krye, për të cilin Koçoja mendonte se çështjet
kryesore i zgjidhte “të kopjuara nga gjendja e luftës në Jugosllavi, e
pra të «majta» për në Shqipëri”4. Trajtimin e problemeve po e bëjmë
sipas sytheve të emërtuara nga Tashkoja.

ÇÇÇÇÇështja e Kosovës. . . . . Një pjesë tezash të paraqitura nga Popoviçi
i pamë në mbledhjen e delegatëve komunistë dy ditë përpara fillimit
të Konferencës së Pezës.

Tashko shkruan se për Kosovën “Partia ka heshtur sistematikisht”
sepse, sipas Miladinit, “kjo çështje s’na përket neve, por i përket PKJ”.
Kritikon se “Anëtarët e Partisë në propagandën e tyre kanë qenë krejt
në errësirë për këtë çështje dhe s’kanë mundur t’i përgjigjen shtypit
fashist [...]. Nacionalistët, edhe ata na kanë kërkuar shpjegime dhe ne
s’kemi pasur se ç’tu themi konkretisht”.5 Për traktin e 4 marsit 1942

izoluar, pa qenë “as përgjegjës celule”. (Në: Plasari–Malltezi (i), 181.) - Në mars
1943 kur kishte mundësi që raporti t’i dërgohej Kominternit nëpërmjet Bllazho
Jovanoviçit që po kthehej në Jugosllavi, sipas Hoxhës vetë Tashko kërkoi
të mos dërgohej se kishte qenë “i gabuar në pikëpamjet” e veta. (Në: Hoxha
(v), 372)./ - Por Popoviçi e Hoxha i bënë Tashkos një “gjyq” të vogël në një
kasolle të Labinotit në mars 1943 me rastin e Konferencës së Parë të Vendit,
se nuk kishte pranuar t’u jepte përgjigje kërkesës për të paraqitur një raport
për punën që kishte bërë në Shqipëri pas dërgimit të tij nga Kominterni
më 1937. (Në: Milo, 282, ku i referohet letrës së Enver Hoxhës, me pseudo-
nimin Bardho Selimi, dërguar Komitetit Qarkor të PKSh për Korçën, pranverë
1943. AQSh, F. 14/APL: Shënime të M. Popoviçit. Fletore nr. 4).

1 Hoxha, v. 1,139./ Milo, 278, ku i referohet: AQSh, F. 14/APL, s’ka të dhënë tjetër.
2 Letër e Popoviçit për Tashkon. Në: AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, fl. 9-12.
3 Aty, fl. 9 dhe 20./ Krahas hedhjes poshtë të kritikave dhe lëshimit të kundër-

akuzave vihet re se divegjencat mes Tashkos dhe Popoviçit ishin kthyer në
armiqësi. Kjo ‘përgjigjje’ është shkruar me frymë ironie, me ofendime të
drejtpërdrejta dhe me njëlloj nënvleftësimi të shtirë, të shoqëruara kudo
sipas rastit me fjalën “shok”.

4 Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 181-2, 189-90.
5 Aty, 183.
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shpërndarë në Kosovë e nënshkruar nga dy partitë, thotë se “shpallja
e dy partive, do të thotë që ai vend ka nevojë për organizatën e vet, dhe
(ishte) një zgjidhje internacionaliste dhe jo nacionalçlirimtare koso-
vare. [...] (Propozova) për një Këshill Nacionalçlirimtar Kosovar [...].
Shoku Miladin u zotua të më japë përgjigje, por përgjigje nuk më dha
veç asaj që kjo është puna e PKJ dhe ne s’kemi pse të ngatërrohemi dhe
s’mund të lejohet të ngatërrohemi”. Shkruan se ekzistonte një “heshtje
e vazhdueshme e PKSh” për Kosovën.1

Pas katër dekadash, nëpërmjet një arsyetimi për absurd, Enver
Hoxha u justifikohet shqiptarëve kështu:

“Deklaratën për të drejtën e vetvendosjes deri në shkëputje, nuk e
kishim shprehur me shpresën dhe bindjen se këtë gjë duhej ta bënte,
së pari, nga ana e tij, KQ i PKJ. Ai kishte marrë përsipër të drejtonte luftën

në këto zona, atij pra i takonte ta shpallte atë deklaratë principiale”.2

Hetohet se Tashko – në kontradiktë të vazhdueshme për pushtet
partiak me Popoviçin –, kërkon të mbrojë interesat kombëtare, por njëhe-
razi, si komunist i zellshëm, të respektojë vendimet e Kominternit.3

Tashko e mbyll çështjen duke përmendur Rezolutën e Konferencës
së Pezës dhe deklaratën e KPNÇ mbi “Shqipërinë e pandashme”.4

1 Aty, 183-4.
    Trakti i 4 marsit e ligjësonte faktin që PKSh nuk kishte shtrirje organizative

në Trojet e Lirueme. PKSh i refuzonte kërkesat e komunistëve shqiptarë të
atyre trevave për t’u intergruar në rrjetin orgnizativ të saj. Shih M. Shatri,
60-1, ku citon: Masar Kodra, Albanska Narodnost u organizacijama NOP-
a 1941–1943. “Vjetari”, XXI-XXII, Prishtinë, 1986, f. 216.

2 Hoxha (ix), 100./ Pas pesë vitesh, më 1948, kur i është dashur të dëshmojë
internacionalizmin e vet, Hoxha mburret me formulimin gjysmak të
‘marrëveshjes’ së mësipërme. Në: Dokumenta kryesore, v. I, 513-4.

3 Tashko propozon që “të krijohet për Kosovën një organizatë Komuniste
Kosovare ose të paktën një Këshill Nacionalçlirimtar Kosovar”, dhe se,
“Organizata komuniste për Kosovën mund të jetë e lidhur eventualisht
me PKJ [...] nëqoftëse është e vërtetë thënia e shokut Miladin se viset e
Mbretërisë Jugosllave duhet të mbeten si më parë nën PKJ” (Në: Plasari–
Malltezi (i),184, 185)./ Letër e Popoviçit për Tashkon. Në: AQSh. F. 14/APL,
v. 1942, D. 5, fl., 10, 11.

4 Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-Malltezi (i), 186.
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Në qëllimin për t’i zënë frymën diskutimeve për çështjen e
Kosovës brenda radhëve të PKSh, bën pjesë edhe presioni që Popoviçi
i bën Tashkos në letërpërgjigjen, ku i shkruan:

“nëqoftëse do të pyetet se kush e ka bërë këtë pyetje, po të them se
e kanë bërë Dinoja e Tafari, duke thënë se e gjithë Shqipëria është e
shqetësuar për këtë problem etj., etj.”. “Të gjitha çështjet vinë prej ideve
jo të qarta që i kombinon, ti shok Dino, me Tafarin, për çështjen nacionale.
Ju keni mbërritur shumë larg në hipoteza dhe e keni shtruar çështjen
e Kosovës e Metohisë shumë tragjike dhe si çështje më aktuale në

Shqipëri”1.

Për shqiptarët bashkimi i trojeve të veta kishte mbetur histo-
rikisht një qëllim kombëtar. Të dërguarit e Titos e dinin se këtë mendim
kishin edhe ata pak komunistë të grupeve të ndryshme, e aq më tepër
ata të Trojeve të Lirueme.2 Popujt e ndryshëm në ish-Jugosllavi kishin
vuajtur shtypjen e egër serbe; në këtë kuadër nuk ishin vetëm shqiptarët
e Kosovës, të Malit të Zi e të Maqedonisë Perëndimore ata që e pritën
me brohoritje 6 prillin e vitit 1941 kur trupat gjermane pushtuan Jugo-
sllavinë.3 Historiani serb Batakoviç shkruan se forcat italiane e ato
bullgare u pritën si shpëtimtarë nga një pjesë e madhe e populsisë së
Maqedonisë Lindore. Po ashtu, në prillin e vitit 1941 trupat gjermane
u pritën me një gëzim popullor në Zagreb, si çlirimtarë.4

ÇÇÇÇÇështja e Ushtrisë Shqiptare..... Në një direktivë të nxjerrë
nga KQ i PKSh në fund të korrikut 1942, flitej për “veprimet e gue-
rriljeve”. Tashko raporton se “Anëtarët e Partisë kuptuan nga kjo direk-
tivë që Partia i ngarkon të sulmojnë edhe ushtrinë shqiptare”. “Shoku
Taras (E. Hoxha) më shkroi: “Do të vijë dita që armiku të përdorë edhe
ushtarët tanë dhe karabinierët tanë, që të na godasë dhe t’u përgjigjemi.

1 Letër e Popoviçit për Tashkon. Në: AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, përkatësisht
fl. 14 dhe fl. 10.

2 Për këto mendime pas shumë vitesh Mugosha akuzon komunistët shqip-
tarë të GKSh dhe GKK. Në: Griffith, 16 në psh., i cili citon intervistën e dhënë
nga Mugosha në Radio Beogradin në fundprilli 1961, botuar në Flaka e
Vllaznimit, 1 maj 1961.

3 Bajraktari, 79.
4 Batakovic, (ii) , 183./ Batakovic (i), 43.
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Evenimentet do ta sjellin që do të hedhim parullën: o me ne, o kundër
nesh”.1 Tashko tregon për qëndrimin përgjithësisht pozitiv të ushtrisë
shqiptare ndaj Lëvizjes NÇ.2

Në fillim të shtatorit 1942 Komiteti Qarkor i Tiranës (me sekretar
politik E. Hoxhën) nxori një botim me parullën “O me popullin për
çlirimin e Atdheut, o me armikun për skllavërimin e popullit shqiptar”.
Tashko shkruan se teksti ngjan të thoshte “O me ne, o kundër nesh”.
“Vërtetimi erdhi tri a katër ditë” më pas; në një botim po të Qarkorit
të Tiranës thuhej: “Do ta vazhdojmë luftën gjer në fund edhe pa pasur
shumë pretendime nga populli”, kurse pas dy-tri ditësh të tjera: “Ja milic
dhe polic kundër popullit, ja me popullin kundër policive dhe milicëve”.3

Këto qëndrime Tashko i shpjegon me faktin se, sipas “bindjes
së disave, lufta ka për të marrë fund brenda një kohe fare të shkurtër
në favorin tonë dhe, pra, s’do të ketë kohë reaksioni të shpërthejë
furishëm kundër nesh”.4

Lufta Nacionalçlirimtare dhe marrëdhëniet me naciona-
listët..... Këtë syth Tashko e fillon me vazhdimin e vërejtjeve për komuni-
katat, proklamatat dhe për agjitacionin që zhvillonte PKSh.5 Sipas tij,
“Katundarët e Pezës (zona që njoh), si rezultat i këngëve dhe i mënyrës
së propagandës sonë, kanë qenë krejt të qartë se në këtë pikë ne jemi
komunistë që luftojmë për komunizmin dhe jo komunistë që garantojmë
e jemi të vetmit të garantojmë çlirimin e plotë kombëtar dhe lumturinë
e katundarisë. Pra s’duhet të çuditemi pse më 29 shtator, kur u atakua
Peza prej fashizmit, katundarët në shumicën e madhe u treguan pasonjësit
e Shyqyri Pezës (kompromisaxhiut), resti i Myslimit dhe asnjë i Partisë”.6

1 Raporti i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i),186, 187./ Kuptohet
se këto ishin pikëpamjet dhe mësimet që jepte Miladin Popoviçi (shënimi im).

3 Aty, 186-7.
3 Aty, 188.
4 Po aty.
5 Aty, 188-9. Tashko vëren se në shtypin komunist shkruhej kryesisht për

Bashkimin Sovjetik dhe Ushtrinë e Kuqe. Ankohet se “mbi çështjet e sektorit
tonë për një kohë shumë të gjatë s’folëm asnjë fjalë” dhe del në përfundimin
se “si rezultat, anëtarët e Partisë dhe simpatizantët e organizuar u bënë “spe-
cialistë” të gjendjes internacionale dhe xhahila të gjendjes dhe të historisë
revolucionare shqiptare. Kështu që akuza e armikut që ne jemi agjentë të
të huajve mundi të gjejë kredi.”

6 Aty, 190.
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Sikurse e pamë më lart në titullin Konferenca e Pezës (sythi Roli
i Miladin Popoviçit), sipas Tashkos qëndrimet e Popoviçit tregonin
se ai nuk e dëshironte një bashkëpunim serioz me nacionalistët. Këtë
e pohon në nëntorin e vitit 1944 edhe Enver Hoxha.1

Në raportin për Kominternin Tashko e ilustron këtë qëndrim edhe
me disa fakte të tjera. Pasi tregon për qëndrimin ndaj Myslim Pezës2,
Tashko shkruan:

“Shoku Miladin refuzoi të kuptojë [...] rëndësinë nacional-
çlirimtare [...] edhe të personaliteteve të tjera shqiptare që kanë qenë
viktima të fashizmit”, si mbajtja e heshtjes nga ana e Partisë për goditjen

1 Raport i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 14-5.
2 Sipas Tashkos “Qëndrimi i KQ karshi M. Pezës ka qenë që në fillim negativ.

[…] u formulua prej shokut Miladin kështu: Neve na duhen çetat tona
partizane, s’mund të humbasim kohë e material për një kriminel” (Aty,
190.). Më pas Popoviçi ka ndërruar qëndrim se ai i shkruan Titos: “Myslim
Peza i cili na ka njohur dhe na ka pranuar. [...] M. Peza kërkon gjithfarë bashkë-
punimi me ne. [...] Të paktën, deri më tash, kështu duken raportet tona me
të” (Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942, në: Lepenica (ii), 402). Tashko shkruan:
“Lidhjet me Partinë Komuniste (ai) i pranoi sipas besës shqiptare; pranoi
çdo gjë që i propozonte Partia. Shokët, teknikën e strehimin e çetave, ushqimin
e tyre, bërjen e lidhjeve për kalimin më tutje dhe përcjelljen e tyre me njerëzit
e tij, përcjelljen e shokëve, strehimin e konferencave nacionalçlirimtare,
strehimin e KQ, krijimin e një depoje armësh [...], strehimin e shokëve të nisur
për aksion ose të kthyer nga aksioni. Myslimi bëri dhe disa aksione me njerëzit
e tij të bashkuar me shokët tanë. Por shoku Miladin s’ish i kënaqur me
kaq, se aksionet e Myslimit ishin me të vërtetë shumë të pakta, por jo më
të pakta se aksionet e çetave partizane para gushtit 1942" (Raport i Tashkos
për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i),191.) [...]. “Partia u mjaftua me 300
napolonat që i dha Myslimit për ushqimin e 20-30 shokëve dhe simpatizantëve
ilegalë, që kish atje 8 muaj rresht, ndihmë që u dha se u kërkua me këmbë-
ngulje. [...] Në maj u interesua KQ për këtë çetë, por edhe kjo rastësisht,
me rastin që u ndodhën atje anëtarë ilegalë të KQ, të Komitetit Qarkor e të
tjerë që vajtën atje për strehim në ditët e tradhtisë së provokatorit Ludovik”
(Aty, 191-2.). “Me kapjen e dokumenteve dhe trakteve që zbuluan [...], fashizmi
i ra Pezës. […]”. “Myslimi sot ndodhet në male ilegal me një çetë të vogël.
Asnjë katundar nuk e pasoi, një pjesë e mirë e simpatizojnë, shumica janë
me Shyqyrinë, nga i cili shpresojnë për një kompromis të ri (Shyqyrinë po
e mban prefekti i Tiranës në besë)” (Aty, 192).
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e Muharrem Bajraktarit1 dhe të Bazit të Canës2, “viktima me rëndësi
të dorës së parë për popullin e Krujës, Matit e malësive Verilindore”,
sepse, siç thotë “një shok i KQ të rinisë dhe i KQ të Partisë (shoku
më aktiv, njëkohësht më sektar në të cilin bazohej shoku Miladin)3,
“s’na duhen ne këta nacionalistë, se këta nesër do të jenë armiqtë tanë”.4

Me këmbënguljen e Tashkos, pas një muaj e gjysmë u lëshua “një trakt
në shenjë solidarësie” për veprimtarinë e nacionalistëve. “Akoma më
negative kanë qenë qëndrimet karshi elementëve nacionalistë që
burgoseshin dhe internoheshin. Vetëm një herë është thënë një fjalë
e mirë (maj 1942) për një nga këta nacionalistë, për Mehdi Frashërin,
të cilin fashizmi e ka internuar në Itali”, fjalë që e kishte kërkuar “me
këmbëngulje Mustafa Gjinishi, domethënë si një konçesion. Çdo largim
nga sektarizmi është bërë si konçesion mua apo ndonjë tjetri, [...] që
shoku Miladin i ka interpretuar si të bëra me qëllim që të hyj në KQ”5.
“Nga mesi i prillit, shokët e ngarkuar në punën me nacionalistët u

1 Popoviçi i pati shkruar Titos: “Kundër (M. Bajraktarit) milicia fashiste ka
hapur luftë, ngaqë ai ka lëvizur në Kosovë me një oficer britanik. Bajraktari
nuk denjon të bashkëpunojë me ne, madje ne as që e kemi parashikuar e
llogaritur këtë bashkëpunim”. Shih Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.192, në:
Lepenica (ii), 401-2.

2 Edhe për Bazin e Canës (që në përkthim figuron Boris Cana), Popoviçi i
shkruante Titos: “Cana [...] i do komunistët, por krahas tyre do dhe anglezët.
[…] Mustafa Kruja ka dashur ta vrasë [...]”. (Po aty, në Lepenica (ii), 401-2.).

3 Bëhet fjalë për Qemal Stafën. Në: Plasari-Malltezi (i), 192 në psh.
4 Popoviçi i kishte shkruar Titos se “Ne, në fundore nuk shpresojmë fort në

ndonjë ndihmë të fuqishme prej këtyre nacionalistëve, por vlerësojmë shumë
ndikimin faktik të tyre në fshatra [...] çka gjithsesi do të ishte në favorin
tonë”. Në: Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942. Në: Lepenica (ii), 403.

5 Raport i Tashkos për Komintenin. Në: Plasari-Maltezi (i), 192-3.
   Tashko vazhdon: “Unë isha një nga të ngarkuarit me punë me nacionalistët

[...] gjer në shtator kur u bë Konferenca e Pezës. Me nacionalistët nuk pata
asnjë rezultat pozitiv. Nacionalistët nuk kishin besim [...]. Marrëdhëniet
me ta, pra, ishin shumë të zorshme, por sa më të zorshme aq më ekzigjente
ishin kërkesat e shokut Miladin. Në kohën kur [...] s’kishim asnjë çetë në
këmbë, shoku Miladin kërkonte prej meje t’ju flisja nacionalistëve për Shtabin
Madhor, për formimin e çetave partizane e vullnetare, për uniformën, për
flamurin e ri, për komisarët politikë e të tjera. Si i disiplinuar fola, por mjaftonte
të hapja gojën që të merrte fund bisedimi”.
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mblodhën bashkë me shokun Miladin dhe me shokun Qemal Stafa.
Në këtë mbledhje bëra kritikat e mija dhe e cilësova vijën e Komitetit
Qendror si shumë përpara popullit, vijë për revolucion social dhe jo
për Luftën NÇ. Dhe që ta nxjerr pikëpamjen time në reliev (e jo të kërkoj
likuidimin e Partisë, sikundër që shoku Miladin kujtohet ta interpretojë
pas 6 muajsh), thashë: Më mirë një lëvizje popullore NÇ, ku komunistët
të jenë fraksion, se një parti komuniste pa turmat e me një vijë që s’mund
t’i mobilizojë turmat”. Që nga kjo mbledhje shoku Miladin është munduar
të më izolojë pëpara shokëve dhe përpara nacionalistëve.1

Subordonimi (varësia) i frontit të brendshëm nga fronti
i jashtëm dhe nënçmimi i forcave të armikut të jashtëm.
Tashko raporton se “Në komunikatën e 22 shkurtit 1942 të Komitetit
Qarkor të Tiranës parulla kryesore ishte: Rroftë Ushtria e Kuqe që do
na çlirojë gjer në gusht”. “Ky ka qenë mentaliteti i shokëve të forumeve.
Si rezultat fronti i brendshëm kaloi te Fronti Sovjetik, problemet e
brendshme u lanë mënjanë”.2

Disa vërejtje për shokun Miladin. . . . . Tashko ankohet se Miladinit
i mungon “konspiracioni” dhe shkaku është se atij “i mungon dhemb-
shuria për dëmet që mund të pësojnë shokët dhe Partia nga mospër-

1 Aty, përkatësisht 194, 195.
2 Aty, 196, 197. Tashko vazhdon: “S’kishim nevojë të çanim kokën për proble-

min e Kosovës, për historinë shqiptare, për propagandën nacionaliste të
Mustafa Krujës, për propagandën dhe manovrat antikomuniste të tij, për
Myslim Pezën, për Bazin e Canës, Muharrem Bajraktarin, Mehdi Frashërin,
për këngët kombëtare etj, me fjalë të tjera s’kishim nevojë të çanim kokën
për çlirimin nacional[...] rezoluta e Konferencës së parë, e Konferencës së
Pezës, u kalua sipërfaqërisht. Jo vetëm që çlirimi vjen nga jashtë, por edhe vjen
shpejt, shumë shpejt, e pra edhe shumë lehtë! [...] Këtë ton e gjen në tërë
proklamatat, traktet dhe komunikatat. [...] Shoku Miladin më thotë nga
prilli që ushtria gjermane s’mund të bëjë ndonjë tjetër përparim, ofensiva
sovjetike filloi dhe do të vazhdojë”. “Në komunikatën e Komitetit Qarkor
të Tiranës (3-5 qershor) parulla kryesore u bë kjo: Viti 1942 do të jetë viti i
fitores. [...] Si rezultat s’kemi kohë të çajmë kokën për mobilizimin e popullit
shqiptar, se ky popull, do s’do, do të vijë me ne kur të hyjë Ushtria e Kuqe
në Shqipëri. Pra poshtë këngët kombëtare, rrofshin këngët e revolucionit
proletar! Në gusht botimet e Partisë pushojnë së përmenduri Frontin Lindor
dhe gjendjen internacionale. Në disa deziluzion, disfatizëm; ilegalë kërkojnë
të legalizohen. Lufta jonë bëhet luftë e kuadrove pa masa”.
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fillja e tij për konspiracionin.”1 Po ashtu i mungon “disiplina”2, dhe
shton: “Jam i sigurt se shokët e KQ dinë më tepër shembuj të mungesës
së konspiracionit e të disiplinës së shokut Miladin dhe detyrohen të
heshtin nga frika se mos Partia t’i dizintegrojë në(për) grupe, nëqoftëse
i prishet autoriteti shokut Miladin”3.

Tashko shkruan për kapadaillëkun e Popoviçit: “KQ kishte vendo-
sur që Miladini të rrinte në një shtëpi një çerek ore larg nga qendra
e Pezës. Ai hyri drejt në Pezë, mbeti aty, bile brenda në shtëpinë e
Myslimit, ku vinin turli mysafirësh, midis të cilëve edhe katundarë
të Shyqyriut, të cilët më vonë [...] ia raportuan prefektit (të Tiranës)
ndodhjen e Miladinit në Pezë. Urdhërat, kritikat, lëvdatat, qortimet që
jepte shoku Miladin s’lanë asnjë dyshim, as në katundarin më të humbur
përsa i përket kryesisë së Partisë. E asnjë dyshim që kryetari është serb”.4

Tashko e kritikon Popoviçin edhe për politikën “përça e sundo”
që zbaton brenda Partisë, duke e bazuar “autoritetin e tij në lëvdata pa
arsye dhe kundërmasa prapa kurrizit, bazohet edhe në kanosje për për-
jashtim nga Partia, kanosje brutale kur është puna për ndonjë kritikë
principi”.5

Në përgjigjen që Popoviçi i drejton Tashkos, ku i shmanget rasteve
flagrante të përmendura prej këtij të fundit, përpiqet të tregojë se nuk
është ai në krye të Partisë, se kjo ka forumet e veta qendrore e lokale, e të
tjera.6 Për rastin e vrasjes së Q. Stafës, Popoviçi përgjigjet: “Ti më [...] padit
se unë jam përgjegjës për vrasjen e Qemal Stafës, akuzë e madhe dhe e tme-
rrshme. Sikur ta kishte bërë V. Sh.7 unë do ta kisha ditur pse e bën”.8

1 Aty, 198, 199, ku tregon shembuj.
2 Aty, 200. Si shembull tregohet rasti kur Miladini me “suitën” e vet harxhuan

për “nishan” më se 300 fishekë grekë “që s’gjenden”. “Sot çeta e Myslimit në
mal ka shokë vetëm me 40 fishekë. [...] Shoku Miladin fishekët ose i vidhte
në depo, ose duke përdorur autoritetin e tij si kryetar, trembte shokët e
rinj që t’i jepnin fishekë nga rripi i tyre. Shoku Miladin prishi disiplinën e
çetës se filluan dhe të tjerët të shtinin fshehurazi”.

3 Po aty.
4 Aty, 199-200.
5 Aty, 201.
6 Letër e Popoviçit për Tashkon. Në: AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, fl. 13 e 18.
7 Sipas shkurtimit duket sikur flitet për Vasil Shanton.
8 Letër e Popoviçit për Tashkon. Në: AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, fl. 17.
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Në dy sythet (në Lufta Nacionalçlirimtare dhe në Subordonimi
i frontit) Tashko tregohet i shqetësuar se dy instruktorët jugosllavë
po i jepnin PKSh një vijë sektare për qëndrimin ndaj nacionalistëve, një
vijë të larguar nga fryma kombëtare dhe të theksuar internacionaliste.1

Për këtë të fundit, konstatimi i Tashkos afrohej me kritikat e M. Gjinishit
(të përmendura në titullin Konsulta e parë..., të kapitullit në vijim.).
Popoviçit i pëlqen t’i fusë në një thes Tashkon dhe Gjinishin.2

Duke dashur të shmangë autoritetin absolut që kishte fituar
Popoviçi brenda KQ të PKSh, dhe duke mendur për një përmirësim
cilësor në zgjedhjet e ardhshme, KoçoTashko përfundon me dy pro-
pozime dhe me një lutje:

“Të paktën derisa të këtë mundësi të bëhet kongresi i Partisë e të
vijë një përfaqësues i Kominternit në kongres, të dërgohet prej Komin-
ternit një shok tjetër, mundësisht jo nga Partia Jugosllave, i cili të punojë
së bashku me shokun Miladin e, pra, të jetë si një lloj kontrolli, kontroll
që anëtarët e KQ të PKSh s’janë të zotët ta ushtrojnë. Me ndihmën e Partisë
Franceze dhe asaj Jugosllave të sillen në Shqipëri ilegalisht shoku
Sejfulla Malëshova, mundësisht shoku Qamil Çela.

Lutem të më dërgohet një njoftim të mbërritjes së këtij raporti”3.

Kjo ishte sipas Tashkos gjendja në PKSh gjatë vitit të parë të
jetës së saj dhe portreti-skicë i “kryetarit” Miladin Popoviç.

Pas katër dekadash,për të treguar veten se ka qenë vazhdimisht
në ‘krye të punëve’ e njëherazi për të treguar se ka mbajtur qëndrimet
e duhura, Hoxha e përçmon Tashkon dhe e ironizon raportin e tij.4,5

1 Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari–Malltezi (i), 182-197.
2 Letër e Popoviçit për Tashkon. Në: AQSh. F. 14/APL, v. 1942, D. 5, fl. 10, 14, 19.
3 Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-Malltezi (i), 201.
4 Hoxha (v), 371, shkruan: ”«Raporti» i Koços ishte pasqyrë e vërtetë e shpirtit

të tij prej oportunisti dhe njeriu të lëkundshëm. Jo vetëm për qëndrimin
ndaj nacionalistëve, por edhe për vetë karakterin e luftës sonë na akuzonte
se ndiqnim një vijë «sektare», «majtiste»”.

5 Hoxha (ix), 77. ”Ç’është kjo! – thoshte Koçoja, – Kosova të ketë varësi nga
KQ i PKJ?! Ajo është tokë shqiptare, banohet nga shqiptarët dhe tani që
shqiptarët kanë Partinë e tyre komuniste, s’ka pse të ndahen ca nën udhëhe-
qjen e Partisë sonë, ca nën atë të Jugosllavisë”.
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Hetohet se militantët komunistë, me gjithë pikëpamjet fraksio-
niste, përgjithësisht po radikalizoheshin si fanatikë në besimin ndaj komu-
nizmit, pra po i nënshtroheshin disiplinës së Partisë. Kjo dukej në veprim-
tarinë e tyre të përditshme, në angazhimin e tyre për realizimin e
detyrave, në sakrificat të cilave u nënshtroheshin. Natyrisht kishte nga
ata te të cilët mbizotëruan pikëpamjet e vjetra të grupeve.

Vihet re edhe se jo vetëm për problemet aktuale të viseve që ishin
bashkuar me Shqipërinë, por dhe për të gjithë veprimtarinë e tij – politike
e organizative – Komiteti Qendror i PKSh, për nivelin e anëtarëve të
tij si dhe i izoluar plotësisht nga marrëdhëniet me jashtë, vazhdonte
nën drejtimin e emisarëve të PKJ.

PKSh në periudhën tetor 1942 – shkurt 1943

Pas Konferencës së Pezës
Zbulimi i rastësishëm nga italianët i materialeve të Konferencës

së sapo përfunduar në Pezë1 u pasua nga një valë raprezaljesh jo vetëm
aty por edhe ndjekjesh, arrestimesh e vrasje komunistësh e simpatiza-
ntësh.2 Më 20 tetor, në letrën e dytë që i drejton po atij “shoku”3,
Hoxha shkruan për kundërmanovrimet që bëheshin mes tij dhe komu-
nistëve të ish-GKR për kapje pozitash në Parti dhe propozonte për “spas-
trimin nga Tirana të të gjithë elementëve të sëmurë”. Si arkëtar i KQ
raporton për dhënien në tre raste nga 100 napolona.4 ‘Bashkëpunë-
torët’ nacionalistë, të cilët pesë javë më parë i kishte mburrur në Konfe-
rencën e Pezës, i quan “lepuj”, si frikacakë.5

1 Hoxha (vi), 176-7.
2 Hoxha, v. 1, 123-4, 128-9. Rreth 10 tetorit Hoxha i shkruan “një shoku”

(Popoviçit – shënimi im), për zbulimin e Rezolutës së konferencës e trakteve
të tjera dhe për humbjet në Tiranë: 2 shokë të dënuar me vdekje, 3 të vrarë,
5 drejtues të rinisë të arrestuar, 2 simpatizantë të arrestuar e po ashtu 2
shokë të Partisë, gjithsej 14 vetë.

3 Popoviçit – shënimi im.
4 Hoxha, v. 1: 131-4 dhe 136, 137, 139.
5 Aty, 138.
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Orvatje për bashkëpunim me BK
Në mesin e dhjetorit 1942, sapo mbërriti pranë KQ të PKSh

Bllazho Jovanoviçi1, u bë e qartë se, për të zbatuar porositë e Komin-
ternit të cilat Titoja ishte i detyruar t’i përforconte, komunisët shqiptarë
duhej të fillonin menjëherë të punonin për krijimin e një fronti të për-
bashkët me të gjitha forcat e mundshme për vazhdimin e luftës së arma-
tosur kundër zaptuesit italian, i cili ishte bërë tashmë aleat i Hitlerit,
duke sulmuar Bashkimin Sovjetik.

Me nismën e Partisë Komuniste, duke filluar nga janari i vitit
1943, u bënë disa takime të nivelit të lartë mes saj dhe Ballit Kombëtar.
Kuptohet se në bisedime Popoviçi nuk ka qenë i pranishëm. Takimi
i parë u bë në Tiranë, në shtëpinë e Bahri Omarit, kunatit të E. Hoxhës.
PKSh përfaqësohej nga Enver Hoxha, i cili pas katër dekadash, me shpirtin
e madhështisë, shkruan: “kisha me vete Ymer Dishnicën dhe Mustafa
Gjinishin”. Ballin Kombëtar e përfaqësonin B. Omari dhe Kol Tromara.2

Në Tiranë u bënë dhe dy takime të tjera. Njëri në shtëpinë e
Nexhat Peshkëpisë, ku nga ana e Ballit ishin dhe B. Omari e Halim Begeja.
Tjetri në shtëpinë e Muharrem Vllamasit, ku merrnin pjesë dhe B. Omari
e H. Begeja, dhe si «ndërmjetës» Sheh Karbunara, shkruan E. Hoxha.3

Si përfundim i bisedimeve u arrit marrëveshja për krijimin e
një Komiteti Koordinimi në Tiranë me dy përfaqësues për secilën palë,
si dhe do të vazhdohej me ngritjen e komiteteve të tilla nëpër qarqe,
me nga një përfaqësues.4

Duke fshehur instancën dërguese, që ishte KQ i PKSh, ku vetë-
kuptohet prania e Popoviçit, në janar Tarasi (E. Hoxha) i kishte drejtuar

1 Jovanoviçi, i dërguari i Titos për organizimin e Konferencën e Parë të Vendit
të PKSh.

2 Hoxha (vi), 235. (Sqarimin që jep në f. 226, e mendojmë një lajthitje).
3 Hoxha (vi), 240.
   Sheh Ibrahim Karbunara, anëtar i KPNÇ, dhe djali i tij Hysen Shehu janë

dënuar e pushkatuar me grupin e deputetëve. Në: B, 28 shtator 1947.
4 Hoxha, v. 1, 312.
    Në Konferencën Parë të Vendittë PKSh (17-22 mars 1943), Kahreman Ylli

thotë për Skraparin: “Jemi në tratativa me Ballin Kombëtar për formimin e
Komitetit të Koordinimit”. Në: AQSh, F. 14/APL, v 1943, D. 10, Procesverbal
i Konferencës I të Vendit të PKSh, f. 76.
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një letër Komitetit Qarkor të PKSh për Korçën, e cila u ishte dërguar
gjithë organizatave të Partisë në qarqe1, ku ‘autori’ në fjalë, pasi tallet
me ballistët e i shan sa mundet ata, dhe pasi i këshillon të vetët se “luftën
nuk mund ta bëjmë vetëm, por me të gjithë popullin, dhe për këtë
arsye me këta nacionalistët duhet ta marrim punën seriozisht”, pasi
vringëllon armët se për ata që i vënë gurë rrotës, ne s’u puthim gjunjët,
por ua heqim kokën”, i vë të vetët në dijeni se “Partia ka hyrë në bisedime
me Ballin dhe [...] kemi shpresa se do të përfundojmë me një rezultat
të mirë.”2

Më 23 shkurt – po me fshehjen e instancës dërguese – Selami
(E. Hoxha) i drejton një letër Komitetit Qarkor të Gjirokastrës, ku e njofton
për rezultatet e marrëveshjes me Ballin Kombëtar.3

Po atë ditë, në një letër firmosur nga Selami (E. Hoxha) e drejtuar
Qarkorit të Korçës, kërkohet që çetat partizane e ato vullnetare të konsi-
derohen të përfshira në Ushtinë Nacionalçlirimtare duke u bërë dallimi
midis tyre.4

1 Hoxha (vi), 221 në psh.
2 Hoxha, v. 1, 254-9./ Dokumenta kryesore, v. I, 97-100.
3 Hoxha, v. 1, 311-15 dhe 316, 317, shkruan: “Balli s’e njeh Konferencën e Pezës

dhe e quan si krejt komuniste. [...] Në çdo qytet do të ketë një komision për
koordinim aksioni, i përbërë prej një shoku nga tanët dhe një prej tyre. Ky
komision ka të drejtë: njëra palë propozon të bëhet një aksion ku duhet të
bashkohen që të dy palët; nëqoftëse aksioni pranohet, atëhere veprohet; në
rastin e kundërt, pala që e propozon aksionin e kryen vetë. Aspak s’jeni të
detyruar me i pyetë për kryerjen e ndonjë aksioni që ne na duket i nevojshëm
dhe konspirativ. [...] Ky komision dhe kjo marrëveshje s’e ndryshojnë as
një qime të kokës luftën tonë dhe organizimin e luftës. [...] Ata që kritikojnë
Partinë dhe Luftën Nacionaçlirimtare i demaskoni, i luftoni, duke pasur
kurdoherë parasysh që lufta të mos degjenerojë në luftë civile [...] Këta (nacio-
nalistët) s’kanë principe, as maturitet politik, por s’mund të themi se s’kanë
influencë. [...] Duhet të keni kujdes të madh që [...] lufta të drejtohet vetëm
kundër okupatorit e tradhtarëve ... “.

   “Organizimi i këshillave duhet të jetë konspirativ, që të mos e marrë vesh
armiku. [...] Karabinierët e këmishëzinjtë me i vra si qentëKarabinierët e këmishëzinjtë me i vra si qentëKarabinierët e këmishëzinjtë me i vra si qentëKarabinierët e këmishëzinjtë me i vra si qentëKarabinierët e këmishëzinjtë me i vra si qentë” (Nënvizuar në
dokument – shënimi im).

4 Hoxha, v. 1, 318: “Sa herë të flitet a shkruhet për çeta duhet të veprohet kështu:
«Çeta partizane e vullnetare X (emri i çetës) e Ushtrisë Nacionaliçlirimtare
Shqiptare e komanduar prej shokut X ose prej patriotit Y», etj.”
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Për realizimin e bashkëpunimit nga poshtë ishte më lehtë, se
në shumicën dërmuese të rasteve instancat e të dy palëve tregoheshin më
të gatshme. Një nga shembujt madhorë ishte dhënë pas Konferencës
së Pezës, në betejën e Gjormit.1 Shembuj të tjerë, ku tregohen dhe
raste të kundërta, mund të shihen te Butka, te Dezhgiu dhe te Milo.2

Shkrirja e Grupit Komunist Zjarri në PKSh

Lajmi i njohjes së PKSh nga Kominterni, që u pasua me përga-
titjet në terren për Konferencën e Parë të Vendit, i shoi pretendimet
e “Zjarrit” si partia e vetme komuniste në Shqipëri. Mund të thuhet
se Zjarristët ishin të detyruar për t’u bashkuar me PKSh.

Në janar 1943, në takimin e parë midis përfaqësuesve të GKZ
dhe PKSh3, për ironi të fatit drejtuesit e “Zjarrit” do të kishin përballë
Popoviçin e Mugoshën, të cilët së bashku me Çitakun, i cili duhet të ketë
bërë edhe përkthyesin, përfaqësonin PKSh. Në krye të përfaqësisë
së “Zjarrit” ishte Anastas Plasari4. Ky takim dështoi.5

1 Për betejën e Gjormit është folur në kryereshtin e parafundit të titullit
Konferenca e Pezës, kapitulli në vijim.

2 Përkatësisht: Butka (iv), v. 1, 18-22, 25-7./ Dezhgiu (ii), 268-80./ Milo, 296-8.
3 Hoxha, v. 1, 323 në psh.
4 A. Plasari pas shkrirjes së “Zjarrit” në PKSh, në mars 1943 u pranua anëtar

i PKSh. Por “ky nuk ka qenë i qartë” tregon G. Nushi në Plenumin e Beratit,
gjë për të cilën i kishte raportuar KQ të Partisë, i cili kishte kërkuar zhdukjen
e A. Plasarit, por Nushi me shokët e vet nuk e kishin zbatuar urdhërin. (Përka-
tësisht: Diskutim i Nushit në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),
86-7)./ Rilindja Demokratike, 31 korrik 1992 në artikullin «Kush e drejtonte
PKSh-në gjatë luftës»./ AQSh, F. 14, D.20. Letër e Hoxhës ku kërkon vrasjen
e Plasarit. Në: Plasari–Malltezi (i), 253.

   Pas lufte A. Plasari u dënua me burgim, kurse dy krerët e GKZ, Aristidh
Qendron dhe Andrea Zisin i vranë, përkatësisht më 27 mars dhe më 17
dhjetor 1946, sipas së njëjtës skemë: ‘kishin tentuar të arratiseshin’ gjatë
transferimeve nga një burg në një tjetër. Përkatësisht: AMPB, në: Dervishi
(ii), 18./ Tribuna Demokratike, 22 gusht 1995, «Si u zhdukën krerët e “Zjarrit”»,
jepen fotokopjet e procesverbaleve që ‘justifikojnë’ vrasjet./ Për vrasjen e
A. Qendros shih dhe Dervishi (v), 213 në psh.

5 Hoxha, v. 1, 323.
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1 Aty, 321.
2 Y. Dishnica. Kujtime. ‘41-‘44. AQSh, F. 14/APL, Dosja nr. Y/4, f.60.Në: Milo, 311.
3 Si Hysni Lepenica, Skënder Muço, etj.
4 E. Hoxha v. 1, 325-6, shpjegon: “Ata shokë të grupit (të Zjarrit – shënimi im)

që janë në Ballin Kombëtar do të vazhdojnë të punojnë si fraksion në Ballin
dhe ky fraksion do të përpiqet tok me pjesën nacionaliste revolucionare që
ndodhet atje me ba që Balli të pranojë një bashkëpunim të ngushtë me Partinë,
të pranojë të marrë pjesë në këshillat nacionalçlirimtare dhe të përpiqet që
të mbahet një konferencë e madhe ku të marrë pjesë Partia, Balli e naciona-
listë të ndershëm pa parti [...] të bëjnë që çetat e Ballit të vëllazërohen në
çdo gjë me çetat tona. Të insistohet në Ballin për krijimin e një komande të
njëjtë për Luftën NÇ”.

5 Dervishi (v), 219-20.

Në ditët e para të marsit 1943 u mbajt takimi përfundimtar, ku
u bë shkrirja “pa kondita” e GKZ në PKSh.1 Përfaqësues të PKSh ishin
Popoviçi, Hoxha e Dishnica, kurse nga ana e “Zjarrit” ishin Demir Godelli,
Selim Shpuza dhe Uan Filipi. Në fakt u pranua një kusht që mund të
merret edhe për normalitet: U vendos që përfaqësues të GKZ do të
merrnin pjesë në Konferencën e Parë të Vendit të PKSh.2

Në letrën e 7 marsit 1943, që Enver Hoxha i drejtonte Komitetit
Qarkor të PKSh për Korçën, i orientonte shokët e vet, me një nivel të
ulët, të pakrahasueshëm ndaj atyre të GKZ, për një pritje të ngrohtë të
të ardhurve dhe “me i bindë, me i bindë, dhe përsëri me i bindë”, si dhe
për të qenë “kurdoherë të zgjuar për me mbrojtë Partinë si sytë e ballit”.
Duke qenë nën trysninë e porosive e direktivave të Kominternit e të
Titos për një Front Nacional, Hoxha pret shumë sidomos nga ajo pjesë
e antarëve të GKZ që kishin kaluar në anën e Ballit Kombëtar3, të cilët
i konsideron se do të jenë si “fraksioni” i PKSh brenda Ballit, çështje
të cilës i jep rëndësi të veçantë.4

Shkrirja e “Zjarrit” në PKSh gjykohet si fitore e ndikimit të komu-
nizmit jugosllav mbi atë grek, në Shqipëri.5
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4. PARTIA KOMUNISTE

ME KQ TË PËRHERSHËM

Konferenca e Parë e Vendit e PKSh
17-22 mars 1943

Në zbatim të porosive të dhëna që në fillim prej Titos1, në dy
nga letrat e para dërguar atij nga Tirana prej Popoviçit, njëra një
javë para formimit të PKSh e tjetra një muaj pas ngritjes së saj,
parashikohej një “konferencë kombëtare”, ku do të zgjidhej Komiteti
Qendror i Përhershëm2,3.

Zhvillimet e ngjarjeve tregojnë se që nga parashikimi i
hershëm i Popoviçit për mbajtjen e kësaj “konference” (siç ka mbetur
në histori kjo mbledhje partie), e në vazhdim: me dërgimin nga Titoja
të Bllazho Jovanoviçit4 si personi kryesor për drejtimin e saj5, me

1 Jemi njohur me porosinë e Titos dhënë Popoviçit se drejtimi i partisë së re “do
të kristalizohej gjatë veprimtarisë”. Në: Dedijer (i), 4, ku nuk jepet referencë.

2 Milo, 237-8, 251, ku citon përkatësisht: një letër të 30 tetorit 1941 dhe një të 15
dhjetorit. Në: Arkivi i Kosovës. Fondi, KQ i PKJ Beograd, v.1936–1944, Kutia nr. 1.

3 Kemi parë se edhe Koço Tashko mendonte për thirrjen e një kongresi të partisë,
ku do të zgjidhej edhe një komitet qendror i përhershëm dhe i përshtatshëm.
AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në: Plasari-Malltezi (i), 181.

4 B. Jovanoviçi ishte anëtar i KQ të PKJ, një ndër drejtuesit kryesorë të PK në Mal
të Zi. Gruda e skicon si shqiptarofob. Përkatësisht në: Hoxha (v), 333./ Gruda.
v. 1, 193.

5 Hoxha ka thënë: “Kryesori i Konferencës ishte Bllazhoja”, i cili qe “dërguar
zyrtarisht nga KQ i Partisë Jugosllave për të na ndihmuar e për të organizuar
Konferencën”. AQSh, në: Plasari-Malltezi (i), përkatësisht 68 e 154.
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praninë e Popoviçit, të Mugoshës etj., me përgatitjen e referateve, me
zhvillimin e saj, me rezolutën e me udhëzimet politike e ushtarake që
nxori, kjo konferencë, që konsiderohet ngjarja më e rëndësishme në
jetën e PKSh gjatë LDB, rezulton mirëfilli vepër e PKJ.

Më 25 maj 1942 Dushan Mugosha ishte nisur nga Shqipëria për
në shtabin e Titos që ndodhej në Gllamoç, ku mbërriti pas një udhëtimi
prej 82 ditësh. Veç një letre të Popoviçit1, ku ky kërkonte nga PKJ dërgim
kuadrosh dhe njohjen e PKSh nga ana e Kominternit, Dushani dorëzoi
në KQ të PKJ dokumente të ndryshme, si kopjen e rezolutës së mbledhjes
themeluese, atë të thirrjes së bërë popullit dhe trakte e materiale të
tjera të PKSh2.

Nisur nga Gllamoçi më 3 tetor 1942, më 16 dhjetor Bllazho Jova-
noviçi u prit në emër të KQ të PKSh nga Ymer Dishnica në Qafën e
Priskës, rreth tri orë larg Labinotit ku qëndronte shtabi komunist. Jova-
noviçi shoqërohej nga Vojo Todoroviç, si ekspert ushtarak. Ky u largua
nga Shqipëria në qershor 19453, gjashtë muaj pas mbarimit të LDB këtu.

Me Jovanoviçin u kthye dhe Dushan Mugosha. Ky tregon se
pyetja kryesore e shokëve shqiptarë ishte nëse ishin pranuar në Komin-
tern. Lajmi i gëzuar u përhap në të gjithë Partinë4. Hoxha është shprehur:
“Kur erdhi Bllazhoja me direktivat e Kominternit, sikur na erdhi perë-
ndia”5. Jovanoviçi dorëzoi një letër kredenciale të firmosur nga Titoja
në emër të KQ të PKJ, me detyrën e Këshilldhënësit Fuqiplotë në
Konferencën e PKSh.6

1 Në letrën e cit. të Popoviçit, 21.5.1942 (dërguar me Mugoshën) ai i shkruante
Titos: “Tashmë ndodhemi në rrethana të tilla që i kemi absolutisht të domos-
doshme ndihmën, orientimet dhe direktivat Tuaja personale”. “Na duhet ndihmë
nga ana juaj për instruktorë për përgatitjen e udhëheqjes së re të KQ dhe
sidomos të tillë për linjën ushtarake”. Në Lepenica (ii), përkatësisht: 395 e 406,
ku i referohet AQSh-së.

2 Dedijer (i), 17-8./ Mugosha, 56./ Hoxha (v), 332.
3 B, 15 qershor 1945.
4 Dedijer (i),18, 19-20, ku citon: Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944./ Hoxha

(v), 333./ Hoxha (ix), 23-4.
5 AQSh, diskutim i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 154.
6 AQSh. F. 14/APL, D. 7/1, fl. 8.
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Me një letër të gjatë, e cila mbante datën e hershme 22 shtator
1942, në emër të KQ të PKJ, Titoja u drejtohej “Shokëve të KQ të Partisë
Komuniste të Shqipërisë (Shokut Miladin)”1. Adresimi në kllapa, që
është i letrës origjinale, tregonte se për Titon ishte Miladini në krye të
Komitetit Qendror të Përkohshëm të PKSh, me anëtarët e tjerë të barabartë.

Në rreshtat e parë të letrës, ku e përmend katër herë Mugoshën
si “delegat” të PKSh2, shpjegohen tri arsye për vonesën shtatë mujore
të kthimit të tij3. Në letër nuk jepen shpjegime mbi njohjen e PKSh
nga ana e Kominternit, por Titoja, duke treguar patronazhin mbi PKSh,
shkruan:

“Në emrin tuaj, ne kemi kërkuar nga Gjyshi (Kominterni – shënimi
im) lejen që të mbahet konferenca e partisë e Shqipërisë dhe të zgjidhet
një KQ i përhershëm. Dje Gjyshi u përgjigj përfundimisht dhe dha
aprovimin e tij për këto. Ndërmjet të tjerash ai thotë: 1. Konferenca
duhet të sigurohet gjithanshëm nga dështimi dhe para së gjithash të
mos lejohet që në konferencë të vijnë njerëz të dyshimtë e provokatorë.
2. Detyra themelore e konferencës duhet të jetë krijimi i një udhëheqjeje
të partisë dhe përgatitja e vendimeve konkrete: a) Organizimi i zhvi-
llimit të luftës nacionalçlirimtare të popullit shqiptar kundër italianëve
e gjermanëve; b) krijimi dhe konsolidimi i frontit nacional të të gjithë
patriotëve shqiptarë, duke evituar për tani hedhjen e parullave që dalin
nga kuadri i çlirimit kombëtar të Shqipërisë; c) të futen në udhëheqjen e

1 AQSh, F. 14/APL, D. 7/1, v. 1942. Në serbisht: fl. 1-2; në shqip: fl. 4-7./ Në botimin e
plotë të letrës së Titos nga Dedijer (i), 20-24, është hequr adresimi “Shokut Miladin”.

2 Katër dekada më pas Hoxha shkruan se Dushani ishte “thjesht një korrier”.
Në: Hoxha (ix), 23./ Dushani shkruan se ai vetë merrte pjesë në mbledhjet e
KQ të PKSh. Në: Mugosha, 139.

3 Titoja shkruante: “E para, materialet duhej të përktheheshin në gjuhën tonë
dhe këtë mund ta bënte vetëm ai; e dyta, sepse nga ky material unë i kam
dërguar disa herë telegrame Gjyshit (Kominternit) dhe kam pritur përgjigje
prej tij; e treta, sepse delegatit tuaj i kemi dhënë mundësitë të vizitojë disa
njësi tona ushtarake në terren dhe të njihet me strukturën e tyre ushtarake”.
Në: AQSh. F. 14/AP, D. 7/1, v. 1942, fl. 4.

   Për pikën e tretë Mugosha raporton se eksperienca e marrë gjatë qëndrimit
pranë Brigadës së parë Proletare ishte “burimi më i rëndësishëm për konfere-
ncat e mbajtura në kompani e në batalione të ndryshme” të UNÇSh. Në:
Dedijer (i), 50, ku i referohet: Shënime të Mugoshës për v. 1941-1944.
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luftës partizane përveç komunistëve, sipas mundësive sa më shumë
nacionalistë të ndershëm shqiptarë dhe patriotë. – Gjyshi”1.

“Siç e shihni, Gjyshi ka shtruar para jush dy pika konkrete në rend
të ditës – krijimin e një udhëheqjeje të fortë të PK të Shqipërisë dhe
çështjen e luftës nacionaçlirimtare në Shqipëri”. “Ne kishim për të shtuar
edhe një pikë [...], çështjen e unitetit dhe të spastrimit të PK të Shqipërisë”2.

Letra vazhdonte me vërejtje mbi traktet dhe qarkoret e lëshuara
nga KQ i PKSh deri në maj 1942.3

Për të qenë formalisht në rregull me kërkesën e Kominternit,
pra të Moskës, Titoja e përsëriste më shkoqur direktivën kryesore: “Përpi-
quni të hyni në lidhje me përfaqësuesit e grupeve dhe me rryma të ndry-
shme borgjeze, dhe bashkë me ta të krijoni Frontin Nacionalçlirimtar
të Shqipërisë”4,5. Por vetë Titoja e kishte filluar me kohë luftën civile
në Jugosllavi6, sikurse pohoi në konferencë dhe Jovanoviçi.

Për kërkesën tjetër të Popoviçit, ai premtonte se, “kur të zhvi-
llohej lëvizja partizane në Shqipëri dhe të merrte përpjesëtime më të
gjera”, do të dërgonte “disa komandantë ekspertë”7.

Në vazhdim të porosisë që i kishte dhënë Popoviçit qysh më
1939, “për të sqaruar rolin e dyshimtë të Llazar Fundos”8, tashti që ky

1 AQSh. F. 14/AP, D. 7/1, v. 1942, fl. 4.
2 Aty, fl. 4-5.
3 Aty, fl. 5-6. Titoja, në përputhje me direktivat e Kominternit, mësonte: “Forma-

cionet partizane nuk janë siç shpreheni juve në një vend, forca e armatosur
e Partisë, por ato janë forca e armatosur e popullit shqiptar, përkatësisht
ushtria nacionalçlirimtare, detyrë kryesore e së cilës është çlirimi i popullit
shqiptar nga zgjedha e okupatorit. Në një dokument tuajin krejt gabim shpje-
gohet si krijohen njësitë e veçanta partizane dhe të ushtrisë si dhe shtabet
e tyre. [...] Nga ato rrjedh [...] se ushtria partizane është thjesht forca e
armatosur e Partisë, gjë që natyrisht nuk është e saktë. [...] Natyrisht duhet
të sigurohet roli udhëheqës i PK të Shqipërisë në luftën nacionalçlirimtare.”

4 AQSh, F. 14/APL, D. 10,v. 1943, f. 96.
5 Pra edhe Titoja e kishte të qartë që “Fronti” nuk ekzistonte në Shqipëri.
6 Lazitch, në kapitullin II, 49-104: PKJ në luftën civile (1941-1944).
7 AQSh. F. 14/AP, v. 1943, D. 71, fl. 6./ Milovan Gjilas, i pranishëm gjatë bisedës

Tito-Mugosha, shkruan: Titoja kishte konstatuar se lëvizja në Shqipëri po
zgjerohej, por theksoi se dobësia bazë e partisë komuniste aty ishte zhvillimi
i dobët, gjë që përbënte një rrezik. Në: Djilas (ii), 200.

8 Dedijer (i), 4./ Një nga figurat më të spikatura të komunistëve shqiptarë që doli
haptas kundër “spastrimeve” që bëri Stalini ishte edhe Ll. Fundo, i cili në këtë
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bashkëpunonte me vëllezërit Kryeziu1, Titoja shkruante: “Trockistin
Fundo dhe përkrahësit e tij duhet t’i demaskoni haptazi para anëtarëve
të PK të Shqipërisë dhe të bëhet e ditur se ai është armik i IK dhe i
Partisë Komuniste”2.

Titoja kërkonte t’i dërgoheshin menjëherë rezolutat e konfere-
ncës që do të mbahej dhe karakteristikat e anëtarëve të rinj të Komitetit
Qendror, me emrat e tyre të shifruar, se duhej t’ia përcillte sa më shpejt
Kominternit3. Kështu për Kominternin, domethënë për Moskën, PKSh
do të vazhdonte të përfaqësohej nga PKJ. E thënë ndryshe: PKSh konsi-
derohej një degë e PKJ.

Titoja rekomandonte “njohjen më hollësisht të strukturës së
Ushtrisë NÇ partizane e vullnetare” Jugosllave dhe përfitimin nga ekspe-
rienca gjashtëmbëdhjetë mujore e saj.4

Popoviçi e Hoxha kanë bërë vlerësime për letrën e Titos.5

   rast i preu marrëdhëniet me Kominternin dhe me Përfaqësinë Komuniste
Shqiptare në Francë, duke dhënë dorëheqjen edhe nga Partia Komuniste Frënge.
Në: K. Frashëri (i), 138.

1 Në vitin 1941 LL. Fundo ishte i intenuar nga italianët në ishullin Ventotene.
Aty u lidh me vëllezërit Kryeziu, gjithashtu të internuar. Pas kapitullimit të
Italisë u kthye me ta në Gjakovë, ku bashkëpunoi në zhvillimin e qendresës
kundër gjermanëve në zonën Kosovë–Malësi e Gjakovës. Në: Plasari-Mall-
tezi (i), 94, fsh. nr. 90.

2 AQSh. F. 14/AP, v. 1943, D. 7/1, fl. 7./ Që me porosinë e parë të Titos, KQ i PKSh
e kishte shpalluar Fundon armik të Kominternit dhe të PKSh. Në: Plasari–
Malltezi (i), 94 në psh. 90./ Llazar Fundon e ekzekutuan komunistët në shtator
të 1944, sipas urdhrit të E. Hoxhës: “Zai Fundon ta torturoni deri në vdekje dhe
pastaj ta pushkatoni”. Në: Butka (i), 105./ Hoxha, v. 1, 17 në psh., shkruan se
Fundo “u gjykua dhe u dënua me vdekje nga gjyqi partizan”./ Hetohet se E.
Hoxha ka vuajtur nga kompleksi i inferioritetit ndaj Fundos; për shembull në:
Hoxha (v), 23-31.

3 Po aty.
4 Aty, fl. 6.
5 Në relacionin e 19 prillit 1943 që Popoviçi i dërgon KQ të PKJ, shkruan se ajo

ishte “letra e parë që Partia Komuniste Shqiptare merr nga lart gjatë veprim-
tarisë së saj”. Në: Dedijer (i), 24.

   Në kohë të ndryshme Hoxha ka bërë tri vlerësime. Në nëntor 1944 (në Plenu-
min e Beratit) thotë: “Direktivat e Kominternit dhe udhëzimet e vërejtjet e
shokut Tito ishin për ne fanarët që duhej të na ndriçonin gjendjen e krijuar
deri në atë kohë dhe të na hapnin fushë punimi për të ardhmen”. Në: Plasari–
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Deri sa të përfundonin përgatitjet për mbajtjen e Konferencës,
Jovanoviçi përpiloi broshurën «Puna e Partisë në ushtri», që shërbeu
si manual për drejtuesit ushtarakë e politikë në UNÇ1. E përkthyer në
shqip dhe e datuar 10 prill 1943, kjo broshurë jepet në formën e një
qarkoreje, sikur të ketë qenë një udhëzim i përgatitur nga KQ i PKSh2.
Në broshurën në fjalë flitet edhe për organizimin në shkallë më të
gjerë të Ushtrisë Nacionalçlirimtare Partizane dhe Vullnetare Shqiptare,
UNÇPVSh, një akronim i ngjashëm me atë që përdorej edhe në Jugo-
sllavi. Në qarkoren e 20 qershorit, që ka dalë me emrin e e KQ të PKSh,
jepen udhëzime për ngritjen e batalioneve, të cilët do të kishin një efektiv
mbi 50 veta me 2 deri 4 çeta.3

Ndërkaq, kuptohet me kërkesën e Jovanoviçit, në shkurt 1943
në një mbledhje të KQ të PKSh e të pranishmëve të tjerë, Enver Hoxha
mbajti referatin «Direktivat e Internacionales Komuniste dhe Lufta
Nacionalçlirimtare»4. Aty thekson se “Në luftën që bën sot populli shqip-
tar rolin kryesor udhëheqës e luan Partia Komuniste”5. Për marrëdhë-
niet me nacionalistët, në përputhje me porositë e Kominternit dhe të
Titos, thotë: “Me nacionalistët duhet të kemi një sjellje dhe vijë politike
të tillë që me parullat tona të mos i ofendojmë kurrë idetë dhe princi-
pet e tyre”6.

Gjatë muajve janar–mars 1943 përfunduan të gjitha përgatitjet
për Konferencën e Vendit. Në strukturat e Partisë nëpër qarqe, kur
u punuan direktivat e Kominternit dhe porositë e Titos, u shfrytëzua
rasti edhe për një ‘përmirësim’ të organeve të partisë.7

   Malltezi (i), 22./ Më 1947, në një nga hiperbolat e zakonshme të lavdërimeve
për Titon shkruan: “Në male na erdhi letra e parë e Titos [...] Letra e Titos shënon
një datë historike në historinë e popullit tonë” (Hoxha (i), në: Plasari–Malltezi
(ii), 515 / Në 1982 e përcakton, ashtu siç ishte e vërteta për një pjesë të saj, si
“letër e këshillave tepër të vonuara”. Në: Hoxha (ix), 28.

1 Dedijer (i), 50-1./ Mugosha, 108.
2Dokumenta kryesore, v. I, 152-4.
3 Aty, 175.
4 AQSh. F. 14/AP, viti 1943, D. 10/2, fl. 1-19.
5 Hoxha, v. 1, 287.
6 Aty, 309.
7 Dedijer (i), 26, nga relacioni i B. Jovanoviçit drejtuar KQ të PKJ, më 16 maj 1943./

Mugosha, 99, 104-5, 106.
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Zhvillimi i Konferencës.     Në procesverbal nuk ka të dhëna
mbi numrin e pjesëmarrësve. Këta ndyshojnë sipas burimeve.1

Salla e konferencës paraqiste një mjedis internacionalist2,
prandaj figurat historike kombëtare nuk kishin vend aty.3

Procesverbali i konferencës është mbajtur në një fletore të
trashë4.

Në emër të Komisionit Përgatitor, KristoThemelko propozoi
“një presidium nderi me shokun e madh Stalin, me KQ të PKJ (e të

   Gjysma e anëtarëve të KQ qëndruan në Labinot, ku së bashku me Jovano-
viçin e Popoviçin punuan për raportin dhe rezolutën e konferencës. Gjysma
tjetër u ndanë nëpër qarqe të ndryshme, nga të cilat Dushan Mugosha e
Kristo Themelko shkuan për të organizuar konferencat qarkore të Gjiroka-
strës dhe të Vlorës, ku kishte më shumë mosmarrëveshje brenda Partisë.

  Në konferencat e qarqeve, zgjedhjet e delegatëve për Konferencën e Vendit
u bënë me rrugë sekrete, pra delegatët ishin të sigurt. Delegatë për atë konfe-
rencë u zgjodhën edhe nga organizatat e partisë të reparteve partizane.

1 Tito informon për 46 delegatë [...] që përfaqësonin 900 anëtarë të PKSh.  Në:
Dervishi (v), 228-9, ku i referohet AJ, CK PKJ, 1943.145., Vëllimi II, libri 11,
Letër e Titos për Kominternin, lidhur me Shqipërinë, 25 maj 1943./ Dedijer (i),
26-7 shkruan se morën pjesë 50 delegatë të zgjedhur, ku i referohet relacionit
të Jovanoviçit të 16 majit 1943 për KQ të PKJ./ Historia e Partisë (ii), 106, jep një
informacion çoroditës: Në Konferencë morën pjesë 70 delegatë dhe të ftuar;
në atë kohë Partia kishte 700 anëtarë./ Shumë më pas Petro Papi, ofiqar i lartë i
PPSh, sipas kujtesës së tij, ka ndërtuar për AQSh një listë të pjesëmarrësve në
Konferencë, ku treshen jugosllave Jovanoviç–Popoviç–Mugosha, të cilët ishin
kryesorët, ia ka lënë historisë si “të ftuar”. Në: AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 9, fl. 109.

2 Salla ishte zbukuruar me flamuj të kuq; në krye ishte vendosur ai i Bashkimit
Sovjetik; ishin vendour portretet e “klasikëve tanë të mëdhenj, Marksit, Engelsit,
Leninit e Stalinit”. U hap dhe flamuri i Partisë dhe flamuri Kombëtar Shqiptar.
Ishin varur parullat si “Proletarë të të gjitha vëndeve bashkohuni”, “Rroftë Inter-
nacionalja Komuniste”, “Rroftë Shqipëria e lirë, e pavarur dhe demokratike”.
Konferenca u hap e u mbyll me «Internacionalen». Në: Dedijer (i), 27, ku citon
relacionin e Jovanoviçit dërguar KQ të PKJ më 16 maj 1943./ Hoxha (v), 343,
shih dhe fotografinë, e treta përpara faqes 273./ Mugosha, 107.

3 Skënderbeu dhe Ismail Qemali përmendeshin në artikujt e Zërit të Popullit të
shkurtit dhe të marsit 1943, për të shërbyer, si gjithnjë, për propagandën e zako-
nshme që Partia zhvillonte për popullin. (Shih “Zëri i Popullit”, 278, 350 e 368).

4 - Në: AQSh. F. 14/APL, D. 10, Procesverbal i Konferencës I të Vendit të PKSh,
viti 1943, f. 1-125.
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tjerë – shënimi im), dhe një presidium pune”. Në këtë të dytin bënin
pjesë: Hoxha, Ndreu, Gega1, Jakova, Shehu, Lleshi, Kristo dhe Mugosha;
ky i fundit u fut me këmbënguljen e delegatëve.2

Në fjalën shumë të shkurtër të hapjes Ymer Dishnica deklaroi
se konferenca “do të hedhë themelet e Partisë dhe do të kristalizojë
mendimet dhe punën tonë”3. Pra, sipas tij, ky ishte momenti i ligjë-
simit të PKSh4. Pastaj theksoi: “i detyrohemi shumë shokëve të partisë
jugosllave Miladin e Dushan”5.

Jovanoviçi, që njihej si ”shoku Delegat”, përshëndeti me një
fjalë të shkurtër në emër të KQ të PKJ; pastaj përmendi dhe Komin-
ternin. Ky tha: “Ndodhem në këtë Konferencë […] si delegat i Partisë
heroike Jugosllave, si këshilltar […], me dijeninë e Kominternit”6.

Ymer Dishnica propozoi rendin e ditës me referatet: • Referati
Organizativ. • Gjendja politike e brendshme dhe e jashtme. • Lufta
Nacionalçlirimtare. • Ushtria Nacionalçlirimtare. • Bashkimi luftarak
i punëtorëve dhe i fshatarëve. • Gruaja dhe roli i saj në Luftën Nacional-
çlirimtare. • Rinia. • Teknika, Financa, Konspiracioni. • Eventuale. • Për-
shëndetje. • Zgjedhja e Komitetit Qendror. (Nuk ka ndonjë shënim për
zgjedhjen e Byrosë Politike)

Në nëntor 1944 Hoxha ka thënë: “Bllazhoja ka ndihmuar më
shumë në përgatitjen e referateve”. Këtë të vërtetë e ka zbutur me një
shtesë: “sidomos në referatin ushtarak”7, duke përjashtuar kështu në
radhë të parë referatin e vet.

Pas çdo referati, janë bërë diskutime nga delegatët. Herë-herë
kanë diskutuar, ndërhyrë apo dhe kritikuar Popoviçi dhe Mugosha
e më pak Jovanoviçi në mbështetje të dy instruktorëve.

1 Në vitin 1956 bashkëshortët Dali Ndreu dhe Liri Gega u përjashtuan nga
Partia, u shkarkuan nga të gjitha detyrat dhe u pushkatuan, megjithëse ajo
ishte shtatzanë. Në: Ç. Hoxha, 64 në fsh.

2 Përkatësisht: Procesverbali i Konferencës, f. 1./ Mugosha, 107.
3 Procesverbali i Konferencës, 1.
4 Kështu u shpreh edhe Popoviçi në fjalën e mbylljes së Konferencës, i cili,

duke e konsideruar veten anëtar të PKSh, thotë: “që prej sot fillon jeta e
Partisë tonë, me kuptimin e vërtetë”. Në: Procesverbali i Konferencës, 120, 121.

5 Procesverbali i Konferencës, 1.
6 Aty, 124-124/1.
7 AQSh. Diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari-Malltezi (i), 154.
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Pasi u përkujtuan të rënët Qemal Stafa, Vojo Kushi, Sadik Stavi-
leci e Perlat Rexhepi, iu dha fjala Enver Hoxhës, i cili mbajti referatin:
Çështjet organizative të Partisë. Ky, pasi i ka zhdukur nga Arkivi i Partisë
referatet e mbajtura, shkruan se referati i tij ka humbur në kohë të luftës
dhe se e ka rindërtuar sipas Rezolutës, e cila sipas tij ka qenë “hartuar
kryesisht mbi bazën e referatit organizativ”1. Mendohet se shkaku i
‘humbjes’ duhet të jetë fakti se referati origjinal i Hoxhës përgjithësisht
është përgatitur nga Jovanoviçi.2

Y. Dishnica mbajti referatin: Mbi situatën politike të brendshme
dhe të jashtme, që është i vetmi nga referatet që gjendet në AQSh.3

Për referatet e tjera, të cilat janë ‘të humbura’, do të mund të
japim në kllapa vetëm faqen e Procesverbalit të Konferencës ku ato
përmenden. Referatin: Mbi luftën Nacionalçlirimtare, e lexoi Gj. Marku
(73). Atë: Mbi Ushtrinë Nacionalçlirimtare, e paraqiti K. Themelko (73).
Referatin: Mbi bashkimin luftarak të punëtorëve e fshatarëve, e lexoi T.
Jakova (96). Atë: Mbi rolin e gruas në Luftën Nacionalçlirimtare, e mbajti
L. Gega (99). N. Spiru mbajti referatin: Mbi Ririnë (105), kurse Rama-
dan Çitaku referoi: Mbi Teknikën, financat dhe konspiracionin (114).

Nga diskutimet..... Secili prej delegatëve diskutoi të paktën një
herë. Sipas orientimeve të dhëna, ata shtronin nevojën e bashkë-
punimit me nacionalistët në luftë kundër zaptuesit. Më poshtë po japim
pjesë shumë të shkurtra nga mjaft prej diskutimeve; në kllapa katrore
janë vendosur numrat e faqeve të procesverbalit të Konferencës.

• Gjinishi: “Duhet të shmangemi dhe të mos i provokojmë nacio-
nalistët” [10]. • M. Shehu, nuk është dakord me E. Hoxhën: “Nuk është
fshatarësia ajo që e do lirinë më tepër se kurrkush, pasi fakti është se
proletariati është ai që e dëshiron lirinë më tepër” [20-21]. • Kahre-

1 Hoxha (v), 344-5./ Një komision i caktuar nga lart ka shkuar për të kërkuar
dokumente të groposura gjatë luftës. Në procesverbalin që mban datën 10
qershor 1946 flitet për një “seri dokumentesh” të gjetura “në rrënjët e një lisi”
dhe se “u konstatua gjendja e mirë e tyre”, “u paketuan” dhe “u vulosën”: në
AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 10. Në procesverbalin përkatës nuk shkruhet të
jetë bërë ndonjë inventar.

2 Baruti (ii), 295.
3 AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D.10/2, f. 1-19.
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man Ylli: “Në punën me nacionalistët është arritë formimi i këshillit
nç” [29-30]. “Çetat e BK në Skrapar e kanë ndarë opinionin publik më
dysh” [76]. • P. Kristo: “Çetat, megjithëse janë të shumta, organizativisht
janë shumë të dobëta” [34]. • Tashko (Dine) kritikon se “në disa vise ka
dalë lufta e klasave, megjithëse ne bëjmë një lëvizje Nacionalçlirimtare”
[38]. “Të mbajmë kontakte me Ballin Kombëtar, për të mundë me i
diferencue ata dhe me bashkëpunue mandej me pjesën më të mirë”
[92]. • V. Shanto ngul këmbë për theksimin e luftës nç, jo të lëvizjes
komuniste [40]. • Y. Dishnica: “Proletariat me kuptimin që i jep Marksi
nuk kemi në Shqipëri” [34]. “Është gabim të kërkojmë: O me milicë, o
me ne”. “Të ruhemi nga ky majtizëm se do të na shpjerë në pushkë
me Ballin” [70]. “Ata (Balli e të tjerët) do të bashkohen, dashkan

s’dashkan, me neve” [97]. • N. Spiru shtron problemin e një aleance me
nacionalistët dhe jo të futjes së tyre në Parti [57]. • Dali Ndreu (për qarkun
e Dibrës): “Kemi kërkue shumë nga nacionalistët e atyshëm, kjo nuk
ka lejue me pas sukses. Ata janë në lidhje me Ballin, por mundet që
kollaj të merren vesh me ne” [65]. • Popoviçi: “Nacionalistët janë përçmue
e nënçmue në shumë vende, sidomos ata të Ballit”[72]. “S’duhet të
themi se Balli Kombëtar s’është gjë ose të bëjmë ndonjë provokim
tjetër”. [...] “Duhet t’u rezervojmë vendin në këtë luftë edhe atyre
(nacionalistëve)”. “[...] Nëpër derën e Luftës NÇ do të kalojmë pa tjetër
në këtë luftë dhe s’duhet ta mendojmë për tani revolucionin proletar”.
“Ju e nënçmoni influencën e disa personave ose të grupeve. Ali Këlcyra

ka (gëzon – shënimi im) simpati, është një fakt” [midis 94 dhe 111]. • H.
Kapo: “Me aksione jemi në gjendje t’i eliminojmë rrymat” [78]. • Tahir
Kadare (Taho) flet për Gjirokastrën: “Pas aksioneve, partizanët nuk
kanë qendruar mirë se janë lëshue me ba plaçkë” [80]. • Shoku Tafa
(nga Peza) pyet si do të rregullohen marrëdhëniet mes çetave partizane

dhe atyre vullnetare [85]. • Mugosha: “Për të mundur të bashkohemi
me nacionalistët, duhet njohur mirë lufta nacionalçlirimtare. [...] Këtë
luftë e kemi filluar me çeta të vogla. Me këto çeta nuk e dëbojmë dot
armikun”. “Jemi kundër djegieve”. “Edhe çeta vullnetare lufton kundër
fashizmit, prandaj nuk ndryshon shumë nga partizania veçse a i bindet
ose jo Shtabit Madhor. Ushtar (i) popullit, domethënë partizan, prandaj
të mos t’i komplikojmë punët”[89-90]. • Liri Gega: “Direktiva është
për një front nacionalçlirimtar e këtë duhet ta respektojmë. [...] Me
Ballin Kombëtar nuk kemi mbajtur qëndrimin që duhej. Për të formuar
frontin nacionalçlirimtar, ne duhet të bëjmë bashkimin nga lart e nga
poshtë” [92-3]. Pra, L. Gega e kupton mirë që “Fronti” duhet ngritur.

• Gjin Marku: “Punën me nacionalistët nuk e kemi shtrue seriozisht”.
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“Lufta NÇ ka nevojë për udhëheqje të drejtë” (Nuk është e qartë ku
rreh kjo thënie – shënimi im) [93]. • K. Temelko (Shule): “Komisioni i
Koordinimit me BK ka rëndësi që të mos hymë në grindje”. “Mbledhjet
e celulave (të Partisë komuniste në çetat) mund të bëhen edhe natën.
Shtëpitë nuk duhet t’i djegim. Milicët e xhandarët shqiptarë nuk i

vrasim” [94]. • Hoxha (Tarasi): “Na duhet ta bindim Ballin Kombëtar”.
[...] “Është faji ynë që ata (krerët e Ballit) flirtojnë me armikun, ne nuk
i kemi përfillur”. [...] “Edhe ne kemi bërë provokime. Të ruhemi nga
provokimet. Duhet të mbërrimë pa tjetër në bashkëpunim, duhet t’i
futim në veprime” [96-7].

Kemi veçuar disa nga diskutimet:
Për bashkëpunimin me nacionalistët L. Gega (alias Tefta, Muzhiku)

këmbënguli dy herë për thirrjen sa më shpejt të një konference më
të gjerë nga të dilte KPNÇ “me forma më demokratike”1.

Tre nga delegatët kritikojnë veprimtarinë e dobët të çetave parti-
zane në qarkun e Korçës, ku qëndronte edhe shtabi komunist:

• M. Shehu thotë se, nëse në qarkun e Korçës “janë me dhjetra çeta”,
[...] “këto krijohen me sulmue armikun e jo për të ndenjë”. • Nexhip
Vinçani: “Janë me dhjetra çeta. Mungojnë aksionet në proporcion me
forcat”. • Naxhie Dume: “Rrethi i Korçës ka më shumë se 20 çeta, por

nuk kanë bërë aktivitet”2.

Popoviçi, njëherazi për t’i nxitur e për t’i mbajtur të nënshtruar
kuadrot kryesore komuniste, me njëfarë arrogancë, tha:

“Jemi tash 20 orë tue diskutue mbi Luftën e për Ushtrinë NÇ, dhe
me sa shoh kam përshtypjen se ju nuk dini akoma me punue pikërisht
për atë temë që asht ma e randësishmja për kohën aktuale, Lufta NÇ.
Lenini na ka ka thënë se nuk duhet të tallemi me kryengritjen, por
duhet ta çojmë deri në fund. Mënyra e shprehjes së raporteve nga ana

e shokëve ka qenë një tallje me Lëvizjen”3.

1 Procesverbali i Konferencës, 92-3, 118.
2 Aty, përkatësisht: 77, 85, 88./ Në fakt çetat në zonën e Korçës, sikurse do të

shohim në sythin Ndihma nga Aleatët, pas tre muajsh në qershor 1943
mbërritën në 13.

3 Aty, 94.
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Fill pas tij, shoku Delegat (Jovanoviçi) tha:

“Në këtë mbledhje nuk keni qenë në lartësinë e duhur. Luftën NÇ
duhet me e ndie me seriozitet dhe me e konsiderue si shumë të kompli-
kueme. [...] Duhet t’i shmangeni luftës vëllavrasëse siç po ndodh në
Jugosllavi mes Mihajlloviçit e fuqive tona. [...] S’duhet ta drejtojmë
tehun e luftës kundër Ballit Kombëtar. S’duhen futur të gjithë ballistët

në një kosh”1.

Fakti që instruktorët jugosllavë ia kishin arritur qëllimit për
ta lënë PKSh pa një platformë për Kosovën, arriti deri aty sa militantët
komunistë shqiptarë të preferonin heshtjen për të. Vetëm dr. Vasil Natha-
naili, në dy nga tre diskutimet e tij, ka guxuar të përmendë Kosovën.2

Pas përfundimit të diskutimeve, u lexuan përshëndetjet. Vite
më pas, në AQSh, F. 14/APL, D. 10/1 është krijuar një lidhje e veçantë
titulluar «Përshëndetje», e cila fillon me përshëndetjen që mban numrin
II. Është zhdukur përshëndetja me Nr. I, për të cilën mendojmë që
duhet të ketë qenë ajo dërguar PKJ.3

1 Aty, 96.
2 Nathanaili tha: “Përsa i përket Kosovës duhet të dimë të përgjigjemi”. “Duhet

një koordinim veprimi mes propagandës që bëhet në Kosovë dhe me neve
përsa i përket lëvizjes NÇ dhe të kemi lidhje me Këshillin NÇ të atjeshëm.
Lypset që Partia Komuniste e atjeshme të interesohet në Tetovë, Gostivar
etj., për të zhvilluar një propagandë nç”. [Në: Procesverbal i Konferencës,
përkatësisht 88, 118].

3 Në përshëndetjen dërguar shokut Gj. Dimitrov pohohet një e vërtetë 20-
vjeçare: “Ne jemi koshientë për të gjitha pëpjekjet që Internacionalja Komuniste
ka bërë për formimin e Partisë Komuniste Shqiptare”. Aty merret edhe zotimi:
“S’do të lejojmë asnjë fuqi me shmangë Partinë tonë nga idealet e mëdha të
Marks, Engels, Lenin, Stalin, nga rruga e idealet e Internacionales Komuniste.
Përfundohet me thirrjet “Rroftë”: “IK”, “Bashkimi Sovjetik, atdheu i proleta-
riatit ndërkombëtar”, “Udhëheqësi i proletariatit botëror dhe i njerëzimit
përparimdashës, i madhi ynë Stalin”. (AQSh. F. 14/APL, D. 10/1, viti 1943, në
lidhjen «Përshëndetje [...]», fl. 1 e 1/1./ Në përshëndetjen që titullohet: «Së
pathyeshmes heroikes Armatës së Kuqe. Shoku Stalin, komisarit të popullit
për Mbrojtjen dhe Mareshalit të URSS», formulohet thirrja: “Rroftë Bashkimi
Sovjetik, atdheu i punëtorëve e fshatarëve, kështjella e lirisë së popujve e i
Revolucionit Botëror”. (Në lidhjen, fl. 2)./ Popoviçi e Mugosha mendonin
se nuk i duhej drejtuar telegram përshëndetjeje KQ të PKJ e Titos, derisa nuk
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Nga relacioni që Jovanoviçi i ka dërguar Titos më 16 maj 1943,
Dedijeri ka zgjedhur fragmentin: “Përshëndetjet për shokun Stalin, për
Kominternin dhe për Armatën e Kuqe i kam shkruar unë me ndihmën
e shokëve Doktor (Y. Dishnica) dhe Taras (E. Hoxha)”1, ndoshta me
qëllim për të treguar ‘thelbin’ e punës që mund të kenë bërë shokët
shqiptarë në Konferencë.

‘Zgjedhja’ e Komitetit Qendor të Partisë. Në procesverbal
nuk jepet asnjë informacion për zgjedhjet.2

Pas një viti e gjysëm, në Plenumin e Beratit (nëntor 1944), R.
Çitaku tregon se për zgjedhjen e KQ u krijua një komision ku bënin
pjesë: Y. Dishnica, D. Mugosha, E. Hoxha dhe R. Çitaku. Po aty N. Spiru
sqaron se Komisioni ia paraqiti Konferencës kandidatët për anëtarë
të KQ me pseudonime që askush nuk i njihte; me një fjalë komisioni
zgjodhi Komitetin Qendor3. Edhe deklarata e Hoxhës është interesante4.
Më tej Hoxha tregon: “Anëtarët e kandidatët u caktuan dhe u thirrën prej
Dushanit më këmbë një nga një, i cili u thoshte se janë zgjedhur në
Plenumin e KQ. Nuk u bë mbledhje, por u çuan të gjithë në terren”5.

Në Komitetin Qendror u caktuan: Hoxha, Xoxe (në mungesë)6,
Marku, Themelko, Çitaku, Jakova, Spiru, Dishnica, Gega, Kristo, Kapo,

  iu dërguan dhe partive të tjera. Ata i propozuan Komitetit Qendror t’i
dërgonte KQ të PKJ një letër. [Dedijer (i), 27, nga Relacioni i cituar më sipër
i Jovanoviçit. Kuptohet që letra (ajo e zhdukura) është redaktuar prej tyre
ashtu siç duhej.

1 Dedijer (i), 27.
2 Procesverbali i Konferencës, 119.
3 AQSh. Nga diskutime të Çitakut dhe të Spirut në Plenumin e Beratit. Në:

Plasari–Malltezi (i), përkatësisht 104 dhe 70./ Pas katër dekadash, për proce-
durën në fjalë Hoxha shkruan se “imponohej nga kushtet e një ilegaliteti të
rëndë”. Në: Hoxha (ix), 36.

4 “Në Konferencën e Vendit ne s’dinim ç’qe Plenumi, s’dinim strukturën e KQ,
ç’ishin anëtarët e ç’ishin kandidatët. Ne për këtë u mbështetëm të Miladini
dhe Dushani, por dhe këta [...] s’dinin sa veta anëtarë e sa kandidatë”. Në:
Plasari-Malltezi (i), 66-7.

5 AQSh. Nga një përgjigje e Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 67.
6 K. Xoxe është arratisur nga burgu i Tiranës më 29.4.1943. Në: Dervishi (v),

214.
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Kadri Hoxha, Ndreu, Spahiu, Nushi. Kandidatë të KQ:     Naxhije Dume,
M. Shehu, , , , , V. Shanto, Petro Papi.1

I parafundit foli shoku Delegat (Jovanoviçi), i cili që në fillim
tha: “Falenderojmë anëtarët e KQ të Përkohshëm dhe instruktorët (e
PKJ – shënimi im) që na ndihmuan për formimin e Partisë. Të gjithë
komunistët shqiptarë e ndjejnë këtë gjë”2. Kështu në një farë forme
tregoi si ishte ngritur PKSh. Veç pohimeve të Dishnicës e të Hoxhës,
në diskutimin e vet K. Tashko kishte thënë: “Ndihma që ka dhënë PKJ
për formimin e Partisë sonë ka qenë shumë e madhe”, kurse V. Shanto
e kishte shpjeguar më praktikisht: “Ardhja e dy shokëve jugosllavë dhe
marrja kontakt me grupet e ndryshme, arriti më në fund në formimin
e Partisë”3.

Pas 40 vitesh Hoxha sajon një shkak për vazhdimin e mohimit
të së vërtetës mbi ngritjen e PKSh.4

1 AQSh, F. 1/APL, D. 9, v. 1943, fl. 110 – listë e përpiluar sipas një dëshmie të
vonshme të P. Papit./ Sipas proverbit latin se emrat janë të urryeshëm, Hoxha
i rekomandon lexuesit se emrat e anëtarëve të KQ “gjenden në Arkivin e KQ
të Partisë” (Në: Hoxha (v), 396), duke qenë i bindur se ato dokumente do të
qëndronin gjithnjë të fshehta.

2 Procesverbali i Konferencës, 119.
3 Aty, përkatësisht 37 e 40.
4 Hoxha shkruan se Jovanoviçi “fare papritur na lëshon një xhevahir: – Partinë

Komuniste Shqiptare e kanë krijuar dy komunistë jugosllavë”. Duke
vazhduar me këtë gënjeshtër, Enveri shkruan: “Miladin Popoviçi u ngrit sapo
mbaroi fjalën Bllazhoja” dhe tha: “Askujt nuk duhet t’i shkojë ndër mend
se Partinë Komuniste të Shqipërisë, e kemi krijuar ne, dy shokë të Partisë
Komuniste të Jugosllavisë”. Në: Hoxha (ix), 29 në psh., gënjen; një citim i
tillë nuk ekziston në procesverbalin e përmendur që gjendet në AQSh.

  E vërteta është se Popoviçi kishte folur shumë më parë se Jovanoviçi dhe,
duke e kuptuar papërshtatshmërinë e deklarimit të së vërtetës, duke e pasur
fjalën për diskutime si ai i Tashkos apo ai i Shantos që kishin folur me parë,
kishte thënë: “Shokët kanë gabuar duke i konsideruar dy shokët organi-
zatorë si krijuesit e Partisë. Janë shokët shqiptarë krijuesit”. Në: Proces-
verbali i Konferencës, 56.

  Dymbëdhjetë vjet pas Konferenvës së Vendit, ‘xhevahiri’ u ritregua në
Plenumin e KQ të Partisë të prillit 1955, ku, për hir të “përpikmërisë histo-
rike”, Tuk Jakova ka thënë se Miladin Popoviçi e themeloi Partinë. Në: Hoxha,
v. 12, përkatësisht: 340, 344.
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Jovanoviçi e vazhdoi fjalën e vet të shkurtër duke këshilluar
komunistët të ishin të bashkuar rreth “KQ të përhershëm”; shprehu
mendime se “gabime të rënda s’kanë për t’u bërë më”; se “të gjithëve u
është bërë e qartë se ç’është Lufta Nacionalçlirimtare dhe si realizohet
Fronti Nacionalçlirimtar”; [...] se “jemi duke vazhduar drejt bolshevi-
zimit të Partisë”; “Por është për t’u shënuar se këtu nuk ka qenë e përfa-
qësuar mirë klasa punëtore”; se “Konferenca ka qenë në lartësinë e
duhur”, dhe uroi: “Ta çoni lart flamurin e Leninit dhe Stalinit”1.

Konferencën e Vendit të KQ të PKSh nuk e mbylli Enver Hoxha2,
të cilin shokët jugosllavë e vendosën formalisht në krye të Partisë3. Atë
e mbylli ai që do të vazhdonte të qëndronte me të vërtetë në krye të
PKSh – Miladin Popoviçi.4

Duket se Jovanoviçi nuk ka pasur konsideratë për Hoxhën.5

1 Nga fjala e Jovanoviçit. Procesverbali i Konferencës, 119-20.
2 Hoxha pretendon se ka “mbajtur fjalën e mbylljes së Konferencës”. Në: Hoxha (v), 396.
3 Në raportin e gjatë që Popoviçi i dërgonte Titos më 19 prill 1943, ku rapor-

tonte mbi Konferencën e Vendit, sipas kërkesës së Titos i dërgonte edhe nga
një karakteristikë të shkurtër të drejtuesve të PKSh. Për E. Hoxhën, të cilin
e quan sekretar të përgjithshëm, shkruante: “I aftë për drejtues, është rritur
shpejt dhe është luftëtari më i fortë për pastrimin e partisë, organizator i mirë,
i vendosur, i mungon ngritja teorike. Personaliteti më popullor në parti, anëtar
i grupit “Korça” para katër vitesh” (domethënë i vitit 1940, që përputhet me
çfarë shkruan Todi Lubonja në fund të faqes 255 të librit të tij – shënimi im).
Në: Arkivi i Kosovës. F. KQ i PKJ, v. 1936-1944, Kutia Nr. 1. Shih: Milo, 263.

4 Në fillim të fjalës së vet të shkurtër Popoviçi falenderoi “anëtarët e Partisë
të cilët kanë zbatuar direktivat e KQ të Përkohshëm” (domethënë të Popoviçit
– shënimi im). Popoviçi vazhdoi: “Ju falenderoj edhe në emër të shokut [...]
instruktor, Delegatit”. Pastaj dha porosi: “dëshiroj me ju porosit disa gjëra: me
forcue Partinë në numër e në kualitet; me forcue lidhjet organizative ndërmjet
KQ dhe shokëve; me zhdukë të gjitha trashëgimet e sëmura, sektarizmin, me
grumbullue fshatarësinë dhe me e pasurue Partinë me fshatarë; me ba medoe-
mos njësinë (unitetin – shënimi im) e Partisë; me zgjerue e forcue luftën nacional-
çlirimtare; kemi bërë gabime, tani nuk duhet më. Pa ju KQ definitiv nuk do
ketë shumë frut, duhet të jeni lidhur shumë mirë me të. Me këtë do hecim drejt
bolshevizimit të Partisë nëse i zbatojmë mirë direktivat”. Përfundoi: “Konfe-
renca ka qëndrue lart. Ju uroj sukses”. Në: Procesverbali i Konferencës, 120-1.

5 Në një përgjigje që Hoxha i jep T. Jakovës në Plenumin e Beratit, ku duket një
si hatërmbetje dhe ku Hoxha pranon se atë nuk e pyeste kush, thotë: “Unë
s’di shumë gjëra për Bllazhon. Bllazhoja ishte i dërguar zyrtarisht nga KQ i
Partisë Jugosllave për të na ndihmuar e për të organizuar Konferencën e vendit.
“Çndihmë ka dhënë Bllazhoja unë nuk e di”. Në: Plasari–Malltezi (i), 68.
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‘Zgjedhja’ e Byrosë Politike të KQ të PKSh. Kjo u bë
pas mbylljes së Konferencës1. Hoxha ka thënë: “Unë mbaj mend që
më zgjodhën mua sekretar politik, Koçi Xoxen sekretar organizativ.
U zgjodhën në Byro: Baca (R. Çitaku), Y. Dishnica, Nakoja (Spiru)
dhe Gjin Marku. Këto i bëri Miladini. Gjini as u thirr as ka marrë
pjesë kurrë në Byro. (Më pas) u tha dhe për Lirinë (Gega) dhe për
Shulen (K. Themelko). Kështu është zgjedhur Byroja nga Miladini. [...]
Puna e sekretarit organizativ u komplikua, u ngatërrua. Ishte Koçi
(Xoxe). Pas ca kohe u vu ndihmëse Liria (Gega). Pastaj u nxorr jashtë
Ymer Dishnica. Bisedohej kot për shokët, pa kriter: të futej ky ose ai
në Byro; u bisedua të futej Shulja (K. Themelko), pastaj u mendua se
ky ishte larg, të punonte. U fut Liria (Gega) në Byro. Në këtë mënyrë
ka punuar ajo (Byroja – shënimi im) dhe çdo zgjedhje është bërë pa
asnjë kriter”2. Për veten Hoxha ka thënë: “Do të theksoj zgjedhjen
time si sekretar politik. [...] Unë nuk di për vendimin që u mor për
këtë, por di që Aliu (Popoviçi) e mbrojti tezën që unë të isha sekretar
politik. Propozimin e bënë Doktori (Y. Dishnica) dhe Miladini”.3

Megjithë që në orkestrat e improvizuara nga Popoviçi, pas
vrasjes së Qemal Stafës, në rolin e violinës së parë vihej Enver Hoxha4,
në këtë konferencë u propozua Ymer Dishnica si sekretar i përgjith-
shëm i KQ të ri, i cili nuk pranoi5. Nuk dimë kush e ka bërë këtë pro-
pozim dhe cilat mund të kenë qenë shtysat për vendosjen e Dishnicës
dhe orvajtjet për mënjanimin e Hoxhës.

1 Enver Hoxha vazhon: Mbetëm vetëm ne të Komitetit (Qendror) provizor
dhe bile jo të tërë. Ne u mblodhëm në një mbledhje jo të rregullt e menduam
si të zgjidhej Byroja, si të quheshin, kush do të ishte sekretar. S’dinim sa do
të ishin sekretarët. U vendos më këmbë edhe për Byronë edhe për sekretarët.
S’dinim sa do të ishin sekretarët”. AQSh. Në: Plasari–Malltezi (i), 67.

2 AQSh. Nga një përgjigje e E. Hoxhës në Plen. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 67-8.
3 AQSh. Nga diskutimi i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 155.
4 Hoxha ka thënë: “Unë këtu (në Konferencën e Vendit – shënimi im) dukesha

si më i preferuari i Aliut”. Nga një diskutim i Hoxhës në Plenumin e Beratit.
Në: Plasari–Malltezi (i), 154.

5 Dishnica për refuzimin: “Tërhiqem se së pari jam mjaft i ngadalshëm nga
natyra. Së dyti, do të kisha pasë rast me i luftue mirë grupazhet, por tue dasht
me qenë larg nga grupazhet, nuk jam fut në mes tyne. Së treti, tue qenë larg
punës organizative në çeta, e shoh një mungesë në punën organizative”. Në:
Milo, 262, ku i referohet AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 9, f. 4.
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Pastaj Dishnica, i mbështetur nga Popoviçi, propozoi Enver
Hoxhën. Ky u hoq sikur nuk kishte aftësi për atë post dhe kaloi në një
propozim që dukej qesharak për rastin, por që pranohej nga parimet
klasore komuniste. Propozoi që në atë detyrë të vihej Koçi Xoxe1 që
ndodhej në burg, një fillorist me profesion teneqepunues.

Rezoluta e Konferencës.     Kjo nuk është diskutuar e as mira-
tuar në mbledhjen e delegatëve2. Rezoluta gjendet në një dorëshkrim
prej 30 faqesh në serbisht3. Po në serbisht gjendet dhe një letër që i
dërgohej Komitetit Qarkor të PKSh për Vlorën.

Duket qartë se në Rezolutën e gjatë4 në radhë të parë reflektohet
trysnia e Kominternit e përcjellë nga Titoja dhe ndikimi tepër i fortë i
kritikave dhe këshillave të këtij të fundit, për të cilat kemi folur, prandaj
po i shmangemi përsëritjeve.

Pasi vihet në dukje se “Po dallohet pjesa e nacionalistëve reaksio-
narë, e cila bashkëpunon në mënyrë direkte ose indirekte me qeverinë
e Maliq Bushatit”, pohohet se “Shumë elementë të «Ballit» kanë luftuar
dhe vazhdojnë të luftojnë me armë në dorë kundër okupatorit5. “Me
këta ka shumë mundësi që të bëhet një front luftarak nacional-çliri-
mtar i përbashkët”. Më tej kërkohet: “bashkim i sinqertë ose bashkëpu-
nim me nacionalistët”, edhe me “ata që janë të pabindshëm apo të
luejtshëm (të lëkundshëm – shënimi im)”6. Duket se me zbatimin shab-
llon të pikës së fundit, Miladin Popoviçi mbetej i pakënaqur.7

1 AQSh. Plenumi i Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 155.
2 Hoxha (ix), 37, ku pretendon se i ka bërë asaj “korrigjimet e fundit”.
3 AQSh. F. 30, D. I, viti 1943, fl. 24-39. Në: Dezhgiu (ii), 260.
4 Aty, D. 9, f. 28-41. «Rezolucion i Konferencës së Parë të Vendit të PKSh».
5 Në raportin e 19 prillit 1943, që Popoviçi i dërgonte Titos pas përfundimit

të Konferencës, shkruante se Balli Kombëtar “filloi të krijojë çeta, të cilat,
në mjaft raste u përfshinë dhe morën pjesë në aksione të përbashkëta. Por në
marrëdhënie me Frontin Nacionalçlirimtar, qëndrimi i tyre ishte i ndryshëm.
Ata nuk donin t’i përgjigjeshin thirrjeve për bashkëpunim dhe nuk njihnin
ndonjë organizatë tjetër përveç Ballit dhe nacionalistëve të takëmit të tyre,
pasi pastërtisht na konsideronin (‘Frontin’ – shënimi im) organizatë komuniste”.
Në: Dervishi (v), 241, ku jep gjerësisht letrën por nuk jepet referencë.

6 Rezolucioni i Konferencës, përkatësisht 15, 18 e 19.
7 Në relacionin e 19 prillit 1943 Popoviçi njoftonte KQ të PKJ se disa anëtarë të

KQ të PKSh, ndër të cilët edhe Enver Hoxha, u jepnin tepër rëndësi bisedimeve
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Për të mos deklaruar qëllimet e vërteta të Partisë Komuniste
– vendosjen e socializmit e pastaj të komunizmit, të cilat do të realizo-
heshin nëpërmjet luftës së klasave dhe diktaturës komuniste –, tërhiqet
vëmendja që komunistët të kuptojnë “mirë Luftën ncionalçlirimtare
dhe se çdo dalje nga kuadri i kësaj lufte do t’i sjellë dëme të mëdha
luftës vetë dhe Partisë sonë”1. Porositet: “Të organizojmë ndër fshatra
dhe qytete këshillat nacionalçlirimtare [...]” dhe të mos konsiderohen
ato “si organizata të Partisë”2. Kërkohet popullarizimi i Bashkimit Sov-
jetik, i Ushtrisë së Kuqe, i koalicionit anglo-sovjeto-amerikan, forcimi
i vëllazërimit të popujve ballkanikë, etj.3. Sipas porosisë së Titos, vihet
në dukje se duhej bërë një punë e madhe me fshatarësinë, e cila “përbën
shumicën e madhe të popullit”4.

Rezoluta përshkohet nga boshti i Luftës nacionalçlirimtare, e
cila duhet të ngrihej në një shkallë më të lartë. Kërkohej formimi i
“çetave dhe batalioneve të reja” dhe, duke u nisur “prej njësive parti-
zane e vullnetare”, kërkohet krijimin i “Ushtrisë Nacionalçlirimtare
të rregullt”5, pra “i njësive sa më të mëdha dhe drejt krijimit të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare”. “Të luftojmë dhe të zhdukim sektarizmin përsa
i përket mobilizimit të luftëtarëve në çetat partizane e vullnetare”6.

Rezoluta përfundon me dy deklarata të kundërta: nga një anë
me formulën formale komuniste se në Parti “është shfaqur unitetit i
plotë”, nga ana tjetër, sipas porosisë së Titos, me paralajmërimin ogurzi
se “të gjithë anëtarët janë të gatshëm [...] për spastrimin e radhëve të
Partisë”7.

për marrëveshje me Ballin Kombëtar, ndërsa linin pas dore veprimtarinë që
duhej zhvilluar me masat e Ballit Kombëtar për ta demaskuar kryesinë e tij
reaksionare dhe tradhtare. Në: Dedijer (i), 78.

1 Aty, 18.
2 Aty, 19.
3 Po aty.
4 Aty, 40.
5 Po aty.
  Deri në atë kohë kishte vetëm çeta. Për to kanë folur M. Shehu, K. Ylli që

përmend edhe çetat e Ballit Kombëtar, H. Kapo, N. Vinçani, D. Mugosha,
GJ. Marku, E. Hoxha, etj. Në: Procesverbali i Konferencës, përkatësisht 21
e 77, 76, 77, 85, 89-90, 93, 96-7.

6 Rezolucioni i Konferencës, 29-30.
7Aty, 37.
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Problemi i mprehtë kombëtar i kohës – Kosova – është anash-
kaluar në Rezolutë; aty flitet me terma internacionaliste1. Bllazho Jova-
noviçi qëndroi rreth tre muaj. Kur do të ikte, Miladini e pyeti “nëse
duhej të krijoheshin këshillat nacionalçlirimtare në Kosovë, meqenëse
shumica janë shqiptarë”; ai iu përgjigj se “nuk duhej; kryesorja është
që të luftohen tendencat shoviniste në Kosovë”2.

Në Thirrjen që PKSh i drejtonte popullit shqiptar me rastin e
7 prillit 1943, dënohej propaganda e Mustafa Krujës mbi «Shqipërinë
e madhe»”3.

Është interesant se fitorja e 2 shkurtit 1943 në Stalingrad (sot
Vollgograd), e arritur pas betejash të ashpra që Ushtria e Kuqe i kishte
filluar me rrethimin e armatës gjermane qysh në shtatorin e vitit 1942,
dhe që ishte një kthesë në frontin sovjetik e përgjithësisht në atë të
LDB, nuk është përmendur me emër gjatë gjithë punimeve të kësaj
konference.

Rezoluta u punua në konferencat e partisë në qarqe ku, veç
delegatëve që u kthyen në organizatat e tyre, në Jug shkuan Popoviçi,
Mugosha dhe dy anëtarë të KQ. Në Tiranë vajti Enver Hoxha.4

Më 19 prill 1943 Popoviçi informoi Titon.5

1 Aty thuhet: “Lufta nacionalçlirimtare e popujve të Ballkanit hap perspektiva
të reja [...] zhvillon vëllazërimin e tyre dhe zhdukjen e antagonizmave
kombëtare”. Aty përmendet se ish-kryeministri “Tradhtari Merlika [...]
trumbetoi papushim rrenën e «Shqipërisë së madhe»”. Në: Rezolucioni i
Konferencës, 5, 10.

2 Një përgjigje e R. Çitakut në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 109.
3Dokumenta kryesore (ii), «Thirrje...», 148.
4 Mugosha, 108./ Qarkori i Gjirokastrës raportonte: “Kemi këtu edhe shokun

Dushan që na dha ndihmën për të zbatuar praktikisht të gjitha udhëzimet
tuaja”. Në: Dezhgiu (ii), 261, ku i referohet AQSh. F. 14, v. 1943, D. 13, fl. 25,
13 korrik 1943./ Hoxha (v), 400-1.

5 Popoviçi shkruan se lëvizja partizane është përhapur në të gjithë Shqipërinë,
por sidomos në Shqipërinë e Jugut e të Mesme dhe se janë formuar çeta,
batalione e së fundi edhe zona operative (këto të fundit – batalionet dhe
zonat – bënin pjesë ende në projektet e Tempos – shënimi im). Bën një
analizë të gjerë për Ballin Kombëtar dhe për marrëdhëniet e tij me PKSh.
Duke ndjekur direktivat e Kominternit të dërguara nga Titoja, shprehet
vullneti për të bashkëpunuar me Ballin jo vetëm politikisht por edhe ushta-
rakisht, për të udhëhequr luftën e armatosur kundër pushtuesve. Duke pranuar
gabimet që janë vërejtur në veprimtarinë e PKSh, i shkruan Titos se “janë
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Në raportin që Bllazho Jovanoviçi i dërgoi Titos, veç pjesëve të
përgjithshme dhe atyre që u përmendën më lart, përqendrohej më shumë
në çështjet ushtarake1, për të cilat ai zhvilloi një veprimtari të gjerë me
komunistët shqiptarë.2

Pas informatave të marra mbi Konferencën në fjalë, më 25 maj
1943 Titoja i nisi një raport Kominternit. Aty jepte dhe karakteristikat
e dërguara nga Popoviçi për drejtuesit e PKSh. Vihet re se “pseudonimet
e përdorura janë krejt të tjera nga ato që njihte historia e PKSh”.3

PKSh nuk pati lidhje të drejtpërdrejta me Kominternin. Nga
çfarë kemi parë deri tashti, si dhe nga praktika e mëpasme, kuptohet
se Kominterni, pra Moska, vazhdoi ta njihte kujdestarinë e PKJ mbi
PKSh. Kjo ishte strategjia e njohur e Rusisë për shqiptarët e Ballkanit.
Vite më pas, kur e kishte varrosur ‘miqësinë e pavdekshme’ me Bashki-
min Sovjetik, E. Hoxha, duke iu kthyer realitetit, shkruan: “udhëheqja
sovjetike duhej të kishte arritur në konkluzionin praktik: “Le të merren
jugosllavët me partizanët shqiptarë»”, “ne nuk na vinin në hesap fare”,
kurse “duke filluar nga mbarimi i LDB, nuk kanë treguar ndonjëfarë
interesimi për Shqipërinë”4. Në fakt, sipas Moskës, Shqipëria ishte
në duar të sigurta, në ato të Titos.

Dy fjalë si përfundim.Tutela e PKJ mbi PKSh, që pamë deri
tashti, do të vazhdojë në çdo hap – organizativ, politik e ushtarak –,

   kuptuar dhe janë pranuar vërejtjet tuaja lidhur me gabimet dhe shkeljet
tona”, se “nga pikëpamja ushtarake është bërë gabim i madh që nuk është
formuar Shtabi Qendror”. Përsërit se “shokët nuk janë të ngritur dhe iu duhet
ndihmë”. Shih Milo, 315, ku i referohet: Letër e Miladin Popoviçit për PKJ
(Titon), 19 prill 1943. Arkivi i Kosovës. Fondi: KQ i LK të Jugosllavisë 1936–1945,
Kutia nr. 1./ Dervishi (v), 240-3, jep shumë më gjerë nga raporti i Popoviçit.

1 Mes të tjerash Jovanoviçi shkruante: “Deri me ardhjen e Dushanit dhe timen,
funksionet e komandantëve dhe të komisarëve nuk ishin mjaft të qarta për
shokët shqiptarë. [...] Vendosja e funksionit të komisarit politik ishte plotë-
sisht e panjohur për ta. [...] u shpjeguan me hollësi funksionet e pjesëtarëve
të shtabeve të kompanive e të batalioneve [...] sipas kushteve të tyre”. Në:
Dedijer (i), 51, ku i referohet raportit të cit. më sipër të B. Jovanoviçit.

2 Dedijer (i), 51-2, ku jep pjesë të Relacionit të Jovanoviçit, cituar më sipër.
3 Dervishi (v), 243; në f. 237, jepen karakteristikat.
4 Hoxha (ix), 463-4.
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pavarësisht se në krye të kësaj të fundit do të jetë formalisht Enver
Hoxha, që do të luajë rolin e fasadës së një shqiptari që drejton PKSh.

Shumë shpejt Enver Hoxhës do t’i jepet edhe vendi i Komisarit
Politik të UNÇ, duke mbetur ende si komandant major Spiro Moisiu,
pa parti e pa forcë reale. Më pas Hoxhës do t’i jepet edhe vendi i
Komandantit të Përgithshëm të UNÇ.

Këtej e tutje Hoxha do të nënshkruajë të gjithë dokumentet e
ardhshëm në emër të KQ të PKSh dhe të Komandës së Përgjithshme
të UNÇ, me përjashtim të atyre që i drejtoheshin palës komuniste
jugosllave. Me këto formalitete, emri i tij do të figurojë thuajse kudo.
Kështu, për ata që nuk e mbajnë parasysh këtë mekanizëm, Enver Hoxha
mbetet figura qendrore jo vetëm e PKSh por edhe e rezistencës. Ky
mekanizëm e ka pompuar autoritetin e tij dhe ka bërë që për historinë,
autorë të vendit e të huaj të bien në rrjetën e historiografisë zyrtare
komuniste të pasçlirimit, duke përmendur kudo atë kukullën e madhe,
“cilësim që i shkonte edhe burrit të pashëm“, Enver Hoxhën.

Ky mekanizëm, siç do të qartësohet në Plenumin e Beratit, u
katandis një klikë me Miladin Popoviçin në krye, që “identifikonte
komitetin qendror”1, me Enver Hoxhën si dora e djathtë e Miladinit2,
me Liri Gegën e cila ishte goja e Miladinit dhe e Dushanit, e që konsi-
derohej si “zëri më autoritar i Partisë”3, dhe me Bacën (R. Çitakun),
i cili bënte pjesë në këtë klikë sipas rastit. Kishte raste ku Popoviçi dilte
personalisht në skenë me direktiva, orientime e urdhëra, sikurse duket
për shembull në përgjigjen e 15 marsit që N. Spiru i dërgon atij4. Në
këtë rast duket përgjigja e firmosur nga të dy drejtuesit: nga i vërteti që
ishte Popoviçi dhe nga firmëtari Enver Hoxha.5

Varësia e plotë prej PKJ, që del kudo, dëshmohet kolektivisht
nga kuadrot kryesore komuniste në analizën që i bëhet punës së
Partisë në Plenumin e Dytë të KQ të PKSh në Berat (nëntor 1944).

1 Plasari-Malltezi (i), 27: Nga Raporti i Hoxhës në Plenumin e Beratit.
2 Aty, 75-6: Nga diskutimi i Gegës në Plenumin e Beratit.
3 Aty, 31: Nga raporti i Hoxhës në Plenumin e Beratit.
4 Ç. Hoxha, 109-14.
5 Në botimin e përgjigjes Hoxha e ka fshirë praninë e Popoviçit. Sa për ndryshi-

met që janë bërë në përmbajtjen e letërpërgjigjes, ato nuk janë të rralla në ’doku-
mentet’ e Hoxhës. Krahaso: Plasari-Malltezi (i), 282-6 me Hoxha, v. 2, 174-9.
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1 AQSh. Diskutim i Jakovës. Në: Plasari-Malltezi (i), përkatësisht: 84 e 86.
2 Në organizatën e partisë në rrethin e Vlorës, në krye të komandës për “shparta-

llimin e fraksionit” (shih në sythin homonin të mëposhtëm) do të qëndrojnë
Popoviçi e Mugosha. Aty Hoxha do të shkojë me urdhër të Popoviçit./ Në
ngritjen e Brigadës I, Popoviçi dhe Hoxha njoftuan Mugoshën se mendonin
që do të ishte mirë që për njëfarë kohë ky të rrinte me Brigadën. Në: Mugosha,
119./ Në letrën e 1 tetorit 1943 që Hoxha i dërgon Mugoshës (Sali Murati),
i kërkon që ky, në emë të KQ të Partisë dhe në emër të vet t’i “tërheqë vërej-
tjen shumë ashpër” Gjin Markut për mosinformimin e KQ për gjendjen në
Berat. Po aty e njofton se “Aliu (Popoviçi) sot shkoi të piqet me Tempon për të
rregulluar çështjen e Dibrës si dhe të bëjë dhe ay lidhjen me Plakun (Titon
– shënimi im) se Tempoja e ka bërë”. Në: AQSh, F./APL, D. 11, fl. 44.

3 Pavlowitch, 42./ Documents, 417./ Hibbert, 45-6.
4 Hoxha (ix), 37-8./ Dedijer (i), 53.

Për tashti, po veçojmë një deklaratë të Tuk Jakovës në atë Plenum: “Enveri
ka qenë i mbyllur pas Aliut (Popoviçit)”. “Ai do të vinte vetëm atje ku
do të vinte dhe Miladini”1. Në poshtëshënime po rendisim disa shem-
buj që s’kanë të bëjnë drejtpërdrejt me Plenumin e Beratit.2

Për të kuptuar realitetin, përsa i përket udhëheqjes së PKSh në
terrenin shqiptar, këtej e tutje do të kuptojmë dyshen Popoviç–Hoxha.
Si një shef jo i largët duhet konsideruar dhe Vukmanoviç-Tempo.

Pas Konferencës së Vendit të PKSh

Hyrje-dalje
të Svetozar Vumanoviç-Tempos

Që nga viti 1942 Titoja e pati caktuar Tempon të plotfuqishëm
për organizimin dhe zhvillimin e luftës së armatosur në Kosovë-
Metohi e në Maqedoni dhe në zonat kufitare ndërmjet Maqedonisë
jugosllave dhe Shqipërisë, Greqisë e Bullgarisë. Veçanërisht Tempoja
duhej të punonte për një Maqedoni sllave të bashkuar me Jugosllavinë.3

Pak ditë pas Konferencës së Vendit, mbërriti në Labinot S.
Vukmanoviç–Tempo4. Prezantimi me të është një episod tjetër që
tregon se Enver Hoxha, tashmë i zgjedhur si figura e parë e PKSh,
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vazhdonte të trajtohej si figurë e dorës së dytë nga Popoviçi e Mugosha,
të cilët fillimisht nuk ia treguan Hoxhës përgjegjësitë që mbante Vuk-
manoviçi1. Nga ana tjetër, mosnjohja e një figure të tillë tregon se Enver
Hoxha qëndronte si i mbajtur në kafaz përsa i përkiste të paktën
njohjes së lëvizjes komuniste në Ballkan, e veçanërisht asaj në Kosovë
e Maqedoni.2

Gjatë bisedimeve Tempoja së bashku me Jovanoviçin bënë mjaft
kritika për qëndrimet e rezervuara që mbaheshin nga Popoviçi dhe
Hoxha e Dishnica lidhur me kalimin nga çetat e fshatit në ngritjen
sa më të shpejt të reparteve luftarake më të mëdha e të lëvizshme, me
ngritjen e Shtabit të përgjithshëm e të tjera. Tre të fundit mendonin se
paraprakisht duhej të mos i largoheshin negociatave me Ballin Kombëtar.3

Për efekt të vendimeve të Konferencës së Vendit, si dhe nën
trysninë e Tempos, u ndërmorrën me shpejtësi disa hapa, qoftë dhe
jashtë procedurave formale. Në një qarkore të KQ të PKSh të 20 qer-
shorit 1943 kërkohej “sa më shpejt” ngritja e batalioneve4. Mugosha
shkruan se për të realizuar një vendim të KQ të Partisë, të marrë “me
propozim të shokut Tempo”, brenda natës” u formua Shtabi i Zonës
I Operative Vlorë-Gjirokastër, më 4 gusht 1943 në Kuç të Kurveleshit.5

Kuptohet se vërejtjet dhe kritikat e Tempos në adresë të KQ
të PKSh, i drejtoheshin udhëheqësit të vërtetë të saj – M. Popoviçit.
Këtë fakt Enver Hoxha e ’mbulon’ duke ‘konstatuar’ se mes Aliut e

1 Më 1944 Hoxha, pasi e paraqet Tempon “njeri plot gjallëri që s’e njihte frikën
dhe pengesën”, rrëfehet: “Erdhi Tempoja, [...] Ne u afruam me të me një
dashuri të madhe, unë dhe Aliu (Popoviçi). Dushani më tha se ishte një nga
ata të mëdhenjtë që na kishte ardhur nga lart [...] Aliu s’më tha gjë ç’ishte
ky [...] Vamë në kasolle”. Në AQSh, nga një diskutim i Hoxhës në Pl. e Beratit,
në: Plasari–Malltezi (i), 156-7.

  Pas katër dekadash, më 1982 Hoxha e titullon bukur e me ironi Tempon si
“«ambasador shëtitës» i Titos nëpër Ballkan”. Për një takim me të mburret
se e kishte lënë Tempon “të priste”. Në: Hoxha (ix), 37-8.

2 Shih për shembull: Hoxha (ix), 43, kur flet për Bullgarinë.
3 Dedijer (i), 53-5, ku citon: Nga Bisedimet me S. V. Tempon./ Hoxha (ix), 41, 46,

46-7, ku veç sa i përmend çështjet e diskutuara.
4 Dokumenta kryesore, v. I, 175./ Hoxha, v. 1, 397.
5 Mugosha, 117-8./ Zyrtarisht, urdhri për formimin e këtij shtabi është dhënë

më 8 shtator. Në: Dokumenta të Shtabit, v. I, 73.
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Tempos u krijuan marrëdhënie “të thartuara”1, por e tradhëton veten
kur thotë: “Qëndrimi im ishte po si i Aliut, se unë nuk e dija që Tem-
poja ishte anëtar i KQ të Partisë Jugosllave, e dija se [...] kalonte këtej
rastësisht”2. Pas 40 vitesh, kundërshtimet që Popoviçi i kishte bërë Tempos
e grindjet mes tyre, Enver Hoxha ia atribuon vetes.3

Titoja kishte ngarkuar Tempon për ngritjen e një Shtabi Ball-
kanik që do të vinte nën një komandë unike – nën komandën e Shtabit
Jugosllav – forcat partizane të Jugosllavisë, të Bullgarisë, të Shqipërisë
e të Greqisë. Ky do të ishte një hap paraprak për krijimin pas lufte të
konfederatës ballkanike me lokomotivë Jugosllavinë. Të dy herët që
Tempoja shkoi në Greqi mori për shqytar-përfaqësues të palës shqiptare
Koçi Xoxen, anëtar i BP të KQ të PKSh, i cili dinte greqisht. Në bisedimet
e zhvilluara në verën e vitit 1943, pala greke përfaqësohej nga Santos,
sekretar i KQ të PK Greke, dhe Joanides. Këta të fundit kishin theksuar
se në Maqedoni “ka vetëm grekë, serbë dhe bullgarë”. Nuk del që Tempo
e Xoxe të kenë reaguar për mospërmendjen e shqiptarëve. Veçanërisht
i çuditshëm është qëndrimi i Xoxes, prindërit e të cilit kishin banuar
në Maqedoni4. Tempoja nuk pati sukses në Greqi e as në Bullgari5.

1 AQSh. Diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),
157./ Edhe të tjerë i kishin konstatuar fërkimet mes Popoviçit dhe Tempos.
Shih diskutime të Spirut, Gegës, Kristos e Xoxes, në Plenumin e Beratit. Në:
Plasari–Malltezi (i), përkatësisht, 70, 78, 100, 149.

2 AQSh. Diskutim i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 157.
3 Hoxha (ix), 42-9, 50-2, 57-61./ Hoxha, v. 1, 569, 577.
4 Vukmanoviç-Tempo, 37./ Hoxha (iv), 89./ Hoxha, (ix), 47-50.
5 Në Greqi Tempoja pati mosmarrëveshje përsa i përkiste përbërjes së udhë-

heqjes së lëvizjes partizane në Maqedoni, ndërsa në Bullgari nuk mundi të
takonte me udhëheqësit e PK. Në: K. Frashëri, (i), 184.

  Pavarësisht nga mosmarrëveshjet, Tempoja i parashtroi Enver Hoxhës tekstin
e marrëveshjes mes tri partive komuniste – jugosllave, shqiptare dhe greke
– me titullin «Konkluzione të mbledhjes së delegacioneve të komiteteve
qendrore të Partive Komuniste greke, jugosllave dhe shqiptare, të mbajtur më
20 qershor 1943». Pika e parë i kushtohej marrëveshjes mes partive komuniste
jugosllave dhe shqiptare në lidhje me luftën nacionalçlirimtare në Kosovë
e Metohi, ku propozohej se do të ishte e nevojshme që të krijohej një Shtab i
veçantë për Kosovën dhe Metohinë, i cili do të ishte nën kontrollin e Shtabit
Madhor Shqqiptar (ky ende nuk ishte ngritur – shënimi im), i cili do të mund
ta largonte me kujdes rrezikun e shovinistëve të reaksionit. Marrëveshja
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Hoxha dhe Dishnica – pra Popoviçi – në takimin e parë ranë “dakord
për shtabin ndërkombëtar”1. Duket se në shtator Titoja hoqi dorë nga
idea e Shtabit Ballkanik.2

Gjatë periudhës prill–gusht 1943, Tempoja hyri-doli disa herë
në Shqipëri3. Në raste të tjera Hoxha ka pasur vetëm komunikime
me Tempon4. Ndërsa Popoviçi ishte takuar me Tempon edhe herë të
tjera, në trevat shqiptare në Maqedoni.5

Bashkë me Popoviçin e Mugoshën, zhvillimet e fundit – letra e
Titos me porositë e veta në emër të Kominternit, dërgimi i një njeriu të
rëndësishëm si B. Jovanoviçi dhe prania e Tempos pak ditë pas përfu-
ndimit të Konferencës së Vendit – hapën një fazë nënshtrimi të mëtej-
shëm të drejtuesve komunistë shqiptarë ndaj PKJ. Kur ishte prishur
me ta, Hoxhës i kujtohet se “Veprimtaria antishqiptare e të dërguarve

është nënshkruar nga S. Vukmanoviç Tempo dhe Enver Hoxha. Përfaqësuesi
i KQ të PK Greke refuzoi ta nënshkruante. Në: K. Frashëri (i) 184-5, i cili citon:
Arkiv na Makedonia, Skopje NOB. Fondi Bug i Alb materiali 1941-1944. Kutia
34, Dosja 27, nr. 2334./ Marrëveshja nuk u miratua nga Shtabi Madhor i Jugo-
sllavisë dhe nuk u fol më nga historiografia e asnjërës palë. Në: K. Frashëri (i), 185.

1 AQSh. Pohim i Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 157.
  Vite më pas Hoxha ironizon idenë “për të futur në një thes «federativ», Shqi-

përinë, Bullgarinë dhe Greqinë” dhe e përjashton mundësinë që “Enver Hoxha
gjoja na paskej rënë dakord”. Në: Hoxha (v), 387./ Hoxha (ix), 54.

2 Hoxha (ix), 55./ Në një letër të tetorit që Titoja i dërgonte Tempos theksonte:
“Sipas mendimit tonë, e po ashtu edhe të Gjyshit (Kominternit – shënimi
im), ne duhet të jemi qendra e kombeve ballkanike, si në kuptimin ushtarak
ashtu dhe në atë politik”. Në: Shoup, 125, i cili citon Zbornik Dokumenta,
Vol. II, Libër 10, 361.

3 Hoxha (ix), 49.
4 Hoxha, v. 1, 619. Formalisht në krye të PKSh, i ka drejtuar një letër Tempos

më 29 tetor 1943, e cila sigurisht që ka qenë konceptuar nga Popoviçi./ Më
pas Hoxha shkruan se më 3 nëntor 1943 kishte marrë një letër nga Tempoja,
ku ky i “quante të gjithë, edhe Aliun brenda, si sabotatorë dhe shovinistë”
dhe në fund shtonte se “Haxhiu komisarët politikë i ka të tërë shovinistë”.
Në: Hoxha v. 2, f. 34, letër drejtuar N. Spirut./ Kjo është hera e fundit që
Hoxha përmend Tempon gjatë LDB.

5 Në letrën e 1 tetorit 1943, që Hoxha i dërgon Sali Muratit (Mugoshës), e njofton
se “Aliu (Popoviçi) sot shkoi të piqet me Tempon për të rregulluar çështjen
e Dibrës si dhe të bëjë lidhjen me Plakun (Titon – shënimi ynë), se Tempoja
e ka bërë”. Në: AQSh, F./APL, D. 11, fl. 44.



Luan Dode154 PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE

jugosllavë në Shqipëri [...] filloi të shtohej e të egërsohej pas Konfe-
rencës së Parë të Vendit të PKSh”1.

“Shpartallimi i fraksionit”

‘Fraksioni’, i cilësuar nga Popoviçi e Mugosha si rrezik për ekzi-
stencën e partisë, kishte të bënte me pushtetin e tyre partiak, e po ashtu
të E. Hoxhës e shokëve të tij, që rrezikohej nga shtrirja në vend dhe
gjallëria e veprimtarisë së ish-Grupit Komunist të Të Rinjve. Shfaqja
e lirshme e mendimeve nga ana e Lulës dhe e Premtes, si dhe kritikat
e tyre mbi mungesën e demokracisë së brendshme në parti2, i kishin
rritur me tej fërkimet.

‘Spastrimit’ të gjerë, të planifikuar herët në raportet që Popo-
viçi i kishte dërguar PKJ, i hapi rrugën këshilla fundit e dërguar nga
Titoja mbi “çështjen e unitetit dhe të spastrimit të PKSh”. ‘Spastrimit’
duhej t’i paraprinte eliminimi i figurave të njohura të ish-GKR, sikurse
ishin Lula, Premtja e të tjerë.

Tri ditë pas mbarimit të Konferencës së Vendit, me urdhër të
Popoviçit e të Hoxhës, partizanët komunistë Ramiz Aranitasi, Gjeli
Argjiri dhe Orhan Frashëri, vranë në Gllavë të Tepelenës shokun e tyre
komunist, Anastas Lulën.3,4

Kur delegatët po largoheshin nga Konferenca e Vendit, “Mila-
dini e Dushani ngarkuan Mehmetin (Shehun) të vriste Xhepin (S.
Premten)”5. Realizimi i kësaj vrasjeje nuk ishte i lehtë se, siç pohojnë
drejtues komunistë, Premtja gëzonte autoritet të veçantë në terrenin
e Vlorës.6

1 Hoxha (v), 395./ Hoxha (ix), 50.
2 S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 73.
3 Plasari–Malltezi (i),15 në psh. nr. 5./ Memisha (iii), 402-5./ Si në raste të tjera,

Hoxha shkruan se “Anastas Lula u orvat te arratisej nga Skrapari, të braktiste
çetën, u ndoq nga partizanët dhe u vra si tradhëtar”. Në: Hoxha (v), 321.

4 Dezhgiu (iii), 148. Sipas A. Lulës, meqenëse Kosova është 95% shqiptare,
sigurisht që do të kërkojë të bashkohet me Shqipërinë”.

5 AQSh, diskutim i H. Kapos në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 89.
6 AQSh. Shih diskutimet e H. Kapos dhe të N. Spirut në Plenumin e Beratit.

Në: Plasari-Malltezi (i), përkatësisht 92 dhe 115./ Mugosha shkruan se
ndikimi i Xhepit “midis kuadrove në Vlorë ishte i madh”. Në: Mugosha, 108.
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Kjo gjendje e rriti së tepërmi tensionin në organizatën komu-
niste të Vlorës. Nga fundi i marsit apo në fillim të prillit 1943, Premtja
dhe përkrahësit e tij kërkuan thirrjen e një konference të komunistëve
të qarkut, e cila u mënjanua nga KQ i Partisë.1

KQ i Partisë, domethënë Popoviçi e pas tij Hoxha, kishin men-
duar që gjendja të zgjidhej me urdhëra. Më 3 maj 1943, në emër të
KQ, E. Hoxha i dërgoi një letër ‘udhëzuese’ përkrahësve të tij në Komi-
tetin Qarkor të Vlorës.2

Zhvillimet që pamë e të mëpasmet, si përgatitjet për vrasjet pas
shpine e dënimet me vdekje që kërkoheshin nga KQ i Partisë, e së fundi

1 Kërkohej që në konferencë të merrnin pjesë të paktën dy anëtarë për çdo
celulë partie, të gjithë anëtarët e qarkorit të Vlorës dhe dy ose tre të deleguar
të KQ. Kur 80% e militantëve të Partisë e dëshironin thirrjen e konferencës,
Komiteti Qarkor i Vlorës së bashku me KQ të Partisë refuzuan kategorikisht,
megjithëse deklaruan gjoja se e shihnin me vend idenë e një konference të
tillë. Ata kërkonin të fitonin kohë për përgatitjen e planit të tyre terrorist, pas
të cilit filluan arrestime të fshehta, prita për vrasje pas krahësh të Premtes
dhe të të tjerëve. Shih S. Premtja, «Jeta ime». Në: Lepenica (iii), 74, 75-6, 116.

2 Me firmën e Hoxhës, në letër kërkohej:
 “Masat të jenë të pamëshirshme, radikale dhe të menjëhershme.
 [...] shtypja e gjarpërinjve duhet të bëhet shpejt. Partia [...] me emrin e saj

duhet t’u futë tmerrin armiqve të jashtëm e të brendshëm [...]. Xhepi dhe
Pali (Pali Terova, përgjegjës i Partisë në krahinën e Dukatit. Në: Lepenica
(iii), 395.) duhet të pushkatohen përnjëherësh si tradhëtarë, fraksionistë,
armiq të betuar të Partisë e të popullit pa asnjë gyqpa asnjë gyqpa asnjë gyqpa asnjë gyqpa asnjë gyq. Njëkohësisht të
arrestohen Vangjua e Difi (Neki Ymer Hoxha – Vangjo) dhe Qazim Çakërri
(Difi), përkatësisht komandant e komisar i çetës Plakë të Vlorës. Në: Lepe-
nica (iii), përkatësisht 468 e 395) dhe gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë
punë dhe, pa humbur kohë, të bëhet gjyqi i tyre [...] ata [...] që në asnjë
mënyrë nuk pendohen [...] të pushkatohen”. (Në: Hoxha, v. 1, 365-6./  Lepe-
nica (iii), 122 në psh., që i referohet AQSh, F. 18/AP, v. 1943, D. 1, f. 4, shkruan
se togfjalëshi pa asnjë gjyq pa asnjë gjyq pa asnjë gjyq pa asnjë gjyq pa asnjë gjyq etj., është hequr në tekstin e botuar në v. 1 të
veprave të Hoxhës.)

   “Të shkojnë dy vetë të flasin me H. L. (Hysni Lepenicën) dhe t’i japin arsyet
e ta bindin për masat që janë marrë kundër këtyre tradhëtarëve”. (Në: Hoxha,
v. 1, 366-7. Porosia për të njoftuar H. Lepenicën, eksponent i Ballit Kombëtar
në Vlorë, kishte të bënte me vendimet e marra në Konferencën e Vendit të
PKSh për bashkëpunimin me atë pjesë të «Ballit» që “luftonte me armë në
dorë kundër okupatorit”.
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vrasja e Xhemil Çakërrit1 dhe më 9 maj vrasja e Hydajet Micollit (Dyshe-
ku)2, si dhe plagosja e Neki Ymerit, bënë që Sadik Premtja, Neki Ymeri
e pasuesit e tyre t’i prisnin përfundimisht marrëdhëniet me organet
lokale e qendrore të PKSh.3

Në kujtimet e veta Mugosha tregon se një ditë qershori (duhet
të ketë qenë ditë maji – shënimi im), ndërsa qëndronin në Kucakë me
Miladinin, erdhi një “shuplakë nga Vlora”4. “Menjëherë Miladini ven-
dosi që Enver Hoxha duhet të nisej nga Tirana për në Vlorë [...] për
“shpartallimin e fraksionit”. Popoviçi vendosi të dërgonte në Vlorë
edhe njeriun e vet Dushanin, që e njihte mirë terrenin e atjeshëm, të
cilit i tha të nisej të nesërmen dhe e autorizoi gojarisht që të ndërme-
rrte aty çdo masë që ishte e domosdoshme.5

Enver Hoxha, demek figura e parë në PKSh, me urdhër të Popo-
viçit nga mesi i muajit maj shkoi personalisht në rrethin e Vlorës6. Pas
disa ditësh Mugosha e arriti atë në fshatin Hysoverdh, në shtëpinë e
Kadri Hazbiut, ku ishin L. Gega, e deleguar e KQ, dhe H. Kapo, sekre-
tar politik i Qarkorit të Vlorës7. Në kujtime Hoxha, duke ‘harruar’ praninë
e Mugoshës e të Gegës dhe duke sqaruar mungesën e M. Shehut (sekre-
tari organizativ i Qarkorit), thotë se aty Kapo kishte organizuar takimin
që do të bëhej me shokët e Qarkorit dhe shkruan në shumës se “u mblo-
dhëm menjëherë dhe aty më informuan [...] për situatën”8. Duket se
Qarkorin e Vlorës e ka ‘përfaqësuar’ vetëm Hysni Kapo.

1 Lepenica (iii), 122, 395. Xh. Çakërrin, që u vendos komisar i çetës Plakë të
Vlorës në maj të vitit 1943, e vrau Idriz Seiti (Idriz Seit Sadikaj), për të cilin kemi
shkruar në titullin: Organizimi i Partisë, në kap. III, me urdhër të M. Shehut.

2 Aty, 122, 395, 467. Hydajet Hysen Micolli, n/komandant i çetës Plakë, u vra
po nga I. Seiti.

3 Aty, 145.
4 Për dy letra që dërgonin G. Nushi nga Tirana dhe L. Gega nga Vlora, Mugosha

shkruan se “Çeta e Vlorës, njëra nga çetat e para në Shqipëri, i ishte shmangur
udhëheqjes. Pothuajse i gjithë komiteti qarkor ishte me të – vetëm disa anëtarë
lëkundeshin midis nesh (“udhëheqjes”, ku bënte pjesë dhe Dushani – shënimi
im) dhe çetës, e cila paralajmëronte se do të kalonte në anën e Ballit Kombëtar”.
Në: Mugosha, 108.

5 Mugosha, 109.
6 Hoxha shkruan se kishte vendosur “të shkonte vetë në Vlorë”. Në: Hoxha

(v), 403, 404.
7 Mugosha, 110.
8 Hoxha (v), 407.
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Hoxha shkruan për takime e mbledhje të ndryshme, edhe me
fshatarë1. Së fundi, po në Hysoverdh u bë “analiza e punës për shpar-
tallimin e fraksionit”. Veç emrit të Kapos, nuk përmendet njeri tjetër2.
Mugosha shkruan se ishte ai që organizoi larjen e hesapeve me frak-
sionistët, duke filluar me urdhërin për arrestimin e Vangjos, koman-
dant i çetës Plakë të Vlorës3. Thotë edhe se propozoi të shkruante një
trakt kundër Ballit Kombëtar4, për të cilin fillimisht nuk ishin dakord
Kapo dhe Gega, por që ai ‘i kishte bindur’5.

Me porosi të Dushan Mugoshës, pas gjysmës së dytë të muajit
maj 1943 Hysni Kapo ngriti një njësit terrorist komunist për eliminimin
e Sadik Premtes e shokëve të tij si armiq të Partisë.6

Mugosha dhe Hoxha nuk e realizuan dot plotësisht “shparta-
llimin e fraksionit”. Për vazhdimin do të vendoste Popoviçi. Prandaj
në kthim, nga mesi i qershorit, Hoxha “qëndroi disa ditë” në Kucakë,
ku i raportoi shefit – Miladin Popoviçit.7

Në letrën e 17 qershorit 1943, të hartuar në Kucakë pa asnjë
dyshim nën drejtimin e Popoviçit, që E. Hoxha në emër të KQ të PKSh
i drejtonte “Komitetit Qarkor dhe shokëve të organizatës së Vlorës”,
mbahej një qëndrim ekstremist8. Aty shkruhej se “(Xhepi dhe Pali)

1 Aty, 412-19, 428-30.
2 Aty, 431-3.
3 Mugosha, 110, 114. Pas bisedimit personalisht me Vangjon, kishte dhënë

urdhër për lirimin dhe dërgimin e tij në çetë.
4 Aty, 116. Në trakt sulmoheshin ashpër udhëheqësit e BK si shërbëtorë të

pushtuesit dhe u bëhej thirrje fshatarëve të mashtruar të veçohen prej tyre
dhe të lajnë hesapet me ta.

5 Ky veprim binte në kundërshtim me vendimet e marra në Konferencën e
Vendit të PKSh për bashkëpunim me Ballin Kombëtar, ku të tre kishin qenë
të pranishëm si delegatë.

6 Komandant i njësitit u caktua Mehmet Jaho (pseudonimi: Luftar Bolena).
Njësiti dështoi në disa prita. Në: Lepenica (iii), 140-1.

7 Në një letër që i dërgon Gogo Nushit, sekretar politik i Qarkorit të PKSh për
Tiranën, i shkruan se “Do të vazhdohet që Xhepi të izolohet dhe të gjendet
rasti me e zhdukë”. Në: Lepenica (iii), 125, ku i referohet AQSh, F. 14, v. 1943, D.
27, f. 1./ Togfjalëshi “të gjendet rasti me e zhdukë”, është fshirë në Hoxha, v. 1, 371.

8 AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 11, fl. 3-5 (f. 1-6): Paditeshin Xhepi dhe Pali
Terova për krijimin e një fraksioni kundër Partisë në rrethin e Vlorës, se
kishin pasur për qëllim të grumbullonin rreth vetes një pjesë të madhe shokësh
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janë strukur, si kriminelë të vërtetë që janë, në një kënd të fshatit Gjorm,
duke pritur dita-ditës shpatën e Damokleut, që do t’u bjerë mbi krye
për t’i spastruar përgjithmonë”1.

Më 14 qershor drejtuesit e Ballit Kombëtar të Vlorës kishin orga-
nizuar një mbledhje me popullin e Mesaplikut. Në rrethanat e krijuara,
aty morën pjesë edhe Sadik Premtja, Neki Ymeri, Xhafer Dalani, Qani
Shemaj (Xharxhanezi) e të tjerë. Këta deklaruan haptas se Partia Komu-
niste e kryesuar prej Dushanit2 dhe Miladinit, nuk ishte gjë tjetër veçse
një degë e Partisë Komuniste Jugosllave3. ‘Fraksionistët’, të dënuar me
vdekje nga partia e tyre dhe tashmë të ndarë prej saj, u afruan me Ballin
Kombëtar, i cili në Vlorë udhëhiqej nga Hysni Lepenica, që në veprim-
tarinë kundër pushtuesit nuk ishte më pak aktiv se Partia Komuniste.

Më 27 gusht 1943 në Lepenicë u bë mbledhja të cilën Hysni
Lepenica e kishte thirrur për t’u mbajtur në Brataj të Vlorës që kur ishte
kthyer nga Konferenca e Mukjes, për bashkëpunimin me PKSh në luftën
kundër zaptuesit4. Në mbledhjen e Lepenicës u mësua se KQ i PKSh
e kishte hedhur poshtë Marrëveshjen e Mukjes. Në këtë takim të dytë
morën pjesë edhe gjormiotët Sadik Premte, Neki Ymeri, Qani Shemaj,
Xhafer Dalani, Selam Emini, Feti Premtja e Tasim Zykaj, të gatshëm
për të luftuar kundër zaptuesit. Me propozim të Hysni Lepenicës, u
miratua Neki Ymeri njëzëri si komandant i batalionit të krahinës së

    për të “rrëzuar qarkorin, të merrnin në dorë punën organizative, gjithashtu
dhe komandat e çetave”; “ata u kishin shkruar edhe disa shokëve të qarkorit
të Gjirokastrës (Aty, f. 4). Në akuzë thuhej se ata e konsideronin Komitetin
Qarkor si një “klikë tradhtarësh” dhe “bandë kriminelësh” dhe se “përga-
tisnin” “një konferencë që do të mbahej fshehur nga Partia”, “për të gjykuar
Qarkorin”(Aty, f. 5).

1 Aty, f. 7.
2 Vihet i pari Dushani se ai njihej si i tillë në organizatën e Partisë në Vlorë.
3 Memisha (iii), 116-7. Nuk jepet referencë.
4 Në Mukje H. Lepenica ishte zgjedhur anëtar i Komitetit për Shpëtimin e

Shqipërisë dhe Komandant i fuqive për Shqipërinë e jugut. Në cilësinë e fundit,
ai thirri në Brataj një mbledhje me parinë e fshatrave të krahinës së Mesa-
plikut, për vazhdimin e luftës kundër pushtuesit. Hysni Kapua, që qëndro-
nte në Sevaster, e pranoi ftesën, por ditën e tubimit në Brataj vajtën vetëm
nacionalistët dhe asnjë përfaqësues i Partisë Komuniste. Për këtë shkak
tubimi u shty për t’u bërë në Lepenicë pasi tu bëhej një lajmërim tjetër për-
faqësuesve të PKSh. Në: Lepenica (iii), 145-6.
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Lumit të Vlorës, i cili do të prezantohej në mbledhen e forcave që do
të bëhej pas dy ditësh në Vris të Gjormit.1

Atë ditë, pas kthimit nga mbledhja e Lepenicës, te ura e Zonjës
mes Lepenicës e Gjormit, dështoi dhe atentati i fundit mbi Sadik Premten,
por aty mbetën të vrarë dy nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të
tij, Neki Ymeri e Xhafer Dalani (Shpuza) dhe dy të tjerë u plagosën: Feti
Premtja dhe Tasim Zyka2. Në ndjekjen kundër vrasësve humbën jetën
dy prej tyre: Sadik Zotaj dhe Shyqyri Alimerko, të cilët kanë mbetur
dëshmorë të luftës për liri, kurse dy të parët tradhëtarë të atdheut.3

Neki Ymeri dhe Qani Shenaj (Xharxhanezi), duke e parë rrezi-
kun, me kohë kishin këmbëngulur te Sadik Premtja për të zhdukur
Enver Hoxhën, Mehmet Shehun, Liri Gegën dhe Hysni Kapon, por
Premtja nuk i kishte lejuar.4

Pas atyre ngjarjeve, Sadik Premtja u kthye fshehtas në Vlorë
dhe prej asaj kohe jetoi në ilegalitet të plotë. Më pas shkoi në Tiranë,
ku jetoi po në ilegalitet. ‘Fraksioni’ shkroi vetëm një trakt: «Përse u shkë-
putëm nga Partia pseudokomuniste», me nënshkrimin Organizata Komu-
niste e Vërtetë5, ku shkruanin: “Jugosllavët nuk u thirrën të merrnin
në dorë timonin e PK të Shqipërisë. Këta nuk u thirrën për t’u ngritur
aq lart saqë çdo fjalë e tyre të bëhej ligj e direktivë. [...] Shokët komu-
nistë të Vlorës, në marrëveshje me njëri-tjetrin, vendosën t’i kërkojnë
hesap Qarkorit të Vlorës, për t’i dhënë fund kësaj gjendjeje njëherë e
përgjithmonë”6.

Në prag të çlirimit Premtja mërgoi jashtë vendit.7

1 Lepenica (iii), 146-8.
2 Aty, 149. Atentati ishte organizuar nga Hysni Kapo dhe Ali Demi.
3 Aty, 148-50, 153, 162. Në ceremoninë e varrimit të Sadik Zotajt në Ramicë

morën pjesë mbi 200 vetë. Aty foli një partizane dhe A. Demi, një nga ata që
e shpuri Sadikun në vdekje. Në atë ceremoni morën pjesë shumë ballistë
dhe Azis Çami, komandant i Ballit Kombëtar. Në përcjelljen e Neki Ymerit
në Gjorm nuk kishte asnjë komunist nga ata ‘të mirët’.

4 Aty, 161, ku citon: Kastriot Kapaj, Për Gjormin flet historia, Tiranë, 2001, 153.
5 Premtja, «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 77.
6 Memisha (iii), 41, ku citon: AMPB, D. 403, «Thirrja e Organizatës së vërtetë komuniste».
7 Premtja, «Jeta ime», në: Lepenica (iii), 80. Por dënimet që jepte PK i konsi-

deronte të përjetshme. Në vitin 1951, në Paris, Premtja i shpëtoi një atentati
të organizuar nga Sigurimi i Shtetit Shqiptar. (Në: Lepenica (iii), 56. Në 85-
6 jepet letra që Premtja i drejton Ministrit të RPSh në Paris, në prill 1953).
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Prej muajsh në terrenin e Vlorës gjendja po ashpërsohej. Më
5 nëntor 1943 Partia Komuniste e shpalosi “shpatën e Damokleut”, kur
forca të shumta komuniste sulmuan Gjormin1 dhe Lepenicën, të cilat
të nesëmen hynë në Gjorm dhe grabitën pasurinë dhe bagëtinë e 24
familjeve, deri te rrobat dhe orenditë familjare, pastaj dogjën 24 shtëpitë
e tyre. Pushtuesit italianë kishin djegur 6 shtëpi. Nga Gjormi ishin akti-
vizuar në luftë me armë në dorë 37 fshatarë, veprimtarët e parë orga-
nizativë, politikë dhe luftarakë, nga të cilët: 27 me Partinë Komuniste
dhe 10 me Ballin Kombëtar.2

“Shpartallimi i fraksionit”, që ishte një nga masakrat e mëdha
që PKSh/PPSh ka bërë brenda saj në jetën e vet, vazhdoi dhe pas
çlirimit3. Ajo masakër ishte një shfaqje e luftës së pamëshirshme, të
përgjakshme, që komunistët zhvillonin midis grupimesh brenda tyre,
e që për fituesit quhej “spastrimi i radhëve të Partisë”. Këtë ‘spastrim’ e
drejtuan dy ustallarët kriminelë, Popoviçi e Mugosha, të cilët u ndih-
muan me vullnetet egoiste kriminale të Enver Hoxhës e shokëve të tij.4

1 Për ironi, në Gjorm PKSh kishte ngritur një nga çetat e para partizane.
2 Fundi i vitit 1943 shënonte këtë rezultat tragjik: – 14 vetë të vrarë pas shpine

dhe në prita. – 6 të arratisur për të shpëtuar jetën. – 1 vdiq në burg. – 16 të tjerë
pritën në ethe fatin e pasçlirimit. Në ankth ishte i gjithë fshati i Gjormit. Në:
Lepenica (iii), 50, ku i referohet: K. Kapajt, vep. cit., jepet bilanci i përfun-
dimit të kësaj lufte deri më 31 dhjetor 1944 dhe i terrorit komunist në kohë
paqeje (1 janar 1945 – 31 dhjetor 1990)./ Po aty shkruhet se në përpjesëtim
me popullsinë, nuk ka fshat tjetër që të ketë kontribuar sa Gjormi në rezi-
stencën e armatosur kundër pushtuesit.

3 Lepenica (iii), 25-6 jep një bilanc thuajse përfundimtar të masakrës.
4 Pas një viti, në nëntor 1944 në Plenumin e Beratit, Hoxha duke ‘harruar’ poro-

sitë me gojë e me shkrim të dhëna (sipas këshillave të Popoviçit) shokëve të vet
në Vlorë, si gjithnjë kërkon ta hedhë përgjegjësinë mbi të tjerët. Ai thotë: “Në
sektorin e Vlorës, përveç shokut Dushan dhe shokut Besnik (H. Kapos), ishte
dërguar për punë dhe shoqja Liri (Gega), e cila ka qenë në kontakt të përher-
shëm me shokun Dushan. [...] Në atë sektor, ku elementët fraksionistë u për-
poqën të krijonin një bërthamë kundër Partisë, masat e ashpra dhe të domo-
sdoshme të marra kundër këtyre elementëve, u përdorën dhe u bënë pothuajse
një qëndrim zyrtar [...] Puna sektare e shokut Dushan dhe e shoqes Liri në
atë sektor pa tjetër influencoi dhe la gjurmë edhe te shoku Besnik [...] Në Vlorë
shohim të vriten shokë e shoqe me një mënyrë jo të drejtë dhe që tregon
qartazi se vija politike e Partisë është kuptuar gabim dhe zbatohet ngushtë
[...] Masat (e Komitetit Qendror) karshi kësaj pune limitoheshin në revoltime
momentare të Miladinit ose tonat [...]. (AQSh, në: Plasari-Malltezi (i), 29-30)
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1 Studiuesi Enver Lepenica arrin në përfundimin se vetëm Sadik Premtja,
me ideologji tipike komuniste, ashtu si Enver Hoxha, ishte vetë e drejta dhe
e vërteta, dhe se ai duhet të ndreqte gjithë botën që qëndronte shtrembër.
Në: Lepenica (iii), 93.

  Duke ruajtur bindjet e veta komuniste, në emigracion Premtja përfundoi
në anën komuniste kundërstaliniste: në Internacionalen e Katërt Komuniste
të ngritur nga Trocki. Shih letrën e S. Premtes, 12.4.1956, dërguar KQ të
PPSh. Në: Lepenica (iii), 88.

2 Hoxha, v. 1, përkatësisht 561 dhe 580.
3 Milo, 380./ Dervishi (v), 261.

Dy fjalë të fundit për S. Premten në poshtëshënime.1

Idealistë fanatikë, siç ishin shumica e komunistëve, edhe një
pjesë e mirë komunistësh shqiptarë i karakterizonte një bindje shenj-
tërie për ideologjinë e tyre dhe një mistifikim për Partinë. Ky botë-
kuptim, i shoqëruar me rregulla të ngurta e spastrime të herëpas-
hershme, zakonisht të përgjakshme, u siguroi një parti politike me disi-
plinë më të lartë nga ajo e një reparti ushtarak.

Mbledhja e jashtëzakonshme e KPNÇ
4-10 korrik 1943

KQ i PKSh e përdorte KPNÇ si maskë në Lëvizjen Nacional-
çlirimtare. Kuadro të larta të Partisë flasin për manipulimin e këshillit:
Në tetor 1943 E. Hoxha i shkruan S. Malëshovës: “Kjo (plogështia e
KPNÇ – shënimi im), natyrisht, e ka sëmundjen te anëtarët e tij që
s’kanë iniciativa, por faji më i madh është te ne, se ne s’po bëjmë sa
duhet për t’i dhënë gjallëri dhe shpirt këtij Këshilli”.

Ndërsa Baca (R. Çitaku) i shkruan E. Hoxhës: “Puna e Këshillit
të Përgjithshëm deri tani ka ngelur një gjë në letër”2.

Mbledhja e Jashtëzakonshme e KPNÇ, u organizua për të masi-
vizuar një sërë veprimtarish, duke përfshirë një pjesë vendimesh të
marra në Konferencën e Parë të Vendit të PKSh.

Në rendin e ditës qëndronin gjendja politike e jashtme dhe e
brendshme, gjendja e këshillave nacionalçlirimltare, formimi i shtabit
të përgjithshëm dhe financat e të ndryshme.3
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Merrnin pjesë të zgjedhurit në Pezë: Mustafa Xhani (që kryesoi
mbledhjen), Mustafa Gjinishi (që vazhdonte të ishte sekretari), Abaz
Kupi1, Enver Hoxha, Myslim Peza dhe Ymer Dishnica. Mungonin Ndoc
Çoba dhe Kamber Qafëmolla, Për zgjerimin e KPNÇ u kooptuan Sejfulla
Malëshova dhe Haxhi Lleshi.2

Më 4 korrik u zgjodh Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NÇ-
ShP - prej 13 anëtarësh: Spiro Moisiu, Enver Hoxha, Bazi i Canës (Abaz
Kupi), Myslim Peza, Baba Faja, Haxhi Lleshi, Ramadan Çitaku, Ymer
Dishnica, Sejfulla Malëshova, Mustafa Gjinishi, Bedri Spahiu, Dali
Ndreu dhe Shaban Strazimiri; emri i këtij të fundit nuk u dëgjua më.3

Në mbledhjen e ShP, që u bë të nesërmen, u caktuan detyrat.
Sipas E. Hoxhës “Edhe kjo u bë si punët e tjera, si ajo e Pezës”4. U zgjo-
dhën njëzëri të propozuarit: kryetar i Shtabit oficeri i karrierës, major
Spiro Moisiu, komisar i Shtabit Enver Hoxha.5,6

Më 7 korrik një delegacion i përbërë nga Malëshova, Hoxha,
Dishnica, Kupi e Gjinishi, ia paraqitën projektin shtabit ndëraleat, i cili
përfaqësohej nga majori Bill Maklin (Neil, alias Bill Mclean) e që kishte
mbërritur në Labinot nga fundi i qershorit.7

Në seancën e 9 korrikut Hoxha, duke diskutuar në frymën e
Konferencës së Vendit të PKSh, propozoi t’i dorëzohej një letër kryesisë
së BK për mbajtjen e një Kongresi në Vlorë, gjatë pesë-gjashtë ditëve të
ardhshme, për një marrëveshje, baza e së cilës të ishte “Luftë e orga-
nizueme pa kompromis kundër okupatorit”8.

1 Plasari-Malltezi (i), 22-3. Hoxha shkruan: “kjo ishte pjekja e dytë që ne kishim
me Bazin e Canës që pas Konferencës së Pezës”.

2 Hoxha, v. 1, 439.
3 Milo, 380, ku i referohet: AQSh, Procesverbali i mbledhjes së KPNÇ, 4 korrik

1943, F. 40/APL, D. 3, f. 1-8./ Dervishi (v), 263.
4 AQSh, diskutim i Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 156.
5 Dokumenta të Shtabit, v. I, 9-10. Hoxha rrëfehet: “por fare pak dija unë për këtë,

prandaj edhe rendimenti i kësaj pune s’ka qenë si duhet”. AQSh. Nga dis-
kutimi i Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari-Malltezi (i), 156.

6 Në kujtime Mugosha shkruan: “edhe pas krijimit të shtabit të përgjithshëm,
një pjesë e mirë e luftëtarëve synonte drejt shtëpisë apo fshatit të tyre. Shumë
prej tyre kërkonin që aksionet të kryheshin brenda ditës ose një herë në dy
ditë, dhe pastaj të ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre”. Në: Mugosha, 142-3.

7 Përkatësisht: Dervishi (v), 263./ Smajli, 22, 33./ Hoxha (viii), 33.
8 Milo, 380-1, ku i referohet: AQSh, F.40/APL, D. 3, f. 20-21: Procesverbali i

mbledhjes së KPNÇ, 9 korrik 1943.
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Ymer Dishnica, që mbështeti Hoxhën, krejt në kundërshtim
me çfarë kishte deklaruar në Konferencën e Vendit, tha se BK i duhej
thënë: “me ju, pa ju, do e vazhdojmë luftën deri në fund”1.

A. Kupi propozoi të caktohej një komision me kompetenca të
plota i cili, në emër të Këshillit, të bisedonte me Ballin për arritjen e një
marrëveshjeje: luftë pa asnjë kompromis e deri në fund okupatorit.
Në tri variantet e paraqitura për komisionin, qëndronte emri i Hoxhës;
por ky nuk pranoi. Komisioni u miratua njëzëri: Kupi, Peza, Gjinishi,
Dishnica dhe K. Qafmolla.2

Më 10 korrik 1943 KPNÇ dhe ShP nxorën një Proklamatë të
përbashkët drejtuar popullit3. Sejfulla Malëshova tregon se Prokla-
mata ishte hartuar sikurse kishte dashur Miladini.4

Në atë Proklamatë Konferenca e Pezës konsiderohej si guri
themeltar i Lëvizjes NÇ; pavarësisht shkeljeve flagrante të dy prej
çështjeve të vendosura aty: këshillat nacionalçlirimtare ishin vënë
në duart e komunistëve dhe nuk flitej më për angazhimin madhor
të marrë atje – për “Shqipërinë e pandashme”.

Në Proklamatë bëhej thirrje për bashkim:

“Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar ftonftonftonftonfton si Ballin Kombëtar
ashtu dhe gjithë shqiptarët të çdo partie qofshin, Të bashkohen në
Frontin Kombëtar Antifashist, në Frontin Nacionalçlirimtar (gërmat
e trasha janë të dokumentit – shënimi im)”. [...] “Ata [...] anëtarë të Ballit
Kombëtar [...] duhet të kuptojnë njëherë e mirë se propaganda anti-
komuniste dhe politika e «prit gomar të mbijë bari», si dhe politika e
një «xhandërmarie kombëtare» nuk janë gjë tjetër veç një manevër

politike e armikut”5.

Në vazhdim të propagandës këmbëngulëse të komunistëve për
t’u paraqitur përpara popullit ashtu dhe përpara Aleatëve se nuk
ishin ata që manovronin Lëvizjen Nacionalçmirimtare, deklarohej:

1 Aty, 381.
2 Po aty.
3 Dokumenta të organeve, 29-33.
4 AQSh. Diskutim i Malëshovës në Plenumin e Beratit. Në Plasari-Malltezi (i), 127.
5 Dokumenta të organeve, 32.
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“Gjithë shqiptarët duhet [...] të stigmatizojnë si propagandë të huaj,
antikombëtare propagandën se gjoja Lëvizja Nacionalçlirimtare është

një lëvizje komuniste”1.

Për gjendjen e jashtme në Proklamatë përmenden disfatat e
Boshtit në Stalingrad e në Tunizi2, kurse në pjesën e fundit të saj, nëpër-
mjet sihariqit se “Aleatët zbarkuan me sukses në Siçili” jepet fryma
e Konferencës së Vendit të PKSh: “me sot me nesër mund të gjendemi
përpara ngjarjesh deçizive, përpara një kryengritjeje të armatosur
në vendin tonë”3. Ky zhvillim konsiderohej i pritshëm edhe në strate-
gjinë e Ballit Kombëtar.

Situata e detyronte KPNÇ – pra KSh “ të deklaronte “përpara
popullit shqiptar, përpara gjithë botës”, “karakterin e vërtetë dhe [...]
qëllimet” e saj, të përmbledhura në gjashtë pika4:

1 - “Organizata NÇ është një organizatë, ku marrin pjesë gjithë
patriotët e ndershëm pa ndryshim feje, krahine ose partie. Dyert e saj
janë të hapura për të gjithë ata që duan me të vërtetë të luftojnë kundër
armikut të huaj”.

2 - “Lufton për çlirimin e Shqipërisë nga zgjedha e fashizmit italian

për një Shqipëri të pavpavpavpavpavarurarurarurarurarur, demokratike dhe popullore, demokratike dhe popullore, demokratike dhe popullore, demokratike dhe popullore, demokratike dhe popullore”5.....

Katër pikat e tjerat ishin thjesht demagogji:

3 - “Pasuria private si dhe iniciativa private në industri e ekonomi
mbeten të paprekura”6.

1 Po aty.
2 Po aty.
3Dokumenta kryesore, v. I, 33.
4Dokumenta të organeve, 32-3.
5  Në gërmat e trasha, që janë të dokumentit, vazhdon të shihet heqja e mbie-

mrit e pandashme. e pandashme. e pandashme. e pandashme. e pandashme. Ishin absolutisht shumë të paktë ata që në atë kohë e
dinin kuptimin e “demokracisë popullore” – një term shumë tërheqës –, të
cilin pas çlirimit komunistët e sqaruan: një “formë e diktaturës së
proletariatit”, që ishte thjesht e egra diktaturë komuniste, në zemrën e së
cilës qëndronte lufta e klasave, si faktor kryesor për zhvillimin e shoqërisë.
Në: Dode (ii), 71-2.

6 Të njëjtën demagogji përdorte Titoja në Jugosllavi. Në: Lazitch, 82-3.
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4 - “Nuk bëhen ndryshime radikale në jetën sociale (zakone etj.)
dhe në organizimin e punës”.

5 - “Oficerëve që hyjnë në Ushtrinë NÇ u garantohen gradat e tyre”.
6 - “Pas shporrjes së armikut të huaj. vetë populli zgjedh regjimin

e tij”.

Pas thirrjes për bashkim, në paragrafin e fundit të Proklamatës
përmendej “Gjaku i Mujo Ulqinakut, i Qemalit, i Perlatit, i Vojos, i
Jasharit”. Veç heroit jokomunist të 7 prillit 1939, Mujo Ulqinakut, ishte
një nga herët e rralla dhe e fundit, që ‘nacionalçlirimtarja’ përmendte
figura nacionalistësh të Ballit Kombëtar të rënë në luftë kundër
pushtuesit.1

Proklamata nënshkruhej nga Kupi, Peza, Hoxha, Malëshova,
Dishnica, Lleshi, Gjinishi e Moisiu.2

Pika e parafundit e rendit të ditës ishte mbi financat.3

Deri nga mesi i qershorit 1943 efektivi i forcave partizane lëvizte
nga 2 deri në 4 mijë partizanë4.

1 Ballisti Jashar Cakrani ka rënë në luftë kundër italianëve në Ruzhdije
(Mallakastër), më 13 mars 1943. Në: Lepenica (ii), 79.

2 Dervishi (v), 363, ku i referohet AQSh.
3 Është rasti i vetëm që njohim kur Hoxha gjatë luftës, brenda një rrethi të

ngushtë, ka zënë në gojë 400 lira stërlina flori dorëzuar Ymer Dishnicës
nga “delegacioni aleat”. Në: Dervishi (v), 262, ku i referohet: AQSh, F. 40/
AP, v. 1943, D. 3, fl. 1-12.

4 Kareco, 27. Nuk jepet referencë.

Qëndrimi
i Aleatëve anglo-sovjeto-amerikanë

dhe ndihma e tyre gjatë LDB

Qëndrimi i Aleatëve

Po paraqesim disa nga zhvillimet ndërkombëtare.
Karta e Karta e Karta e Karta e Karta e AtlantikutAtlantikutAtlantikutAtlantikutAtlantikut, një deklaratë zyrtare e parimore, u firmos

më 14 gusht 1941 nga presidenti Fraklin Roosevelt (Ruzvelt) dhe
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kryeministri Çurçill (Çërçill), ku deklarohej se ShBA dhe Britania e
Madhe “dëshironin të mos bëheshin ndryshime territoresh pa dëshirat
e shprehura lirisht nga popujt përkatës” [...] “dëshironin të shihnin
vendosjen e të drejtave për sovranitet dhe vetëqeverisje atje ku ato kanë
qenë të ndaluara forcërisht”1,2.

Duhet vënë në dukje se, sidomos gjatë LDB, Forin Ofisi bri-
tanik, nën ndikimin e fortë veçanërisht të qeverisë Mbretërore Greke
në mërgim në Londër, por edhe të asaj jugosllave po aty, mbante një
qëndrim të theksuar në favor të tyre e një qëndrim kundërshqiptar,
deri aty sa edhe pas nënshkrimit të Kartës së Atlantikut, në propozimin
që u bëhej qeverive greke e jugosllave në mërgim në Londër, nga
fundi i vitit 1941, për një konfederatë ballkanikekonfederatë ballkanikekonfederatë ballkanikekonfederatë ballkanikekonfederatë ballkanike, të pafat, mendohej
pjesëmarrja në të e një Shqipërie të cunguar, territoret jugore e veriore
të së cilës do të ishin përkatësisht të Greqisë e të Jugosllavisë.3

Më 1 janar 1942 në Uashington përfaqësuesit e 26 kombeve
antifashiste nënshkruan Deklaratën e KombevKombevKombevKombevKombeve të Bashkuarae të Bashkuarae të Bashkuarae të Bashkuarae të Bashkuara, me
anën e së cilës angazhoheshin për bashkëpunim me të gjitha forcat e
tyre ushtarake dhe ekonomike, kundër bllokut Italo-gjermano-japonez
dhe satelitëve të tyre, si dhe të mos përfundonin me armikun armë-
pushim apo paqe të veçantë. Mes të tjerash, aty u vendosën synimet
e Kartës së Atlantikut4. Këmbëngulja e Mbretit Zog për pjesëmarrjen
e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara nuk pati përfundim pozitiv5. Rezu-
ltati ishte i rëndë për Shqipërinë: Kjo nuk u konsiderua aleate e Kombeve
të Bashkuara.

1 Bland-Price, 57, ku i referohen: “Keesing’s Contemporary Archives”, vol. 4,
p. 4739./ Dosti, 81./ Dezhgiu (ii), 339./ Dy autorët e parë nuk japin referenca.

2 Më 20 shtator, në një konferencë ndërkombëtare të mbajtur në Londër, e
nënshkruan Kartën: Bashkimi Sovjetik dhe përfaqësues të Belgjikës, Çeko-
sllovakisë, Greqisë, Polonisë, Hollandës, Norvegjisë, Jugosllavisë, Luksem-
burgut dhe Francës së Lirë. Shqipëria nuk mori pjesë sepse asnjë personalitet
i emigracionit nuk mund të fliste në emër të saj. Në: Dezhgiu (ii), 340, ku nuk
jepet referencë.

3 Bland-Price, 57-60, ku u referohen një tok dokumentesh arkivore.
4 Milo, 205-6, ku citon Documents Pertaining To American Interest In Esta-

blishing A lasting World Peace: January 1941 – February 1946. Published by
the Book Department, Army Information Scool, Carlisle, Baracks, Pa. May 1946.

5 Aty, 206-8, ku jepen shpjegime dhe referim dokumentesh.
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Nga fundi i vitit 1942 ngjarjet, si ndërkombëtaret ashtu dhe ato
brenda Shqipërisë, ishin pjekur në mënyrë të tillë, që në Forin Ofisin
britanik, jo vetëm të mos flitej më për “protektorat”1, por të kalohej
nga kriteri “çlirimi i Shqipërisë nga zgjedha fashiste”2 “koncept që
s’kishte të bënte me formimin e saj si i shtet “, në “pavarësinë” e Shqi-
përisë, që mund të përjashtonte integritetin e saj.

Kështu, në dhjetor 1942, lëshuan deklarata njëri pas tjetrit: më
10 dhjetor Kordel Hall (Cordel Hull) - sekretar i Jashtëm i ShBA, më
17 dhjetor, ministri i Jashtëm britanik - Antoni Iden (Eden), dhe më
19 dhjetor ministri i Jashtëm sovjetik Vjaçesllav Molotov.3

Në të tre deklaratat, që do t’i paraqesim shkurtimisht më poshtë,
vihet se dëshira për ta parë Shqipërinë “të lirë” nga zgjedha fashiste.

Hall deklaronte mes të tjerash se “Qeveria dhe populli i Shteteve
të Bashkuara së shpejti do t’i japin ndihmë ushtarake këtyre njerëzve
trima për të përzënë pushtuesin nga shtëpitë e tyre”, dhe se “dekla-
rata e përbashkët e Presidentit dhe Kryeministrit britanik e 14 gushtit
1941, e njohur si Karta e Atlantikut” “e bëjnë të natyrshme” “sovrani-
tetin” e Shqipërisë.4

Në deklaratën e vet Ideni shtonte se “Kufijtë e Shqipërisë do
të jenë objekt bisedimi në Konferencën e ardhshme të Paqes”5, aspekt

1 Në një mbledhje të 2 korrikut 1940, kur Italia nuk kishte hyrë ende në luftë
me Britaninë, ofiqarët e lartë të Forin Ofisit, ishin shprehur se “në botën
moderne të sotme, Shqipëria nuk do të ishte e aftë të qëndronte vetë. Sido-
qoftë do të kishte nevojën e një mbrojtjeje të një Fuqije të Madhe” [...] dhe se
“ishte e kuptueshme që edhe në rastin e një disfate të Italisë, do të ishte e
volitshme që t’u lihej italianëve kujdesi për Shqipërinë”. Në: Bland-Price, 42,
ku i referohen FO371/24868/6586/R6586.

2 Shih deklarata të Pirson Dikson (Pierson Dixon), zëvendës sekretar i parë i
Forin Ofisit. Deklarata e parë është bërë më 28 nëntor 1940, në përputhje edhe
me deklaratën e qeverisë greke. Në vazhdim, po në përputhje me kërkesat
e qeverisë greke, mbahet i njëjti qëndrim. Në: Bland-Price, përkatësisht:
53, ku i referohet FO371/24867/503/R8783 dhe 54-6, të shoqëruara me refe-
rencat përkatëse.

3 Qëndrimet ideologjike e bëjnë E. Hoxhën që fjalën e Molotovit të mos ta
lërë të fundit. Në: Hoxha, (viii), 26.

4 Bland-Price, 61, ku i referohen: “Department of the State Bulletin”, Volume 7,
No. 181; December 12th, 1942; p 998.

5 Aty, 62, ku i referohen: “Parliamentary Debates: Official Report: House of
Commons”, Fifth Series , Volume 385; col. 2114-5.
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që kishte të bënte me pretendimet e Greqisë, një aleat i drejtpërdrejtë
i Anglisë, e pastaj edhe me pretendimet e Jugosllavisë1. Pas dhjetë
muajsh, Ideni do të shkruajë se “shqiptarët nuk janë aleatë”, se ata
“nuk duhet të presin të njëjtin trajtim sikur të ishin aleatët tanë”2.

Në deklaratën e Molotovit shprehej mbështetja pa asnjë kusht
e Bashkimit Sovjetik për pavarësisë e Shqipërisë dhe theksohej se “Lufta
e popullit shqiptar për pavarësinë e vet, e lidhur me atë të popujve të
tjerë ballkanikë[...] do t’i përzërë zaptuesit nga vendi”.3

Në ilegalitet (tetor 1943) Enver Hoxha, mbi të gjitha duke mos
e kuptuar e praktikisht duke mos e dashur, shkruan me ironi për keq-
ardhjen e Radio Londrës lidhur me mungesën e një qeverie shqiptare
në mërgim.4

Konferenca e MoskësKonferenca e MoskësKonferenca e MoskësKonferenca e MoskësKonferenca e Moskës, 19-30 tetor 1943, ku morën pjesë
Ministrat e punëve të jashtme të BRSS, Britanisë së Madhe dhe ShBA.
U vendos si detyrë hapja e frontit të dytë sa më parë.

Konferenca e TKonferenca e TKonferenca e TKonferenca e TKonferenca e Teheranit, eheranit, eheranit, eheranit, eheranit, 28 nëntor deri më 1 dhjetor 1943.
Merrnin pjesë kryetarët e tri fuqive të mëdha Stalin, Çurçill dhe Rusvelt,
së bashku me ministrat e punëve të jashtme. U vendos zbarkimi i forcave
anglo-amerikane në veri dhe në jug të Francës, jo më vonë se maji i
vitit 194.5

Në prag dhe gjatë LDB, Stalini ka folur për Shqipërinë vetëm
pas dyersh të mbyllura. Në gusht 1939 ai i ka bërë Joachim Von Riben-
tropit, ministër i Jashtëm i Adolf Hitlerit, pyetjen hipotetike nëse push-
timi italian i Shqipërisë kishte për synim Greqinë6. Sikurse e pati
parashikuar Sir Orme Sargent, ndihmës i nënsekretarit për punët e
Jashtme, në bisedimet e ardhshme që A. Iden (Anthony Eden), sekretar

1 Kjo deklaratë shkaktoi reagim të Qeverisë shqiptare të kohës, e për rrjedhojë
edhe të parive nga të gjitha krahinat e vendit. Ndër të tjera, në telegramin
e popullit të Lushnjës figuron dhe emri i Spiro Moisiut. Në: Dervishi (i),
466./ Dosti, 82.

2 Milo, 333 ku citon: Letër e Idenit për anëtarin e Dhomës së Komuneve, L.
Hore-Belisha, 2 tetor 1943. PRO-FO371/27137.

3 Bland-Price, 63, ku i referohen: Vneshniaja Politika, Vol. 1; Moscow 1946; p.
329.

4 Hoxha, v. 1, 574.
5 Përkatësisht: Dokumenta të organeve, 353.
6 Schmidt, 165.
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për punët e Jashtme të Britanisë së Madhe, do të zhvillonte me rastin
e nënshkrimit të traktatit me qeverinë sovjetike më 16 dhjetor 1941,
Stalini kërkoi që Shqipëria të ishte një shtet i pavarur1. Ky status i Shqi-
përisë do të shërbente për të mënjanuar pengesat e mundshme në
realizimin e synimeve strategjike të Moskës për Ballkanin.

Në tre nga shtatë fjalimet e mbajtura publikisht gjatë LDB, Stalini
ka përmendur rezistencën antifashiste në vende të ndryshme, ndër
të cilat në Jugosllavi e në Greqi, pa zënë në gojë atë në Shqipëri2.
Mbetet e paqartë domethënia e këtij qëndrimi. Nga ana e vet, Forin
Ofisi britanik udhëzonte BBC për të dhënë lajme vetëm për guerriljet
greke e jugosllave, pa përmendur ato shqiptare.3

Në Konferencën e Jaltës (takimi Truman-Stalin-Çurçill), në
shkurt 1945, nga vendet e Ballkanit vetëm Shqipëria nuk u përmend
në bisedimet zyrtare.4

Ndihma e Aleatëve

Britania e Madhe u orvat me nge të organizonte me qendër
në Beograd, në kuadër ballkanik, një kryengritje në Shqipërinë e
Veriut kundër Italisë, në vitet 1940-1941. Figurat kryesore që pranuan
ta udhëhiqnin kryengritjen ishin vëllezërit Kryeziu, kryesisht Ganiu,
Abaz Kupi e Mustafa Gjinishi. Në gusht 1940 drejtimi i organizatës
për Shqipërinë iu besua nënkolonelit Oklej Hill, i cili kishte qenë për
disa vite si oficer në korpusin e instruktorëve të gjindarmërisë shqiptare.
Orvajtja, edhe për shkak të gjendjes ndërkombëtare, dështoi në terren.5

Për të ndihmuar e koordinuar rezistencën në vendet ballkanike
të zaptuara nga fuqitë e bllokut ushtarak Boshtit Berlin-Romë-Tokio,
edhe në Shqipëri u dërguan misione ushtarake aleate të organizuara nga
Britania e Madhe, me qendër në Kajro. Oficerët e tyre quheshin BLO.

1 Bland-Price, 58-9, ku i referohen FO371/33113/2125/R2125./ Stettinius, Yalta, 12.
2 Fjalimet e 6.11.1941, të 1.5.1942 dhe të 5.11.1943. Në: Stalin, Fjalime (Tiranë 1945).
3 Dezhgiu, 352, ku i referohet: FO371/37147. Raport i Mehmet Cungut për

gjendjen politike në Shqipëri, 4 gusht 1943.
4 Për përmendjen e Shqipërisë shih: Dode (ii), 160-1.
5 Amery, 48-70, jep një paraqitje të hollësishme.
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I pari prej tyre që hyri në Shqipëri nga fundi i prillit 1943,
nëpërmjet kufirit me Greqinë, ishte Misioni Ushtarak Britanik me emrin
e koduar Consensus1. Ky përbëhej nga kryetari (komandanti) majori
Billi Maklin (Billy MacLean), zëvendësi i tij kapiteni Dejvid Smajli
(David Smiley), togeri Geri Dafi (Garry Duffi) specialist minash, radisti
rreshter Uilli Uiliamson (Wilie Williamson) dhe Elmazi me një anglishte
jo fort të përsosur, i cili pa entusiazëm më në fund kishte pranuar të
bënte pjesë në Mision2. Me urdhër të E. Hoxhës misionin e “bllokuan”
në Zagori; Popoviçi e Hoxha kishin pritur një përgjigje nga Vukma-
noviç-Tempo.3

Vetëm më 5 korrik 1943 Maklini mundi të mbërrinte në Labinot4.
Aty u takua me Enver Hoxhën dhe me disa anëtarë të KPNÇ që ndodhe-
shin aty, si H. Lleshi, A. Kupi, M. Peza, Baba Faja, M. Gjinishi etj.5

1 Detyrat kryesore të Misionit ishin: Të transmetonte një informacion të rregullt
për situatën e përgjithshme dhe ushtarake në Shqipëri; të konstatonte organi-
zatat ekzistuese lokale guerrilje; të ndërpriste prodhimin dhe transportin
e kromit dhe të rrugëve transballkanike; të organizonte një “sistem zonal” me
vende për të hedhur furnizime; të rekrutonte çeta guerrilje të lëvizshme për
operacione të menjëhershme dhe për operacione të mëvonshme në shkallë
të gjerë, etj. Në: Milo, 362, ku citon Roderick Bailey. The Wildest Province.
SOE in the land of the eagle. p. 56.

2 Smajli, 22, 33./ Hoxha (viii), 31./ Maklin e Smajli qëndruan pranë forcave të
komanduara prej komunistëve deri në tetor 1943, kur u largua nga  Shqipëria
me ardhjen e gjeneralit Dejvis (Davies).

3 Tempo udhëzonte: “Pranojini misionet ushtarake aleate. Jepuni informata
mbi forcat gjermane dhe italiane. Por mos lejoni praninë e tyre në shtabe, as
ndërhyrjen e tyre në çështje të brendshme. Kërkoni energjikisht dërgimin e
armëve për një luftë sa më të frytshme kundër zaptuesve e jo vetëm ca veshje
apo ca monedha floriri”. Në: Dedijer (i), 110-11.

4 Pritja e Misionit u bë në një atmosferë festive, me flamuj e me banderola ku
shkruhej “Mirëse erdhët. Rrofshin Aleatët e Mëdhenj”. Në: Milo, 365, sipas
një raporti të Maklinit dërguar Kajros. S’ka referencë./ Pas dekadash Hoxha,
që e fsheh atë atmosferë, shkruan shkurt: “Erdhën të rraskapitur nga lodhja.
I prita ditën e dytë të ardhjes”. Në: Hoxha (viii), 33.

5 Smajli, 33-5, 36-8./ Milo, 365./ Në kujtimet e veta Hoxha i bën një përshkrim
bisedës së tij të gjatë ‘zhbiruese’ me Maklinin, duke injoruar takimin me
anëtarët e KPNÇ, me cilët ky i fundit u takua dy herë, më 7 korrik dhe më
10 korrik pas shpalljes së krijimit të ShP. Hoxha shkruan vetëm për prezanti-
min me M. Pezën dhe për qëndrimet shumë të vlefshme të këtij të fundit.
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Ishte Popoviçi ai që kishte thirrur dhe ngarkuar Tashkon të
shkonte në Lavdar për të pritur Misionin Ushtarak Britanik1. Pas tre
muajsh, pas një zënke të fortë me Maklinin, ai iku dhe u caktua Frederik
Nosi, si oficer i ndërlidhjes.2

I shoqëruar nga Gjin Marku, “Në ditën e parë të xhiros” Smajli i
bëri një vizitë “komitit” Mestan Ujaniku, “komandantit të çetës së vendit”3.
Figura e Mestanit tregonte gjendjen e asaj kohe të shtabit komunist.

Me kërkesën e Smajlit, Nexhip Vinçani ka paraqitur një pasqyrë
të detajuar për çetat partizane në zonën e Korçës dhe pajimin luftarak
të tyre në qershor 1943, përpara marrjes së armëve dhe ndihmës
financiare nga Misioni Ushtarak Britanik. E përmbledhur, gjendja
ishte: Komandant NexhipVinçani, komisar Pëllumb Dishnica. Gjithsej
13 çeta me 570 burra; 1 mitraloz i rëndë, 33 mitraloza të lehtë, 6 mortaja.4

Smajli inspektonte vendet e zgjedhura ku do të parashutoheshin
ndihmat e para dhe organizonte ruajtjen e shpërnadarjen e materialeve
të hedhura. Pas dështimesh, parashutimi i parë u realizua më 27 qershor
19435. Një ide mbi materialet e hedhura gjatë luftës jepet nga Hibbert6

dhe në Milo.7

Në: Hoxha (viii), 44./ Maklini kishte shpjeguar përpara anëtarëve të KPNÇ
misionin e tij, i cili ishte thjesht ushtarak dhe se do të bënte çfarë ishte e mundur
për të ndihmuar shqiptarët kundër armikut të përbashkët dhe t’i koordinonte
përpjekjet me ato të Aleatëve. Se ndihma do t’u jepej të gjithë atyre që do të
angazhoheshin në luftime, etj. Në: Milo, 366, ku i referohet Roderick Bailey.
vep. cit., p. 63-5.

1 Në Milo, 364, ku i referohet: Koço Tashko, Kujtime. “Me englezët (Me Misionin
Ushtarak Britanik pranë forcave partizane shqiptare)”. Arkivi i familjes Tashko.

2 Smajli, 57, shkruan për Nosin: “megjithëse i sjellshëm, e dinim se ishte një
komunist i bindur dhe spiuni zyrtar i LNÇ pranë nesh”.

3 Smajli, 44, e përshkruan kështu takimin: “Ai ishte një plak i pashëm që kishte qenë
komit gjithë jetën e tij, veprimtari e ndershme në Shqipëri. Mbante një sërë
medaljesh që i kishte mbledhur kushedi se ku, dhe kishte tendencën t’i nënsh-
kruante pusullat e tij si Komandant i Përgjithshëm i Shqipërisë. Kishte mustaqe
të gjata, të bardha. [...] Ujaniku nuk e kurseu rakinë e tij, të cilën e pinte pa përtim”.

4 Aty, 58.
5 Aty, 48-52, 53-4, 62./ Hoxha (viii), 48, ku përmend vetëm një hedhje.
6 Hibert, 103-4.
7 Milo, 370-1 në psh. jep të dhëna sipas: Allied Military Mission. Albania 1942-

1945. SOE. History. Vol. 37/B. Archives HS7/70. Apendics 0.
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Në poshtëshënime japim disa ndodhi të treguara nga Smajli,
ku në kllapa shënohen faqet e librit të tij.1

Abas Ermenji, eksponent i Ballit Kombëtar, komandant i çetës
që vepronte në zonën Skrapar-Berat, i dërgoi fshehurazi një letër Maklinit,
ku e ftonte për bisedime2. Në përgjigjen, Maklini shprehte të njëjtën
dëshirë, duke theksuar se “është në interes të luftës për të mundur
armikun e përbashkët që të bashkohemi sa më shpejt”3.

Takimi, i shkurtër u bë më 27 qershor në Prrenjas të Tomoricës.
Ermenji ka shkruar vetëm se “Maklini e siguroi Ballin Kombëtar se
Misioni Britanik do të tregohej i paanshëm në çështjet e brendshme
të Shqipërisë”4. Në këtë rast paska ndodhur një incident.5

Sikurse shkruan Paskal Milo, nuk janë të qarta arsyet pse Safet
Butka6 ka hezituar të takonte Maklinin në Shtyllë, aq më tepër kur
sapo ishte nënshkruar marrëveshja e Mukjes. Pas një letre-ultimatum
të këtij të fundit, datuar 5 gusht 19437, më 8 gusht të dy nënshkruan
një marrëveshje prej 4 pikash.8

1 Smajli shkruan: Disa nga partizanët me përgjegjësi e fshihnin të qënit komu-
nist. Sulo Kozeli thoshte se “jemi të gjithë demokratë”; Nexhip Vinçani thoshte
se ishte nacionalist. Por kishte nga ata që nuk e fshihnin atë, si K. Tashko
dhe Y. Dishnica (Përkatësisht: 37, 41, 42, 43)./ Në një rast është shoqëruar nga
“një çetë e përbërë vetëm nga gra që këndonin këngë partizane me tingëllimin
krejt si këngë ruse” (43)./ Në fshatin Leshnjë, bashkë me Dinen (K. Tashkon)
qëndroi një javë në shtëpinë e vëllezërve Ylli, një nga të cilët ishte babai i
Kahreman Yllit: “Vazhdimisht vërtetonim se na mungonte diçka nga sendet
tona” (43-4)./ Smajli shkruan pozitivisht për Gjin Markun dhe për Safet Butkën.
(44, 53)./ Një partizan kishte vrarë një italian që ndodhej pranë tyre, se donte
çizmet e tij. (60)./ Smajli nuk i fsheh pikëpamjet e tij kundërkomuniste. (56-7).

2 Ermenji, 462.
3 Milo, 364-5, ku i referohet: Letër e B. Maklinit për A. Ermenjin. Nê: AQSh,

F. 556, v. 1943, D. 20, f. 69.
4 Milo, 365./ Ermenji, 462.
5 Sipas Tashkos (i cili nuk ishte një anëtar i Misionit), ky nuk ishte njoftuar

për takimin që shefi i Misionit do të bënte me Ermenjin dhe me Kryesinë e
BK të Zonës. Në: Milo, 365, ku i referohet: K. Tashkos: “Kujtime. Me Englezët”,
Dok. i cit.

6 S. Butka, komandant i çetave të BK për Zonën e Korçës. Në: Butka (vii), 221, 225.
7 Butka (vii), 222, jep letrën, ku i referohet: AQSh. F.41/AP, v. 1943, D. 49, f. 5.
8 Milo, 369, ku i referohet AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 49: Marrëveshje midis

Maklinit dhe Safet Butkës, më 8 gusht 1943. Sipas marrëveshjes, Balli Kom-
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Aksioni në Barmash u krye nën komandën e drejtpërdrejtë të
Smajlit, i cili së bashku me Safet Butkën kishin caktuar një pusi kundër
gjermanëve. Më 12 gusht, kur Smajli shkoi personalisht në vend i pajisur
me mitraloza të rëndë Breda, në fshatin Kurten gjeti një çetë balliste
prej 200 vetash që u rreshtuan për inspektim. Komandohej nga
kapiten Qemal Burimi, me të cilin bëri planin e sulmit1. Në majë të
një kodre takuan një çetë prej 30 partizanësh, me komandant Petrit
Dumen, që po i vëzhgonte. Pas pyetjes së Smajlit se ç’bënte aty, ai i
tregoi me gisht vendin ku do të bënte një aksion që ishte i njëjti për të
cilin kishin ardhur Burimi e Smajli.2

Pas një kohe ‘mjalti’ mes Misionit Ushtarak Britanik dhe ShP3,
fillojnë ankesat e masat që po i trajojmë më poshtë.

Pak ditë pas hedhjes poshtë të Marrëveshjes së Mukjes, pa asnjë
dyshim me kërkesën e Popoviçit, i cili duhet të ketë punuar mirë që
Enver Hoxha të mbetej i trembur për sigurimin e pushtetit të vet të
ardhshëm, në një letër që ky i fundit i dërgonte Komitetit Qarkor të
PKSh për Gjirokastrën, të nesërmen e ceremonisë së përurimit të formi-
mit të Brigadës I, më 16 gusht, ku e lajmëronte për nisjen aty të majorit
Tilman, vinte në dukje se britanikët shkonin “për punën e tyre”, por

   bëtar i Korçës merrte përsipër të bënte aksione sulmuese menjëherë në zonën
Qafë Thanë-Librazhd dhe Barmash-Perat, por kërkonte që forcat partizane
të mos merrnin në ato zona aksione që mund të pengonin evakuimin e
banorëve. Për dy aksionet e para, në Qafë Thanë e Barmash, Maklini merrte
përsipër të dërgonte oficerët e misionit për t’u takuar me Shtabin e Ballit për
të instruktuar efektivët e Ballit në përdorimin e armëve, si dhe të ndihmonte
me materiale ushtarake.

1 Smajli, 60, vërente: “ndryshe nga komandantët partizanë që pretendonin se
dinin gjithçka, Burimi ishte i gatshëm të dëgjonte dhe bile të pranonte këshilla”.

2 Aty, 60-1, shkruan: “E kisha të qartë se Dumja vepronte me urdhër të LNÇ,
sipas të dhënave të Frederik Nosit, për të penguar një pusi kundër gjermanëve
dhe në këtë mënyrë të provohej pretendimi i LNÇ se (ballistët – shënimi im)
nuk ishin për bashkëpunim”. Smajli i kërkoi Dumes të largohej. Ky u përgjigj
se kishte marrë urdhër të prerë dhe do ta zbatonte. Kishte ikur vetëm pas
deklaratave të Smajlit që, po qe se do “të vepronte sipas urdhërave të marra,
LNÇ nuk do të merrte më as armë as të holla nga Misioni Britanik”. Smajli
pohon se një deklaratë e tillë nuk ishte në kompetencën e vet.

3 Milo, 367-8, jep pjesë nga raportet që dërgonin Maklini në Kajro dhe Popo-
viçi në PKJ.
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“dhe për të futur hundët në punët tona të brendshme”, se “Tendenca
e tyre është të pyesin çdo njeri, çdo partrizan, çdo komandant çete dhe
këndej të kuptojnë dhe të futin gishtin në ushtrinë tonë dhe në lëvizjen
tonë”. Hoxha vazhdonte me porosi që britanikëve t’u viheshin nga
pas shokë të besuar për t’i kontrolluar dhe për të evituar takimet “me
njerëz që ju gjykoni se s’duhet të piqen”1.

Më 1 tetor 1943, dita në të cilën KQ i PKSh nuk u jepte më komi-
teteve qarkore të Partisë direktiva, por urdhëra për luftë kundër Ballit
(sikurse do ta shohim në titullin Lufta civile që vjen më poshtë, kapi-
tulli në vijim), në emër të KQ të PKSh, Hoxha i dërgoi një letër Komi-
tetit Qarkor të Gjirokastrës, ku flitej dhe për qëndrimin që duhej
mbajtur karshi majorit anglez aty: “Në asnjë mënyrë ai s’ka të drejtë
të përzihet në punët tona të brendshme e sidomos ushtarake”. Ironia
ishte e pranishme: Popoviçi, Mugosha e shokë të tjerë të PKJ jo vetëm
mund të ndërhynin kudo, por jepnin dhe urdhëra ekzekutive2. Në një
letër tjetër të po asaj dite, që u dërgohej komiteteve qarkore të Partisë,
jepej porosi edhe për qëndrimin kundrejt misioneve ushtarake angleze.
Duke shkelur kriteret e bashkëpunimit ushtarak, me një parti pris
ideologjike theksohej:

“Ne i njohim kush janë amerikano-anglezët dhe nuk harrojmë për
asnjë çast se ata janë kapitalistë, se ata janë kundër komunizmit, as ata

nuk harrojnë kush jemi ne”3.

Qëndrimet e mëtejshme i përkisnin personalisht Miladin Popo-
viçit. Dedijeri shkruan se vigjilenca e Popoviçit përkundrejt ushtarakëve
anglezë kishte qenë në “lartësinë e detyrës”. Më 19 tetor Miladini i dër-
gonte një relacion shkoqitës KQ të PKJ për Misionin Ushtarak Britanik.4

1 Hoxha, v. 1, 436-7.
2 Letra në fjalë vazhdonte: “T’i themi (majorit” shënimi im) haptazi qëndrimin

tonë karshi Ballit Kombëtar, dhe për çdo gjë që ai do të bëjë në favor të tij
dhe në disfavor të luftës që bën populli shqiptar, do të jetë përgjegjës përpara
qeverisë së tij dhe përpara nesh”. Në: Hoxha, v. 1, 550-1./ Dedijer (i), 112.

3 Hoxha, v. 1, 548.
4 Dedijer (i), 111-2. Popoviçi mes të tjerash shkruante: “Ka ardhur këtu me

rreth 25 ushtarakë, me katër majorë, tre kapitenë me personelin ndihmës,
radiotelegrafistë. Disponojnë 8 radiostacione [...] punojnë të pavarur nga
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Të nesërmen e formimit të Brigadës I, u nisën për në zonat e
caktuara misionet e drejtuara nga oficerë të BLO që kishin mbërritur
deri në atë kohë: Major Bill Tilman për në zonën e Gjirokastrës; major
Xheri Fild (Jerry Field) në Vlorë; major Xhorxh Sejmur (George Seymour)
në Veri te Abaz Kupi; nënkolonel Pitër (Peter) Kemp donte të shkonte
në Kosovë. Më pas Artur Hands (Arthur Hends) u dërgua në shtabin
partizan të Haxhi Lleshit; Toni Nil (Tony Neel) te shtabi i Abaz Kupit.1

Smajli shkruan se “Shtabi partizan e kishte vizituar disa herë
Misionin”. Raportonin “aksione të guximshme të çetave, duke preten-
duar se ishin vrarë disa qindra italianë, pa dhënë asnjë provë”2.

Me rritjen e veprimtarisë, rreth gjysmës së dytë të tetorit para-
shutoi në Bizë (krahina e Çermenikës) një mision ushtarak britanik i
nivelit të lartë, me kryetar gjeneral-brigade Dejvis (Edmund, alias Trocki,
Davies) dhe me shef shtabi nënkolonel Artur Nikols (Arthur Nichols),
që mori në dorëzim Misionin Konsensus.3

    njëri-tjetri”. Duke vënë re ndërhyrjet e tyre, “u thirr MakLean në një mbledhje
të KPNÇ dhe u nënshkrua një protokoll [...] ku thuhet se misioni ushtarak
njihet si mision i aleatëve dhe bëhet fjalë thjesht për ndihmë në armë që
ofron Anglia, e nuk lejohet që misioni ushtarak të ndërhyjë në çështjet e bren-
dshme. [...] Në fillim edhe kanë ndihmuar diçka [...]. E pastaj më pak, dhe
tashti bashkë me veshje hedhin dhe disa armë kundratanke (përgjithësisht
ndihma të dobta)... Kanë premtuar se do të ndihmojnë me propagandë, por
deri tashti s’kanë bërë gjë, megjithëqë majori thotë se (informatat) i «censuron
Radio Londra». E gjithë kjo është e kuptueshme. Siç kuptohet edhe fakti që
Radio Londra flet vetëm për disa reaksionarë dhe për daljen e tyre nëpër male”.

   Kurse Eksponenti i BK, Abas Ermenji shkruan: “Pastaj Radio Londra, e më
vonë ajo e Barit, i merrnin mendjen njerëzisë me propagandën që bënin për
Lëvizjen NÇ, domethënë për komunizmin”. Në: Ermenji, 462.

1 Smajli, 64-5./ Bland-Price, 80./ Milo, 367.
2 Aty, 65, ku shkruan se këto vizita bëheshin për të kërkuar armë të tjera dhe për

të hedhur baltë mbi Ballin Kombëtar. Ne kërkonim prova për këto fitore të prete-
nduara, si për shembull etiketa identifikimi, grada uniformash, por kurrë nuk
u paraqitën prova të tilla”. “Vetëm në një rast u zunë robër disa italianë dhe kjo
ngjarje e jashtëzakonshme u lajmërua me krenari nga Shtabi. U ftova t’i shihja vetë.
Në një shtëpi në Vithkuq, gjeta 4 oficerë dhe 2 nënoficerë italianë. Ata e dinin se
do të vriteshin, por nuk e kishin humbur qetësinë dhe refuzuan të jepnin informa-
cionin që u kërkohej, me përjashtim të adresave dhe familjeve në Itali”.

3 Bland-Price, 80./ Smajli, 76-7, ku tregon edhe se komandanti partizan i zonës
ishte Baba Faja, i cili përdorej si figurë nga partizanët pasi kishte mjaft pasues,
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“Maklini e informoi Trockin dhe shtabin e tij mbi gjendjen,
[...] duke dhënë karakteristikat e personaliteteve të ndryshme dhe
duke paralajmëruar për problemet që do duhej të përballonin, sido-
mos për të mos pasur besim në premtimet e partizanëve që ishin
hajdutë të mëdhenj”1.

Gjenerali Dejvis qëndroi pranë Shtabit të Përgjithshëm të UNÇ
rreth dy muaj. Më pas, i plagosur, u kap nga gjermanët.2

   por pranë tij qëndronte gjithmonë komisari Kadri Hoxha, që nuk ia ndante
sytë e që firmoste edhe për marrjen në dorëzim të materialeve nga ato që
parashutoheshin. Baba Fajën e përshkruan një “njeri të dashur, por qerrata,
pinte shumë (dhe) shkrihej kur këndonte këngë partizane”./ Portreti që i
kanë bërë britanikët më 1945 Baba Fajës: “Lindi më 1900 në fshatin Luz të
Kavajës. Ka qenë shërbëtor në teqenë e Elbasanit, ku u bë bektashi dhe më
vonë dervish. Pati fatin të bëhej Baba i Teqesë së Martaneshit, ku u rekrutua
në radhët e komunistëve nga Mustafa Gjinishi, pas pushtimit italian të Shqi-
përisë. Megjithëse nuk është përgjegjës për ndonjë krim të veçantë, ai është,
prapëseprapë, përgjegjës për të gjitha vrasjet dhe veprimet kriminale të
kryera në rajonin e tij. Djegia e Teqesë së Martaneshit dhe e fshatit nuk i bëri
përshtypje Baba Fajës, megjithëse ai ishte shkaktari i derejtpërdrejtë i atij
shkatërrimi. Ja disa cilësi të karakterit të tij: 1. Megjithëse ishte Dervish dhe
Baba, ai përfitoi nga liberalizmi ekstrem i komunistëve dhe gjithmonë ka
mbajtur disa mantenuta në teqenë e tij. 2. Gjenerali Dejvis, kreu i misionit
ushtarak të aleatëve në Shqipëri e ka takuar disa herë Baba Fajën. Një ditë,
gjeneralit i humbi xhaketa dhe askush nuk e dinte ku gjendej, por, kur bëri një
vizitë të papritur në Teqenë e Martaneshit, ai u befasua kur pa xhaketën e
tij të humbur që e kishte veshur Baba Faja. 3. Baba Faja është njeri i pashko-
lluar dhe injorant i kallëpit të Myslim Pezës. Komunistët e kanë shfrytëzuar
si kanë dashur. Tani ky njeri është kolonel i Ushtrisë Nacionalçlirimtare,
komandant dhe sikur kjo të mos mjaftonte: një nga njerëzit kryesorë të Kryqit
të Kuq Shqiptar”. Në: Ç. Hoxha, 69-70, ku i referohet The National Archives,
ref. HS, 5/73.

1 Smajli, 80./ Veç rasteve të tjera të vjedhjeve nga ana e partizanëve, të cilat
në punimin tonë tregohen sipas rastit, po paraqesim një fragment nga
raporti i 31 tetorit 1943 i majorit J. Fild (Field) që vepronte në zonën e Vlorës:
“Partizanët më vodhën gjysmën e rrobave të Uniformës, si dhe të gjitha rrobat
e Edenit dhe të De’ath, përveç rrobave që mbajnë veshur kur flenë gjumë”.
Në Ç. Hoxha, 70, ku citon: E. Kapri «Dokumenti, raporti i majorit britanik
Field nga Vlora, tetor 1943», Panorama, 13 prill 2014.

3 Në një letër të 21 janarit 1944, Nako Spiru fajëson Dali Ndreun për plagosjen
dhe rënien rob të “gjeneralit anglez”. Në: Ç. Hoxha, 105./ Gaqo Progri (Pecani)
ish-partizan, shkruan në gazetën Bashkimi të 5 majit 1945 (f. 3): “gjenerali
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Rreth po kësaj kohe, një mision ndihmës, i përbërë nga major
Riçard Ridëll (Richard Riddel) dhe kapiten Antoni Simkoks (Anthony
Simcox) zbritën afër Dibrës për t’u lidhur me guerriljet e atyre anëve.1

Në prill 1944 një mision i ri ushtarak britanik i kryesuar nga
majori Alan Palmer mbërriti pranë KPNÇ2. Po këtë muaj Popoviçi i
shkruante përsëri KQ të PKJ mbi misionet ushtarake aleate. Pasi tre-
gonte shqetësimet që kishte, pyeste: “Çfarë duhet të bëjmë me ta?”3.

OSS (Zyra e Shërbimeve Strategjike “ të ShBA), paraardhësja
e CIA, në mars 1943 paraqiste dyshime pranë Departamentit të
Shtetit se agjentët e tyre në Shqipëri pengoheshin nga BLO britanike
për të pasur kontakte të drejtpërdrejta me shefat e guerriljeve.4

Në nëntor 1943 togeri amerikan me origjinë shqiptare Tomas
(Thomas) Stefani5, i shoqëruar me dy ushtarakë të tjerë, po me origjinë
shqiptare, u paraqit pranë shtabit të Skënder Muços6 në Karaburun,

   Davies mbeti i plagosur në grykën Okshtun–Kostenjë; nuk kish asnjë mundësi
tërheqjeje”./ Për rrethanat e ndarjes, Davies shkruan se e ka lënë në baltë
Enveri dhe se të nesërmen u plagos dhe përfundoi në duart e gjermanëve.
Pas dyzet vitesh Hoxha shkruan se ishte gjenerali që nuk pranoi propozimin
për t’u zhvendosur së bashku dhe u dorëzua “pa zbrazur asnjë pushkë”.
(Përkatësisht në: Davies, 146-7, 150 dhe në Hoxha (viii), 161-2)./ Ndërkaq më
1945 gjenerali anglez ishte dekoruar nga pala shqiptare me urdhrin «Ylli
Partizan» dhe me «Medaljen e Trimërisë». Në: B, 6 shtator 1945.

1 Bland-Price, 80.
2 Po aty.
3 Dedijer (i), 113-4. Nga Relacioni i Popoviçit dërguar KQ të PKJ më 24.4.1944.
4 Bland-Price, 80, ku citojnë: M112/15/875.01/507.
5 Për rezultate të shkëlqyera në shkollën e mesme, Stefani bëri pjesë në Shoqa-

tën e Nderit të Kombit të distriktit. Studimet universitare për drejtësi i
ndërpreu pas dy vitesh dhe, kur vdiq babai i tij në 1938, filloi t’i ndiqte natën.
Në prill 1942 Stefani la punën e studimet dhe u fut në ushtrinë amerikane
privatisht, duke kaluar nëpër një sërë përgatitjesh nëpër kurse të ndryshme,
pas të cilave në kushtet e luftës doli oficer në janar 1943. Grada toger i parë
i erdhi pasi mbërriti me det në Karaburun të Vlorës. Në: Lucas, 136.

6 S. Muço, kryetar i Ballit Kombëtar për qarkun e Vlorës; pjesëmarrës në mble-
dhjen e Mukjes. (Në: Plasari–Malltezi (i), 20 në psh.)./ Në gusht 1944 ai dhe
dhjetë vetë u arrestuan nga gjermanët. Muço dhe dy të tjerë u veçuan nga
grupi dhe i nisën drejt Tiranës me një makinë. Të tre burrat më vonë u gjetën
të vrarë përgjatë rrugës kryesore me duar të lidhura pas shpine. U dyshua
se pas kësaj vrasjeje ishte Enver Hoxha”. Në: Lucas, 311 në psh.
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si oficer ndërlidhës i Kuartierit të Forcave Ajrore Aleate. Në atë zonë ky
bëri edhe furnizime me armë.

Në fund të prillit 1944 toger Stefani u paraqit në ShP, ku takoi
me Hoxhën në Helmës të Skraparit.1

Smajli shkruan se gjashtë muajt e parë misioni i tyre në Shqipëri
kishte marrë 30.000 stërlina flori.2

Hibbert, një oficer tjetër i parashutuar në dhjetor 1943, shkruan
se UNÇ ka marrë një subvencion shumë më të madh se kushdo tjetër
(nga lëvizjet e tjera në Shqipëri – shënimi im). Asaj i janë dhënë edhe
rreth 31.000 stërlina flori, nga të cilat 15.000 u janë kaluar nga gjenerali
Dejvis në fund të vitit 19433, pa përmendur shpenzimet për mbajtjen
e Misioneve, d.m.th. ushqimi, fjetja, udhërrëfyesit, rojat, mushkat, tagjia,
ryshfetet, agjentët informativë etj. Sipas tij, ari që u dha, pa dyshim
i ndihmoi partizanët që të mbijetonin në dy periudha kritike, gjatë
ofensivës së dimrit të gjermanëve dhe gjatë betejës së Dibrës. Pas 10
tetorit 1944 nuk është dërguar më ar në Shqipëri4. Hibbert vlerëson
se “shumat e përfshira ishin tepër të vogla për të krijuar një arkë
financiare për luftën”5.

Sidoqoftë lajmet për furnizime sterlinash përhapeshin.6

1 Hoxha (viii), 336./ Gjatë luftës, nga oficerët anglo-amerikanë, Stefani kishte
qenë më i preferuari i Hoxhës, kurse pas saj Hoxha kërkon t’ia ulë vlerat
atij. ‘Gjeneralkoloneli’, me nivelin që dimë, e vlerëson togerin si “bastard”,
“jo me shumë mend”, etj. Në: Lucas, 141 dhe Hoxha (viii), 336-8./ Nga ana
e vet Stefani, në shumë mesazhe që shkëmbente me shefin e vet Fulcin, i
referohej shpesh Hoxhës me emrin e koduar CINC – një shkurtim anglisht
për pozitën si Kryekomandant i ushrisë partizane, por kur Stefani u diktonte
mesazhin e tij radio-operatorëve, ai e shqiptonte emrin e koduar të Hoxhës si
“Chink” – një fjalë amerikane përçmuese për një person kinez. Në: Lucas, 163.

2 Smajli, 50./ Po aty shkruan se një nga dy rojet pesonale, Aliu, nuk qëndroi
gjatë me të; ai u arratis se vrau komisarin lokal Ramiz Aranitasin për t’i
marrë atij 200 stërlina të dhëna nga Smajli për të paguar shërbime të kryera
nga njerëz të ndryshëm.

3 Dhënë për të blerë ushqime e për të paguar ushqimet e gjetura më parë.
4 Hibbert, 387.
5 Aty, 104.
6 Në përgjigjen që E. Hoxha i jep komisarit të batalionit të Bërzeshtës më 8

nëntor 1943, i cili me një letër drejtuar komandës kërkonte “deri pjata dhe
qepshe”, i shkruan: “Lëvizja jonë nuk ka burime të tjera për të furnizuar bata-
lionet dhe çetat, përveç ndihmave të popullit”. Në: Hoxha, v. 2, 65-6.
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Majori anglez George Seymour (Xhorxh Seimur)1 ka raportuar
për devijimet që u bëheshin ndihmave financiare që jepeshin për fami-
ljet e partizanëve.2

Në kampin komunist kishte njërëz që mendonin për një
qëndrim racional ndaj oficerëve britanikë. Më 15 mars 1944 N. Spiru
i shkruan Popoviçit:

“Neve nuk do të bëhemi vegla të tyre (të anglezëve – shënimi im), por
na intereson ta kemi më mirë se të tjerët me ta. Ata do të vijnë këtu (do
zbarkojnë) për së shpejti. Do të jetë fuqia me të cilën do të kemi të bëjmë”3.

Por përfundimisht ishte M. Popoviçi ai që përcaktonte qëndri-
met që duheshin mbajtur kundrejt misioneve ushtarake të Aleatëve-
armiq. Atë qëndrim Hoxha e ka paraqitur si autokritikë në nëntor 1944,
në Plenumin e Beratit, ku thotë:

“Me aleatët kemi pasur një vijë të lëkundshme, por më tepër sektare
me qëllim që sa më shpejt t’i mbytnim ata [...] Edhe për një gjë të vogël
ne revoltoheshim dhe merrnim vendim t’i nisnim nga Shqipëria. Bile
një herë morëm një vendim [...], që ishte vendimi i Aliut (Popoviçit), por
që e mbrojta edhe unë, për ta kapur MacLean-in, për ta burgosur dhe
për ta nxjerrë përpara gjyqit ushtarak4. Kur kjo nuk na doli, atëherë
Miladini u tërhoq dhe tha sikur vendimin e kishte marrë vetë Enveri”5.

1 Smajli, 65, shkruan se Seimuri më 15 gusht u dërgua në Veri te Abaz Kupi.
2 Raporti: “Prej City N. 57. Nacional-Çlirimtarja insiston gjithënjë për ndihma

[...] I premtova se do t’i japim prapë. Kryetarët e çetave nuk dëshirojnë të
ceket [...] çështja e parave të dhanuna. Paratë, sipas informatave që mora
këto kohët e fundit, nuk janë përdorun për të paksue mjerimet e familjeve në
të cilën ndodhen, pasi i kanë derdhun në kasën e partisë internacionaliste”.
Në: Baruti (ii), 179, ku citon Raport i Seimourit, dhjetor 1943. Në: Arkivi i
Bibliotekës Kombëtare.

3 Ç. Hoxha, 113.
4 Në një kabëll të 4 qershorit drejtuar Fulcit, toger Stefani theksonte se “Politika

e re e kuqe është përcaktuar tashmë që asnjë Mision i Aleatëve nuk do të
lejohet të kalojë në zonat e Ballit apo të Kupit. [...] Ju lutem më ktheni për-
gjigje sa më shpejt para se të flas me Hoxhën, i cili do të mbërrijë këtu brenda
dy ditësh”. Në: Lucas, 151, ku i referohet: NA: RG 226, Hyrja 136, Kutia 34, D. 335.

5 AQSh. Diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),
163./ Për këtë incident, Komanda britanike e vendosur në Bari të Italisë i
dërgoi Hoxhës një ultimatum të menjëhershëm. Ky e tërhoqi “deklaratën
dhe kërcënimin”. Në: Hibbert, 304-5.
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Incidenti i mësipërm mund të interpretohet si një akt kamera-
tizmi i Enverit ndaj Miladinit, por edhe si fakt qe ky i dyti e përdorte
Enverin si të donte. Sidoqoftë, në fund të nëntorit të vitit 1944 Hoxha e
gjykonte se duhej të ‘ndahej’ prej tij, për t’u bashkuar formalisht me
të, kur atë e kishin vrarë në Kosovë dhe kur Hoxha ishte prishur me PKJ.

Oficerët BLO kanë shkruar përshtypjet e tyre për dy instruk-
torët jugosllavë dhe kanë vënë re respektin dhe fshehjen që u bëhej atyre
prej drejtuesve të PKSh.1

Në pamje të jashtme dukej sikur Bashkimi Sovjetik nuk intere-
sohej për rezistencën shqiptare gjatë LDB. Por nuk duhet të ketë qenë
ashtu, se njihet historikisht interesimi i Moskës për Ballkanin. Misio-
nit ushtarak sovjetik, i përbërë nga majori Ivanov dhe nga një radio-
transmetues, që u dërgua pranë ShP të UNÇ në gusht 1944, për të
plotësuar formalisht ftesën e Kongresit të Përmetit2, i duhen njohur
disa veçori.

E para: Ishte një dërgim vëllazëror marksist-leninist, me një
kuptim ideo-politik: Në atë kohë Hoxha shkruante se “Për atë ditë feste
të madhe vloi pushka dhe mitrolozi si në luftë”3.

1 Kapiten Smajli shënon: “Një përfaqësues të Titos, një figurë ogurzezë, i quajtur
Ali Dushanoviç (fjala është për Miladin Popoviçin – shih pseudonimin në:
Lepenica (i), 104), e shikonim shpesh me anëtarët e Shtabit”. (Kjo thënie që
duhej të ishte si poshtëshënim në faqen 106 të librit të përkthyer në shqip
të Smajlit –Vitet shqiptare –, mungon. Për këtë shih origjinalin: David Smiley,
Albanian Assignement, London, 1984, 119 në psh./ Pseudonimi i mësipërm
për Popoviçin, nuk ishte i vetmi nga ata të sajuarit për instruktorët jugosllavë.

   Major Pitër (Peter) Kemp, 83, 142-3, i parashutuar tre muaj pas Smajlit, shkruan
për “respektin e thellë me të cilin rrethoheshin dy përfaqësues të Titos, dy
figura të mbrapshta, Dushan Mugosha dhe Miladin Popoviçi, prej kolegëve
të tyre shqiptarë”. Me tej ai flet dhe për praninë e Popoviçit në mbledhje të
ndryshme, për respektin që kërkonte nga ana e Enver Hoxhës, për një “kapar-
disje të rëndë” sa herë që i kërkohej ndonjë mendim, si dhe për një bastisje
që kishte bërë në kampin anglez të radiotransmetimit të vendosur në Grecë.

   Hibbert, 210, vë re se Hoxha dhe shokët e tij janë kujdesur që të hedhin një vello
mistifikimi rreth shokëve të tyre jugosllavë, dhe se britanikët nuk kanë qenë
në gjendje t’i ngrenë palat e saj. Ky shkruan se në një raport Maklini dhe
Smajli i quajnë eminences grises dy jugosllavët.

2Kongresi, 36.
3 Hoxha, v. 2, 461.
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E dyta: Ai Mision erdhi nëpërmjet Shtabit të Titos1.
E treta: Vendimi i Moskës që PKSh të ndiqte PKJ, reflektohet

edhe në orientimet këmbëngulëse që majori Ivanov u jepte drejtuesve
komunistë shqiptarë se dy instruktorët jugosllavë, Velimir Stojniçi
dhe Nijaz Dizdareviçi, ishin “kapacitete”2.

Historia vazhdon edhe pas LDB3. Më pas, kur Hoxha nuk i
kishte mirë punët me Moskën, shkruan: “asnjëherë nuk punoi radioja
(e Ivanovit - shënimi im) për t’i transmetuar komandës sovjetike nevojat
tona dhe asgjë nuk na erdhi që andej”4.

Të kthehemi te largimi i Maklinit dhe Smajlit, që do të bëhej
nëpërmjet detit. Gjatë rrugëtimit Maklini ka vënë re gjëra interesante.
Pas kapitullimit të Italisë, në Llixhat e Elbasanit ushtarë italianë e vinin
veten në shitje për të shpëtuar nga gjermanët dhe për t’u ushqyer.5

1 GJ. Titani dhe S. Vullkani, «Mendime kritike...». Në: Çuvahin, 96.
2 Hoxha (ix), 131.
3 Koçi Xoxe, figura numër dy pas Enver Hoxhës dhe ministër i Punëve të Bren-

dshme, në gjyqin kundër tij ka thënë: “Vetë Partia Bolshevike na kishte thënë
që çdo gjë ta bëjmë me anën e Partisë Komuniste Jugosllave”. AMPB, D.
1623/1, v. 1949. Në: Plasari–Malltezi (ii), 550.

4 Hoxha (vi), 455./ E vërteta ishte se BS nuk kishte dërguar ndihma as për
rezistencën jugosllave, megjithëse lidhjet ideologjike me Titon dukeshin shumë
të forta. Ndihmat për rezistencën në Ballkan – në Jugosllavi, në Shqipëri e
në Greqi – i furnizonte Anglia. BRSS, sikurse kemi përmendur, priste vetë për
ndihma nga ShBA dhe Kanadaja, sipas marrëveshjes “Hua-Qira”.

5 Smajli, 81-2, vazhdon: “Këta (italianët – shënimi im) ishin nga ata që nuk
kishin sjellë armë me vete dhe nuk dëshironin të bashkoheshin me parti-
zanët”. “Partizanët ishin ndërmjetësit në këtë pazar për një napolon flori
që shkonte në arkën e LNÇ”. “(Me gjithë) ç’kishin hequr shqiptarët gjatë
sundimit italian, sidomos raprezaljet e fundit të italianëve para kapitullimit,
si djegie fshatrash etj., është me të vërtetë e çuditshme se sa shqiptarët u
treguan tolerantë dhe jo hakmarrës kundrejt italianëve. Ata i urrenin por
kurrë nuk i keqpërdornin, me përjashtim të disa komisarëve xhahilë parti-
zanë që ushtarët italianë i vranë për t’u marrë këpucët dhe uniformat. Por
populli nuk u soll kështu”.

   Për një kamp të tmerrshëm pune prej rreth 400 ish-ushtarakësh italianë,
në Punëmirë, fshat pak kilometra lag Voskopojës, dhe për një “komisar
kriminel sadist” në krye të tij, shkruan togeri italian Karlo (Carlo) Belodi i
bashkuar me partizanët. Në: Benanti, 111-2.
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1 Aty, 82, shkruan: “(Ermenji ishte) inteligjent, serioz dhe i aftë. Ai u tregua i
gatshëm për bashkëpunim dhe na ndihmoi. Kreu disa aksione kundër gjer-
manëve, ku e dalloi veten për trimëri.

2 Smajli, 82. (Përmbajtja e dokumentit jepet në titullin Lufta civile, që vjen më
poshtë, kapitulli në vijim – shënimi im).

3 I. Radovicka: Anëtar i ShP dhe Komandant i Zonës I Operative Vlorë-
Gjirokastër. Në: Kongresi, 45./ Anëtar i KANÇ, i zgjedhur në Përmet dhe
deputet në legjislaturën e parë 1946-1950. Në: Dervishi (i), përkatësisht:
552 e 559./ Dënuar me vdekje me pushkatim. Në: B, 28.1.1948.

4 Smajli, 83.
5 Aty, 84.
6 Aty, 85. Fshatarët kishin treguar varret e hapura me detyrim prej gjermanëve

për 65 oficerë italianë të pushkatuar.

Dy ditë pas largimit nga Llixha, në një fshat afër Beratit Maklini
dhe Smajli hynë në një zonë që kontrollohej nga Balli Kombëtar. Shoqë-
ruesit, tashti ballistë, i çuan te komandanti i tyre, profesor Abas Ermenji1.
“(Ky) na dha shpjegime të plota mbi situatën dhe parashikoi se parti-
zanët do të fillonin luftën civile. [...] na tregoi një dokument [...] që
mbante datë 9 (10) shtator 1943 [...] një letër-qarkore të KQ të PKSh”2.

Në Beratin e çliruar Smajli ndenji dy ditë në hotelin më të madh,
mbi portën e të cilit ata që pretendonin për vendosjen e barazisë së
plotë kishin shkruar: VETËM PËR KOMISARËT. Aty gjeti Gj. Markun
e K. Yllin, të cilët i njihte, dhe Islam Radovickën3. Ata i dhanë mjaft
informata mbi gjermanët dhe akuzuan Ballin se po bashkëpunonte
me okupatorët.4

Smajli arriti në Sheper të Zagorisë, ku majori Bill Tilman kishte
ngritur komandën e tij dhe ku qëndroi tri ditë. Tilmani tregonte se
marrëdhëniet e tij me partizanët linin shumë për të dëshiruar. Atyre
nuk mund t’u kihej besë dhe për këtë i përçmonte. Zona e tij përfshi-
nte dhe Gjirokastrën, ku ishte vendosur një garnizon gjerman. Til-
mani nuk kishte arritur t’u mbushte mendjen partizanëve se duhej të
sulmonin gjermanët. Të vetmet luftime që bëheshin në zonën e tij
ishin sulmet e partizanëve kundër ballistëve5. Ngjarje në Borsh e në
afërsi6. Gjatë rrugës Smajli pa dy fshatra balliste që po digjeshin në
zjarrin e vënë nga partizanët. Nënoficerët e Fildit kishin treguar se ky
i kishte punët keq si me partizanët ashtu dhe me ballistët, se ata nuk
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luftonin kundër gjemanëve”. Kur takoi me Fildin, ky tregoi se ishte rrëzuar
një avion Halifax që po sillte disa oficerë dhe furnizime.1

Pas kthimit në Kajro, Maklini dhe Smajli, rastësisht të ndihmuar
dhe nga Xhulian Emeri (Julian Amery), brenda një muaji dorëzuan
raportin e punës së tyre në Shqipëri, në të cilin pëfshiheshin gjashtë
përfundime kryesore2:

1. LNÇ ishte forca kryesore ushtarake dhe me kapacitet ushtarak
në Shqipërinë Jugore dhe Qendrore.

2. Nacionalistët (me këtë fjalë cilësoheshin të gjithë ata që nuk bënin
pjesë në LNÇ) në Veri nuk na dukeshin si shumë të vendosur për të
luftuar gjermanët, bile nën trysninë e LNÇ po detyroheshin të mbësh-
teteshin te gjermanët për t’u mbrojtur nga partizanët.

3. Ndërkohë lufta civile po thithte kohën dhe energjitë e partizanëve
komunistë.

Dhe bëheshin disa sugjerime, sidomos:

4. Lufta civile mund të ndalohej nëse do të bindeshin partizanët për
t’u neutralizuar në vend, për të mos sulmuar nacionalistët.

5. Nëse Titoja në Jugosllavi do të mund të bindej se kosovarët kishin
të drejtë të vendosnin për veten e tyre pas mbarimit të luftës, kjo do të
ndikonte te bajraktarët dhe fiset e Veriut për të pasur më pak simpati
te gjermanët. (Në vitin 1941 Fuqitë e Boshtit Romë-Berlin kishin bash-
kuar Kosovën me Shqipërinë).

6. Ne duhej të mbështesnim partizanët me ndihma ushtarake, se
këto ishin forcat më efektive në vend, por në të njëjtën kohë duhej të
mos humbisnim kontaktet me nacionalistët dhe të mundoheshim të
evitonim luftën civile. Të bënim përpjekje për të bashkuar të dyja palët

në luftën kundër gjermanëve.

1 Po aty. Fildi vazhdon: Kishin mbetur të gjithë të vdekur me përjashtim të
mitraljerit që shpëtoi për mrekulli pa pësuar gjë, veçse mbeti përkohësisht
pa ndjenja. Në atë gjendje partizanët i kishin vjedhur atij këpucët si dhe
furnizimet përreth, ndërsa kishin refuzuar të mbulonin të vdekurit./
Natyrisht, mbulimin do ta bënin fshatarët kundrejt një shpërblimi që do të
paguhej nga Misioni.

2 Smajli: 90-1/ Amery, 97.
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* * *

Ndërkohë, më 6 korrik, sipas një njoftimi të Gjindarmërisë
për Ministrinë e Brendshme, një autokolonë e madhe forcash të
motorizuara gjermane, “duke ardhur nga Follorina tranzit për në Janinë,
kur arritën midis katundeve Borovë-Barmash, u goditën nga çetat parti-
zane të komanduara nga Riza Kodheli. Në këtë përpjekje që vazhdoi për
shtatë orë rresht, nga ushtria gjermane thuhet se u vranë 4 vetë dhe
2 të plagosur. Nga çetat nuk dihet. Gjermanët u turrën kundër popu-
llsisë së pafajshme [...] tue vra e djegur me zjarr nga Borova 107 veta
dhe 8 të plagosur dhe në Barmash 8 të vrarë. Dogjën (dy) katundet dhe
plaçkitën pasuritë e tundshme”1. Enver Hoxha, e për rrjedhojë histo-
riografia, edhe ajo e sotmja, e trajtojnë ngarjen si rrjedhojë të pritjes
që partizanët i bënë ushtrisë gjermane që po hynte në Shqipëri2. Kjo
e fundit hyri në Shqipëri pas dy muajsh, më 9 shtator.

1 Histori e popullit, v. IV, 80.
2 Hoxha (vii), 87./ Historia e popullit, v. IV, 80./ etj.
3 Në botime të ndryshme janë përdorur emërtimet “mbledhje” apo “konferencë”.

Në dokumentet e kohës haset më shpesh fjala “mbledhje”. Ne kemi para-
pëlqyer termin “konferencë”, në këshillim me Fjalorin e sotëm të shqipes,
botim i vitit 2006 i Akademisë së Shkencave.

4 Historia e popullit, v. IV, 64, 74.

Konferenca e Mukjes3,
1–3 gusht 1943

Në Konferencën e Pezës forcat e ndryshme politike e shihnin
fare të afërt hapjen e Frontit të Dytë me zbarkimin e anglo-ameri-
kanëve në Ballkan. Pas 10 muajsh, zbarkimi i tyre në Siçili më 10 korrik
19434 pati një ndikim të drejtpërdrejtë mbi drejtuesit e atyre forcave
drejt bashkimit apo bashkërendimit të veprimeve luftarake kundër
zaptuesit. Edhe fitoret e aleatëve në frontet kryesore, si thyerja e Vehr-
mahtit në frontin rus dhe ajo në Afrikën e Veriut, patën ndikimin e
tyre. Rrethanat ndërkombëtare dhe ato të brendshme shtronin jo vetëm
detyrën por dhe nevojën që kishin forcat politike kryesore për afrimin
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dhe bashkëveprimin në rezistencën kundër pushtuesit. Edhe për qëllime
politike secila prej tyre nuk duhet të mbetej prapa.

Në këto rrethana, me një trakt të korrikut 1943 njoftohej “dalja
në mal e Komitetit Qendror të Ballit Kombëtar bashkë me një numër
të rëndësishëm anëtarësh”1,2.

Trysnia e drejtpërdrejtë e popullit që palët politike kundërshtare
të merreshin vesh mes tyre vinte gjithashtu duke u rritur. Pjesa e popu-
llsisë mbi të cilën rëndonin më shumë fërkimet mes atyre forcave ishte
fshatarësia, e cila, duke qenë e zbuluar, me dëshirë dhe me detyrim,
priste e përcillte individë, grupe apo çeta nacionaliste e komuniste.

Sidomos gjatë periudhës janar–korrik 1943 janë zhvilluar një
sërë takimesh të niveleve të larta e të ulëta mes përfaqësuesve të Partisë
Komuniste e të Ballit Kombëtar. Gjatë kësaj kohe u duk ngritja në qytete
të ndryshme të Shqipërisë e komisioneve të koordinimit mes PKSh
dhe Ballit Kombëtar3. Nuk qenë të pakta edhe veprimet e përbashkëta
luftarake kundër pushtuesit.4

Mendohet se s’duhet të ketë pasur peshën kryesore ndikimi i
ndërhyrjeve që kanë mundur të bëjnë të sapoardhurit – praktikisht
nga fundi i qershorit të 1943, oficerët përfaqësues të Aleatëve5. Sido-
qoftë, në kushtet e pjekura që pamë, Abaz Kupi u bë katalizatori i dallue-
shëm për bashkëpunim. Në atë kohë ky ishte anëtar i KPNÇ dhe anëtar
i ShP të UNÇ. Enver Hoxha ka deklaruar se “Bazi në mungesë të konta-
ktit me ne, bënte patjetër përpjekje me njerëzit e Ballit dhe përpiqej,
në mënyrën e tij, të arrihej në një kompromis të Frontit me Ballin”6.

1 Dosti, 74, ku i referohet: AQSh, F. 270/AP, v. 1943, D. 11, fl. 18.
2 Për qëndrimin në ilegalitet të Mid’hat Frashërit shih në: Butka (iii), 370-1,

ku jepet intervista e Seit Demnerit, ish-kryetar i rinisë së BK për Tiranën,
më 1999, dhe një deklaratë e Luan Gashit, anëtar i KQ të Ballit.

3 Butka (iv), v. 1,1, 8-28./ Dezhgiu (ii), 267-285./ Të dy autorët u referohen të
dhënave nga AQSH./ Ato komisione, të cilat nuk funksionuan mirë, shkruan
Y. Dishnica (shih: «Dëshmoj për mbledhjen e Mukjes», Studime Historike 1-4,
1992, 155) janë përmendur edhe në Konferencën e Vendit të PKSh. Në: AQSh,
F. 14/APL, v. 1943, D. 10, diskutime të K. Yllit dhe K. Themelkos në f. 76 e 94.

4 Butka (iv), v. 1, 29-38, ku u referohet dokumenteve që gjenden në AQSh.
5 Për veprimtarinë e kufizuar të MacLeanit për këtë çështje, shih përkatësisht:

Butka (iv), v. 1, 54-5./ Milo, 388-90./ Dezhgiu (ii), 293-4.
6 AQSh. Nga raporti i Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari-Malltezi (i), 23.
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Veç propozimit të përsëritur nga Abaz Kupi në Mbledhjen e
Jashtëzakonshme të KPNÇ (4-10 korrik 1943), që më 25 qershor 1943
KPNÇ, domethënë PKSh, kishte miratuar një propozim të Kupit për
një bashkëpunim me Ballin Kombëtar1. Kishte tri arsye për komu-
nistët, nga të cilat njëra parimore, tjetra lehtësuese dhe e treta detyruese
që Popoviçi e Hoxha me shokë mirëpritën propozimin e Kupit. E para,
asnjë nuk mund të dilte apriori kundër një bashkimi të mundshëm
të të gjitha focave në luftë kundër armikut të përbashkët. Tjetra (për
komunistët) ishte zbatimi i porosive të Kominternit, të përforcuara
nga Titoja, për bashkëpunim me nacionalistët (dërguar në mars Konfe-
rencës së Parë të Vendit të PKSh). E fundit ishte bilanci i forcave:
Deri nga mesi i vitit 1943 Balli Kombëtar kishte përparësi, siç e ka pohuar
Hoxha në Plenumin e Beratit2. Kjo e fundit u duk sidomos në një
moment çoroditës, në kapitullimin e Italisë, kur në qytete që konside-
roheshin fortesa nga secila palë, sidomos në Gjirokastër apo dhe në
Delvinë, Balli Kombëtar pati përparësi.3

Në një letër të korrikut 1943 që KQ i PKSh i dërgonte Komitetit
Qarkor të Partisë për Korçën, firmosur nga Bardho (Y. Dishnica) dhe
nga Selami (E. Hoxha), që normalisht s’mund të jetë dërguar pa dije-
ninë e Popoviçit, thuhet: “Komiteti Qendror ka ngarkuar dy delegatë
(Dishnica e Gjinishi “ shënimi im) të merren vesh me Ballin Kombëtar
dhe me të gjithë nacionalistët e ndershëm [...] Jemi në marrëveshje kon-
krete dhe besojmë se në pak ditë do të arrijmë në rezultate konkrete
[...] Kemi durim e nuk heqim dorë, sepse shohim që populli shqiptar
kërkon bashkim të plotë”4.

1 Butka (iv), v. I, 48; ku i referohet: AQSh, F. 270/1, v. 1943, D. 9.
2 AQSh. Plasari-Malltezi (i), 23.
3 Shih qarkoren e KQ të PKSh si dhe letrën dërguar Komitetit Qarkor të Partisë

për Gjirokastrën, të dyja të datës 1 tetor, në titullin Lufta civile në kapitullin
në vijim.

4 Letra vazhdon: “këtë e provoi populli në demostratat që u bënë në Tiranë,
Durrës, Elbasan e gjetkë për solidaritetin me viktimat e Vlorës, Voskopojës,
Pezës. Populli i këtyre qyteteve e bëri bashkimin në rrugë. Në Tiranë Balli
Kombëtar propozoi i pari grevën, mbylljen e tregut, të zyrave, neve menjëherë
e pranuam dhe shtuam demostratat që i pëlqeu i madh e i vogël. Në varrimin
e Shinasi Dishnicës Balli Kombëtar kishte dhe një kurorë lulesh”. AQSh, F.
20, v. 1943, D. 2, fl. 5. Në: Nasi (ii), 73-4./ Butka (iv), v. I, 51-2.
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Pas bisedimesh paraprake, më 18 korrik KPNÇ i dërgoi Ballit
Kombëtar ftesën e mëposhtme (dokumenti jepet i plotë):

Qendrës së Organizatës Balli Kombëtar.
Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar, duke marrë parasysh

zhvillimin e gjendjes ndërkombëtare (hapjen e Frontit të Dytë etj.) dhe
ato të gjendjes së brendshme, duke pasur për bazë interesat e nalta të
Atdheut tonë të shtrenjtë, në mbledhjen e tij të jashtëzakonshme e quajti
për detyrë patriotike të ftojë zyrtarisht Organizatën e Ballit Kombëtar
për një takim sa më të shpejtë e përfundimtar. Për këtë punë KPNÇ
ngarkoi një delegacion me fuqina të plota për të bisedue me vendosë
mbi të gjitha punët dhe kryesisht mbi bashkimin e forcave të të gjithë
kombit në luftë kundër armikut. Delegacioni i caktuar propozoi një pjekje
sa më të shpejtë me një delegacion të plotfuqishëm të organizatës “Balli
Kombëtar”. Në këto momente me kaq rëndësi për vendin tonë, Këshilli
i Përgjithshëm NÇ e pa me vend dhe të domosdoshme një pjekje, ku
secila organizatë të marrë një qëndrim të prerë kundrejt situatës, si
edhe përgjegjësinë që i takon para popullit shqiptar në luftë kundër
zaptuesit fashist.

Situata e sotme nuk lejon më ekuivoke e moskuptime.
Kemi bindjen se vullnetit tonë të shprehun në vendimet tona, inspi-

ruar vetëm e vetëm nga ideali i shenjtë kombëtar, Organizata e Ballit
Kombëtar do t’i përgjigjet ashtu siç e lypin interesat e nalta të atdheut
dhe siç e do momenti i sotëm historik.

Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar merr rastin t’ju njoftojë
zyrtarisht parimet themelore të lëvizjes NÇ:

Organizata Nacionalçlirimtare shqiptare,
1. Asht një organizatë ku marrin pjesë të gjithë patriotët e vërtetë

shqiptarë pa dallim feje, krahine ose partie. Dyert e saj janë të hapura
për të gjithë ata që duan me të vërtetë të luftojnë aktivisht kundër armikut
të huaj.

2. Lufta për çlirimin e Shqipërisë nga zgjedha e fashizmit Italian për
një Shqipëri të pavarur, demokratike, popullore.

3. Pasuria private si dhe iniciativa private në industri e ekonomi
mbeten të paprekura.

4. Nuk bahen ndryshime radikale në jetën sociale (zakone etj.) dhe
në organizimin e punës.

5. Populli shqiptar, pas shporrjes së armikut, zgjedh vetë regjimin e tij.
Dëshira jonë asht që delegacioni i organizatës suaj të jetë sa më i

gjanë dhe mundësisht të marrin pjesë z.z. Fuat Dibra, Thoma Orollogai
dhe Halim Begeja.
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Vendin e pjekjes e marrim përsësipër ne, me të gjitha përgjegjësitë
që kërkon një mbledhje me kaq rëndësi;

Jeni të lutur që brenda tre-katër ditësh të mund të na jepni një për-
gjigje mbi takimin, si edhe për një datë të shpejtë për mbledhjen e të
dy delegacioneve.

Me nderime,
Abaz Kupi, Myslim Peza, dr. Ymer Dishnica, Mustafa Gjinishi.1

Të nesërmen, Y. Dishnica (anëtar i Byrosë Politike të KQ të PKSh,
anëtar i KPNÇ dhe anëtar i ShP të UNÇ) i dërgonte Hoxhës një letër
me informata të ndryshme. Në sythin Gjendja me Ballin     (gërmat e
trasha janë të origjinalit –shënimi im), shkruante:

“Në një takim që pati Tarafi (M. Gjinishi– shënimi im) me Lumon
(Mid’hat Frashërin – shënimi im) e me Hasan Dostin, në prezencë të
një ballisti e të një prej “Lidhjes Dibrane”, dukej haptazi dezorientimi
(çorientimi – shënimi im) i tyre e suksesi i vërtetë i tezës sonë [...]. Ky
takim u bë sipas një pikëpjekjeje që qe kërkuar prej Bazit që më parë se
të mblidhej Këshilli. Nga sa rezulton nga ky ballafaqim, vetë krerët e
Ballit tashti flasin seriozisht për një bashkim, por kjo nuk do të thotë se
ne u besuam po nuk pamë rezultatet; për hesapin tim     akoma s’më
është mbushur tuli i kokës. Unë e rezervoj mendimin tim pas pjekjes
së dy delegacioneve që shpresoj të bëhet brenda javës.

“Lame Kodra (S. Malëshova) pse nuk po shkruan gjë për “Zërin (e
Popullit)” ose për “Bashkimin”. Ju vetë duhet të shkruani diçka për

këto organe.2

Më 27 korrik Dishnica i shkruante Hoxhës për takimin e bërë
një ditë më parë mes delegacioneve të LNÇ dhe të BK në katundin
Tapizë të Tiranës, në shtëpinë e dr. Ihsan Toptanit3. Dishnica përmbli-
dhte pikat kryesore të marrëveshjes së përkohshme dhe theksonte:

1 Butka (ii), 20-1, ku i referohet: AQSh, F. 40, D. 7, v. 1943./ Gjeçovi (ii), 105, jep
për referencë: AQSh, F. 14, D. 21, dok. 7./ Ky dokument, si shumë të tjerë, nuk
ka gjetur vend në asnjë nga botimet dokumentare të historiografisë komu-
niste. Në: Butka (ii), 19.

2 Plasari–Malltezi (i), 208, ku i referohet: AQSh, F. 14, D. 21, v. 1943.
3 Plasari–Malltezi (i), 210-11, ku i referohet AQSh, F. 14, D. 21, Procesverbali

i takimit.
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“Nuk hymë në hollësi dhe akoma nuk kemi hyrë”1. Në marrëveshjen
e përkohshme thuhej:

1. Luftë imediate zaptuesit fashist.
2 .Të dyja organizatat pranojnë idenë themelore të një komiteti të

përbashkët me emrin Komiteti për Shpëtimin e Shqipërisë.
3. Luftë për një Shqipëri të lirë, indipendente dhe demokratike të

vërtetë.
4. Komiteti ka për program gjithashtu çlirimin e Shqipërisë së 1913-s

dhe për viset e tjera të banuara prej shqiptaresh reklamon të drejtën uni-

versale të vetvendosjes, të garantuar edhe prej Kartës së Atllantikut.2

Në fund të letrës duket qartë se Hoxha nuk po jepte udhëzime.3

Më 31 korrik Dishnica dhe Nushi njoftojnë Hoxhën me letër
për mbledhjen që do të zhvillohej të nesërmen në Mukje4,5.

Më 1 gusht në katundin Mukje të malësisë së Krujës, veç përfa-
qësuesve të LNÇ dhe të BK6, ndodheshin të pranishëm dhe shumë

1 Aty, 213.
2 Po aty.
3 Dishnica shkruan: “Në këto ditë më tepër se kurrë kemi nevojë [...] për direk-

tiva e udhëzime. [...] ti na shkruan letrushka vetëm me pesë fjalë. Letrës që të
dërgova unë përmbi punët e këtejshme asnjë përgjigje”. Në: Plasari-Malltezi, 215.

4 Aty, 216, 219. Nga fundi i letrës përsëritet ankesa: “Letrushka kemi marrë
boll, të fala po ashtu, por asnjë letër pune. Ku janë traktet e Shtabit, ku janë
shkrimet për gazetë, si nga ti, si nga Lame Kodra”.

5 Në titullin Mbledhja e jashtëzakonshme e KPÇN të kapitullit në vijim, pamë
se në tre variantet e propozuara për komisionin përfaqësues të KPNÇ që të
do zhvillonte bisedimet me Ballin, kishte qenë emri i Enver Hoxhës, i cili
nuk kishte pranuar. Po të krahasohet pjesëmarrja në Mukje e Mid’hat
Fashërit me qëndrimin larg Mukjes të Enver Hoxhës, vërejtja e fundit e Dish-
nicës mund të përbëjë një tregues për rezervat që mbaheshin nga dyshja
Popoviç-Hoxha.

6 Përfaqësuesit e BK ishin: Hasan Dosti, Mid’hat Frashëri (kryetar), Thoma
Ollogorai, Skënder Muço, Hysni Lepenica, Jusuf Luzaj, Kadri Cakrani, major
Rauf Fratari, Nexhat Peshkëpia, Halil Mëniku, Ismail Petrela dhe Vasil
Andoni. Përfaqësuesit e KPNÇ: Nënkolonel Jahja Çaçi, Myslim Peza, Ymer
Dishnica (kryetar), Mustafa Gjinishi, Omer Nishani, Sulo Bogdo, Shefqet Beja,
Medar Shtylla, Stefan Plumbi, Haki Stërmilli dhe Gogo Nushi. Në: Plasari–
Malltezi (i),220-1, ku i referohet AQSh. F. 14, D. 21.
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të tjerë, si dhe dy përfaqësues nga Kosova si dëgjues1. Për drejtimin e
mbledhjes u zgjodhën njëzëri Thoma Orollogai kryetar e Mustafa
Gjinishi sekretar. Të nesërmen u zgjodh një Komitet për Shpëtimin e
Shqipërisë (i përkohshëm) i përbërë prej 12 vetësh, 6 anëtarë nga secila
palë. Për BK: Hasan Dosti, Hysni Lepenica, Skënder Muço, Vasil Andoni,
Et’hem Haxhiademi dhe Xhemal Herri. Për KPNÇ: Abaz Kupi, Mustafa
Gjinishi, inxh. Spiro Koleka, Vasil Nathanaili, Malo Frashëri dhe Haki
Stërmilli.2

Më 3 gusht 1943 u mblodh Komiteti provizor për Shpëtimin
e Shqipërisë ku bënin pjesë: Dosti, Lepenica, Muço, Andoni, Haxhi-
ademi dhe Herri (për BK); Kupi, Gjinishi, Koleka, Nathanaili, Frashëri
dhe Stërmilli (për KPNÇ). Rend i ditës: 1. Proklamata; 2. Aksione imediate;
3. Bashkërendim i aksioneve. U vendos parulla e përbashkët “Ja vdekje,
ja liri!”. U vendos edhe që të dy organizatat të urdhërojnë forcat e tyre të
armatosura për të filluar aksione imediate kundër okupatorit në bashkë-
punim me njëra-tjetrën, sipas rrethanave. Problemi i Shtabit u la për
një studim më të imët.3

Në dokumentin përfundimtar – në Proklamatë – shpallej:

1. Luftë e përbashkët dhe e menjëhershme përbri aleatëve të mëdhenj
Anglisë, Shteteve të Bashuara dhe Bashkimit Sovjetik, si dhe popujve
të shtypur kundër pushtuesve barbarë;

2. Luftë për një Shqipëri të pavarur, luftë për zbatimin e parimit të
njohur e të garantuar nga Karta e Atllantikut të vetvendosjes së popujve
për një Shqipëri etnike.4

3. Luftë për një Shqipëri të lirë, demokratike e popullore.5

1 Për të pranishmit e tjerë shih në: Butka (ii), 29./ Në një deklaratë të Ballit
Kombëtar të 7 tetorit 1943 me titull «Rreth marrëveshjes së Mukajt», ribotuar
në gazetën Balli i kombit, datë 6.6.1996, bëhet fjalë për praninë e mbi katër-
qind vetave. Në: Lepenica (ii), 67.

2 Plasari–Malltezi (i), 222, 223, ku i referohet AQSh, F. 14, D. 21.
3 Aty, 223.
4 Për Shqipërinë etnike, e cila në programet e Ballit Kombëtar ishte “pika theme-

lore, paraprake, për çdo marrëveshje”, ishin zhvilluar diskutime të gjera.
Në: Dosti, 87./ Y. Dishnica. Artikull i cituar, 155./ Butka (ii), 33-9.

5 Plasari–Malltezi (i), 224-5./ Dosti, 95-6, ku i referohet AQSh, F. 270/AP, v. 1943,
D. 11, fl. 19.



191PARTIA KOMUNISTE ME KQ TË PËRHERSHËM

Po atë ditë Ymer Dishnica lajmëronte Enver Hoxhën për marrë-
veshjen e arritur në Mukje. Mes të tjerash i shkruante:

“Ballistët kërkonin të na paraqisnin si njerëz që presim urdhëra nga
gjetiu.

Në diskutimet dy gjëra na ngatërronin: E para qe Shqipëria
Etnike [...] Ndalesën e Shqipërisë etnike (gërmat e trasha në italike
janë të origjinalit – shënimi im) e kapërxyem me një formulë as femër
as mashkull.1

“Pata rast të piqem e të diskutoj me një shok kosovar (me Stapin),
shok në korent të punëve të asaj krahine. Mbi sa kuptova, konstatova
këto gjëra:

- Lëvizja (NÇ – shënimi im) në Kosovë shumë e vdekur.
- Komunistët konsiderohen para turmave si të shitur te serbët.
- Duket haptas se faji nuk është vetëm i shokëve, por edhe politika

që është ndjekur në Kosovë duhet rishikuar që nga themelet.
Diskutimet që u bënë në prezencë të Tempos e të Halimit (M. Popo-

viçit – shënimi im) duhet patjetër të merren në konsideracion, po qe se
duam që Kosova të lëvizë e të mos bëhet sot “rezervë e Italisë” e nesër
“rezervë e reaksionit” (gërmat e trasha italike janë të origjinalit –
shënimi im).

Ky është mendimi im që formova mbas pjekjes me shokun, mbas
diskutimeve me mikun prefekt (Gjakovë)2 dhe mbas diskutimeve me
Hasan Kryeziun që kërkon bashkëpunimin tonë dakord mbi të gjithë

vijën për Jugosllavinë: si parti ose si lëvizje”3.

Nga fundi i letrës Dishnica këmbëngul sërish për të pasur afër
Komitetin Qendror të Partisë dhe Shtabin e Përgjithshëm.4

1 Aty, 226, 227, ku i referohen treguesit jo të plotë: AQSh. F. 14, D. 21.
2 Mehmet Hoxha, ish-prefekt i Elbasanit, veprimtar i lëvizjes antifashiste. Në

konferencën e Bujanit mbajti referatin e parë, «Situata politike dhe formimi
i KKNÇ», në të cilin u ndal në frikën e shqiptarëve të Kosovës nga kthimi i
Jugosllavisë së vjetër. Në: M. Shatri, 118, ku i referohet: AIHK, d. 12.

3 Plasari-Malltezi (i), 229, ku i referohen treguesit jo të plotë: AQSh. F. 14, D. 21.
4 Dishnica shkruan: “Halimi (Popoviçi) dikur e çmonte shumë këtë mendim

e kam bindjen se e kupton më mirë se kushdo tjetër këtë punë. Unë po e shoh
praktikisht se si jam i shkëputur prej jush tamam në momentin kur kam nevo-
jën më të madhe për ndihmën tuaj.
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Më 6 gusht Hoxha i dërgon Dishnicës një letër në përgjigje të
informatave të dërguara, sidomos atyre të 3 gushtit. Letra është e gjatë,
mospranuese për rezultatet e arritura, por me një qëndrim që i lë vend
vazhdimit të bisedimeve1. Pas kritikave, nga të cilat më e ashpra është
se “ju jeni atje për t’i vënë këmbët Ballit në një këpucë, të pranojë ose
jo bashkim dhe të futet ose jo në luftë, të pranojë ose jo bashkimin në
këshilla, të pranojë ose jo të marrë pjesë në Shtab”, i shkruan: “Mund
të zgjatni bisedimet dhe më gjerë, për shembull mund të bisedoni edhe
për çështje ushtarake, por duhet të mos preket në asnjë mënyrë sistemi
i organizimit të ushtrisë sonë, domethënë brenda do të ketë komunistë,
do të ketë komisarë politikë etj.2. Fundshënimi i bërë në këtë letër tregon
praninë e Popoviçit dhe pritjen për ardhjen shumë shpejt të Tempos3.
Hetohet lehtë se pritja e Tempos shkaktonte mungesën e një qëndrimi
të prerë.

Zhvillimet tregojnë se Tempoja duhet të ketë ardhur të nesërmen.
Ky, së bashku me Popoviçin, Mugoshën, Hoxhën e ndonjë nga shokët
e këtij e hodhën poshtë Marrëveshjen e Mukjes4 pa kaluar formalisht

“Në rast të ndonjë ndalese ekstraordinare, na dërgoni sa më shpejt direktiva
konkrete për punën që ju shkruaj më sipër. Por, sidoqoftë, asgjë s’duhet t’ju
ndalojë që t’i sillni direktivat vetë gojarisht, se puna më e madhe do të ven-
doset pas 8-ës (Më 8 gusht qe lënë takimi me Ballin për të formuar Komitetin
Kombëtar për Shpëtimin e Shqipërisë – shënim te Plasari-Malltezi (i), 231
në psh.), deri tashti vetëm ura e bashkëpunimit u hodh e prandaj duhet bërë
punë e shpejtë, e matur, e paqme, por edhe e sigurt.

   “Mos harroni që para 8-ës duhet të jeni në vendin e caktuar”. Në: Plasari-
Malltezi (i), 230-1.

1 Plasari-Malltezi (i), 232-7: Letra e plotë e Hoxhës drejtuar Dishnicës më
6.8.1943.

2 Aty, përkatësisht: 232, 236, në psh.
3 Aty, 236-7 në psh. Hoxha shkruan: “Përsa i përket Kosovës, Halimi (Miladini)

është plotësisht dakord me Stapin dhe, në ke mundësi, bisedo me të dhe dërgoje
këtu me bisedue me Halimin, mbasi do të rrijë këtu disa ditë para se të shkojë
në atë anë dhe njëkohësisht shpresohet se do të jetë këtu edhe Tempoja në këtë
kohë”./ Ky fragment si dhe përshëndetjet “i dashur Shafingo (përsëritur tri
herë në këtë letër), janë hequr në ribotimin në: Hoxha, v. 1, përkatësisht 419,
425 e 427.

4 Në një letër që Hasan Dosti i ka dërguar Sami Repishtit më 1964 në Nju Jork,
i shkruante: “Më kujtohet një bashkëfjalim që kam pasur me Nako Spirun
në prani të Mustafa Gjinishit në shtëpinë e Ramazan Jaranit, pasi u refuzua
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nëpërmjet KPNÇ, 12 delegatë të të cilit së bashku me 12 të BK e kishin
miratuar atë në parim (që në mbledhjen e 26 korrikut në Tapizë)1. Përfa-
qësuesit e Titos, të cilët në mënyrë aq të suksesshme kishin mbajtur
në frerët e tyre Partinë e re të komunistëve shqiptarë, ndodheshin për-
para katastrofës. Objektivat strategjike shqiptare binin në kundër-
shtim me interesat strategjike jugosllave, sepse bashkimi i forcave të
ndryshme politike në Shqipëri u hiqte atyre mundësitë e komandës
së drejtpërdrejtë mbi PKSh, e si rrjedhojë edhe manovrimin e LNÇ,
duke vënë njëherësh në diskutim monopolizimin e pushtetit nga
komunistët, për të cilin ishin të interesuar ata vetë, e po ashtu edhe
komunistët shqiptarë; kurse ndarja e trojeve shqiptare nga Jugosllavia
ishte fare e papranueshme për ta2. Pra nuk vlenin më këshillat e Komin-
ternit tashmë të shkrirë3 dhe as ato formalet të Titos për bashkë-
punim me nacionalistët.

   nga Nac.Çlirimtarët Marrëveshja e Mukaj (Mukjes). Nako Spiru [...] më tha:
- Janë nja dy ose treqindmijë shqiptarë me dy tri gjuhë amtare, përtej kufijve,
por Lëvizja Nacionalçlirimtare e Jugosllavisë do t’i trajtojë mirë”. Dosti vazh-
don: “Për çudi, Mustafa Gjinishi që (e) kam njohur si një djalë me kurajo të madhe
dhe entuziast për Kosovën, heshti pëpara tovarish Nako Spirut”. Botuar në
ILLYRIA, Nju Jork, Nr. 1363, datë 30 korrik 2004. Në: Hasan Dosti, 94.

1 Në një relacion që Popoviçi i ka dërguar KQ të PKJ më 19 tetor 1943 shkruan:
“Në Mukje shokët delegatë ranë në pozitat e nacionalistëve dhe të mbushur
me oportunizëm u kënaqën me ndryshime të disa fjalëve apo shprehjeve të
programit. Në atë kohë ndodhej këtu shoku Tempo. Diskutuam edhe me
KQ duke studiuar gjithë çështjen, gjendjen etj. dhe vendosëm ta hedhim poshtë
traktin (Proklamatën – shënimi im), të mos e njohim mënyrën e organizimit
të «Komitetit për Shpëtimin e Shqipërisë» e as funksionin e tij si instanca
më e lartë në luftën për për çlirimin kombëtar, dhe të thërrisnim menjëherë
konferencën (nacionalçlirimtare – shënimi im) e të zgjeronim Komitetin
Qendror të Çlirimit Nacional (KPNÇ – shënimi im)”. Në: Dedijer (i), 79-80,
ku citon Relacionin e Popoviçit.

2 Në prag të Konferencës së Mukjes, Popoviçi sinjalizonte Titon se e tërë Shqi-
përia ishte e preokupuar për problemin e Shqipërisë së bashkuar. Në: Butka,
(iv), vëll. I, 51, ku i referohet: AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 26./ Nga ana tjetër
burimet jugosllave nuk e fshehin faktin se Marrëveshja e Mukjes u hodh
poshtë nën trysninë e emisarëve të tyre. Për jugosllavët ishte krejt e papra-
nueshme që “midis detyrave të tjera të «Komitetit për Shpëtimin e Shqipë-
risë», figuronte edhe krijimi i «Shqipërisë së Madhe»”. Në: Dedijer (i), 79.

3 Kominterni ishte shkrirë që më 15 maj. Tempoja edhe mund ta dinte, por nuk
besojmë ta dinin dhe të tjerët në shtabin komunist shqiptar.
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Pas atij vendimi të marrë pas dyersh të mbyllura, që të nesër-
men, me firmën formale të Enver Hoxhës (pseudonimi Shpati) në
emër të Komiteti Qendror të Partisë, në letrën e 8 gushtit dërguar orga-
nizatave të Partisë Komuniste, ai u shkruante: “Ky trakt (Proklamata
– shënimi im) është në kundërshtim me vijën nacionalçlirimtare dhe
dizaprovohet nga KQ i Partisë. Prandaj në rast se nuk e keni shpërndarë,
çirreni dhe të mos të flitet më”. Porosit: “Insistoni në popull mbi faktin
që Balli ka sabotuar në luftën tonë dhe po vazhdon ta sabotojë”1. Në
qarkore nuk përmendet Abaz Kupi2. PKSh, duke mos qenë gati për
të goditur ushtarakisht Ballin, orienton se “Kjo (qëndrimi kundër BK
– shënimi im) nuk duhet bërë në formë lufte të hapët, por në formë
apeli, për të hequr dorë nga këto gjëra që shkaktojnë përçarje dhe
vëllavrasje”. Pastaj vë theksin te marrja e pushtetit: “Duhet shokë të kup-
toni se Balli po mobilizohet për kolltuk, për të na luftuar ne. Prandaj
duhet të kemi kujdes të forcojmë radhët tona, të mobilizojmë popullin
rreth nesh që të mos lëmë që reaksioni të na godasë dhe të na marrë
frenat nga duart”. Përsëriste monopolin e Partisë Komuniste: “pa orga-
nizatë partie në çeta, s’ka luftë nacionaçlirimtare”. Më poshtë vazhdon:
“Partia jonë [...] ka si objektiv të jetë udhëheqësja e vërtetë e popullit
shqiptar për fitimin e indipendencës së tij dhe të të drejtave të tij”3. Në
këtë letër u mbahej fshehur komunistëve arsyeja tjetër kryesore e mos-
pranimit të Proklamatës – njohja e Shqipërisë etnike. Në një letër të
gjatë dërguar më 17 gusht Komitetit Qarkor të PKSh për Vlorën, me
sqarime plotësuese për hedhjen poshtë të Marrëveshjes së Mukjes,
bëhet e qartë prania e Popoviçit nëpërmjet të falash që shtohen në fund
të letrës.4

1 Dokumenta kryesore, 181.
2 A. Kupi, sikurse e dimë, ishte nismëtari i bashkëpunimit me BK dhe nënsh-

kruesi i Proklamatës së Mukjes, anëtar i KPNÇ dhe i ShP të UNÇ, njëherazi
person me fuqi ushtarake efektive në lëvizjen NÇ.

3 Dokumenta kryesore, v. I, 181-2.
4 Mes të tjerash sqarohen: –”Ne jemi për një luftë të përbashkët me të gjitha

rrymat politike të vendit të cilat janë në luftë të paprerë, [...] kundër fashi-
zmit okupator dhe shërbëtorëve të tij”. –”Ne nuk bashkëpunojmë me Ballin
Kombëtar si organizatë kompakte, deri sa Balli të ketë në radhët e tij [...]”.
Bazi i Canës përmendet vetëm si i zgjedhur, më 4 korrik, anëtar i Shtabit të
Përgjithshëm të UNÇ. Në: Dokumenta kryesore, v. I, 184, 187, 189.
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Kurse në letrën që Hoxha i dërgoi Dishnicës më 9 gusht (një
ditë pas nisjes së Qarkores mbi “çjerrjen” e Proklamatës së Mukjes), e
qorton rëndë edhe pse kishte pranuar që në Proklamatë të “flitet për
Shqipërinë etnike dhe nuk flitet aspak për luftën kundër fashi-
zmit dhe për luftën tonë” (gërmat e trasha janë të origjinalit – shë-
nimi im). Aty përsëritet mendimi i njohur i Popoviçit: Shqipëria etnike
ishte një “tezë që e mbron vetëm fashizmi dhe reaksioni”1.

Në përgjigjen e 14 gushtit, që Ymeri i kthen me sinqeritet atij
të cilin e konsideron shokun e vet - Enverit -, duket sikur nuk e ka kup-
tuar arsyen kryesore të “çjerrjes” së proklamatës së Mukjes, derisa
vazhdon t’i shkruajë Hoxhës, mes të tjerash, edhe për Kosovën.
Dishnica shkruan:

“Të na kishit dëgjuar edhe neve më parë se të merrnit vendime aq
të prera.

Daljen e traktit (Proklamatës – shënimi im) e kërkuam ne që ta vinim
Ballin në pozita lufte të hapur me qeverinë.2

Puna është që t’i ndreqim gabimet e jo t’i trashim.3

Jam takuar dy-tri herë me Fuat Dibrën. I pëlqeu bashkimi që u bë
[...], besoj të jetë një element pozitiv, si pranë krerëve të Ballit, si pranë
krerëve të Dibrës, ashtu dhe pranë krerëve të Kosovës. Më takoi edhe
me Hysni Pejën, e që të dy shfaqën dëshirën e madhe që, me disa krerë
të tjerë kosovarë, të hynin në kontakt me shtabin jugosllav, që të flasin
më konkretisht për punët në Kosovë. Si njëri, dhe tjetri kanë frikën e
një terrori çetnik në Kosovë, nuk kanë bindje sa duhet në fuqinë nacional-
çlirimtare jugosllave. Kontaktin me Shtabin jugosllav e presin me shumë
qejf dhe bashkëpunimin me komunistët e Kosovës dhe me ne e dëshi-
rojnë shumë, si këta të dy, ashtu dhe Tafil Boletini e Hasan Kryeziu,
me të cilët u poqa dhe iu dhashë lidhje me shokët e Kosovës, duan të
bëjnë diçka në Kosovë në lidhje me shokët tanë, por të gjithë mendojnë
njësoj. Kosovën e quajnë që sot shqiptare: Kosovën ashtu siç themi ne
(tokat e banuara me shumicë shqiptare në kufijtë e djeshëm të Jugo-
sllavisë). Po këtë mendim ka edhe Mehmet Hoxha, prefekti i vjetër i Elba-

sanit prej Gjakove”4.

1 Hoxha, v. 1, 433.
2 Plasari–Malltezi (i), 241, ku i referohet: AQSh, F. 14, v. 1943, D. 21.
3 Aty, 243.
4 Aty, 245.
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Drejtuesit komunistë e quajtën Marrëveshjen e Mukjes fillimisht
si të papranueshme1, pas tri ditësh si një oportunizëm i dënueshëm2 e
pastaj si një tradhti3. Hulumtuesit shtrojnë pyetjen “tradhti ndaj kujt?”4.

Kështu, brenda një kohe fare të shkurtër u hodhën në erë për-
pjekjet e bëra, sidomos prej janarit 1943, dhe arritjet për njëfarë mirë-
kuptimi në veprimet e përbashkëta ushatarake mes LNÇ e BK kundër
zaptuesit.

Delegacioni i KPNÇ, domethënë PKSh, që duhej të ishte në
Mukje më 8 gusht, nuk ktheu “kurrë zyrtarisht” ndonjë njoftim mbi
prishjen e marrëveshjes.

Hoxha mendon se justifikohet nëpërmjet një ‘rrëfimi’ ku duket
sikur luan teatër: “Mukjen ne e morëm për një gjë formale, ku do të
venim më tepër t’i thonin katër të vërtetat në fytyrë Ballit dhe të
lanim duart përpara popullit për veprimet që do të bënim më vonë.
Ballistët, përkundrazi, e kuptuan seriozisht Mukjen dhe, kur ne në
Mukje humbëm, ata vunë kapital”5. Lefter Nasi shkruan: “Nëse Balli
Kombëtar en bloc do të ishte forcë kolaboracioniste, KPNÇ nuk do
të shkonte për bisedime në Mukje për arritjen e një marrëveshjeje
bashkëpunimi”6.

Pranimi i mëtejshëm i “çjerrjes” së Proklamatës së Mukjes
tregoi se drejtuesit shqiptarë të PKSh, veç kapitullimit përpara trysnisë
së shefave jugosllavë për çështjen kombëtare, kishin kaluar përfundi-
misht në rrugën për të mos e ndarë pushtetin e ardhshëm me asnjë lloj
force tjetër politike. Ky çast historik fatkeq tregonte se komunistët po
hynin në luftën civile.

Brenda PKSh, si kokë turku për rastin u bënë Ymer Dishnica e
Mustafa Gjinishi. Dishnica u përjashtua nga KQ i Partisë, kurse Gjinishi
u përjashtua nga ShP i UNÇ më 1944.7

1 Aty, 232-7: Letra e 6 gushtit që Hoxha i dërgon Dishnicës.
2 Hoxha, v. 1, 433: Letra e 9 gushtit që Hoxha i dërgon Dishnicës.
3 Y. Dishnica, art. cit., 156.
4 Pavli Qesku, «Çështja e Kosovës dhe Enver Hoxha», në: Phoenix 1-6,2004, 41.
5 Plasari–Malltezi (i), 24. Nga Raporti i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit.
6 Nasi (ii), 73.
7Dokumenta kryesore, v. I, 275 në psh.
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Ngritja e Brigadës së Parë Sulmuese1

Kjo u ngrit më 15 gusht 1943 me 556 partizanë2. Në ceremo-
ninë e rastit merrnin pjesë përfaqësues të KQ të Partisë, të KPNÇ, të
ShP, të organizatës së partisë, të këshillit nç e të shtabit të qarkut të
Korçës etj., Miladin Popoviçi e Dushan Mugosha, si dhe thuajse të
gjithë ushtarakët britanikë që ndodheshin në atë kohë në Shqipëri3.
Ceremonia u hap me Himnin e Flamurit që e këndoi kori. Pastaj Spiro
Moisiu, komandant i ShP, i dorëzoi brigadës flamurin luftarak në
formë trekëndëshi me një yll të artë në mes, me mbishkrimin «Bri-
gada I e UNÇSH». Pas fjalimeve përshëndetëse, ceremonia u mbyll
me një parakalim të forcave të Brigadës.4,5

Për festën e zhvilluar pas ceremonisë së përurimit të formimit
të brigadës, Smajli shkruan: “Vllehët poqën qingja në hell. Mishi i pjekur
u servir me pilaf, raki, verë Kianti dhe birrë. Pas banketit [...] filluan këngët
dhe vallet. E gjithë kjo u pagua me stërlinat angleze”6.

Komandant i Brigadës u caktua Mehmet Shehu7, ndërsa komisar

1 Mbiemri sulmuese jep kuptimin e një reparti të lëvizshëm. Të tilla do të
jenë të gjitha brigadat e tjera të UNÇSh, prandaj këtej e tutje këtë mbiemër
që do ta nënkuptojmë, nuk do ta përmendim.

2 Plasari (iii), 13./ Për të rritur furnizimet nga ana e anglezëve, Smajlin e
kishin informuar për ekzistencën e 800 partizanëve në brigadë. Në: Smajli, 64.

3 Plasari (iii), 18./ Milo, 370./ Nuk jepen referenca.
4 Plasari (iii), 18-20.
5 Hoxha (viii), 50: Për këtë ngjarje të rëndësishme ka shkruar vetëm dy fjali.

E para është për “organizimin e Brigadës I në Vithkuq”. Duket se katër eleme-
ntët përbërës që ishin tri figurat kryesore të Brigadës, dhe i katërti prania e
mjaft ushtarakëve të misionit britanik, ia turbullojnë kujtimet. Fjalia e dytë
është për Maklinin: “Ai asistoi në festimin dhe ceremoninë e dorëzimit të
flamurit luftarak të Brigadës”.

6 Smajli, 64.
7 Smajli, 55-6, e përshkruan Shehun: “ishte një burrë [...] që qeshte vetëm me fat-

keqësitë e të tjerëve. E fliste anglishten mirë, ishte i aftë dhe dituria e tij ushta-
rake ishte më e mirë se ajo e udhëheqësve të tjerë partizanë. [...] I kishte dalë
nami se ishte trim, i pamëshirshëm dhe zëmërlig. Lavdërohej se ai vetë
kishte therur 70 karabinierë italianë të zënë robër [...] nuk kërkoi të fshihte
urrejtjen për gjithçka britanike [...] Në njërën prej mbledhjeve të Shtabit
bëri akuza të tërbuara kundër nesh, duke u betuar se të gjitha armët që na
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politik Tuk Jakova, anëtar i Byrosë Politike të PKSh1. Pas pesë ditësh,
ShP emëroi zëvendëskomisar Dushan Mugoshën2. Jakova ankohet
se në brigadë ishte një “askush” para Dushanit.3

Brigada I u karakterizua që në fillim nga një vrazhdësi në vepri-
mtarinë e saj4.

   kishin ardhur ia kishim dhënë Ballit Kombëtar, duke mos lënë gjë për parti-
zanët. Nxora nga çanta listën e armëve dorëzuar partizanëve [...] dhe dëfte-
sat përkatëse të marrjes në dorëzim [...] duke e nxjerrë Shehun gënjeshtar.
Nuk ma harroi kurrë.”/ Për Enver Hoxhën shkruan: “Kishte një karakter
krejt të kundërt [...] me një shtrëngim dore të dobët. Nuk ishte ushtarak,
megjithëse pretendonte të ishte i tillë. Ishte më i shoqërueshëm se Mehmet
Shehu dhe na fliste me një frëngjishte të mirë. Ai mund të mos na ketë
dashur, por këtë nuk e shfaqte. [...] Unë nuk shkova keq me Hoxhën, megji-
thëse në mbledhje kishte raste që nevrikosej dhe humbiste kontrollin e vetvetes”.

1Historia e Partisë (ii), 118, ku Tuk Jakova është ‘harruar’, sepse kur përgatitej
teksti i Historisë së PKSh, Partia e tij e kishte dënuar me burgim ku dhe vdiq.

2 Hoxha (ix), 116-7, shkruan për ndikimin negativ të Dushanit në Brigadën I.
3 Plasari–Malltezi (i), 83, nga diskutimi i T. Jakovës në Plenumin e Beratit.
4 Pesë javë pas ngritjes së Brigadës, më 24 shtator 1943, Çitaku i shkruante Hoxhës

se kishte mbetur i zhgënjyer nga veprime të saj. Pasi ishin kthyer nga Mokra,
kishin ndejtë tri ditë për të pushuar e me “shumë pretendime” për të pasur
“çdo vakt mish, fruta e bukë me shumicë”, dhe se këto nuk duhej t’i siguronte
intendenca e tyre, por të tjerët, se ata ishin të lodhur. “Një batalion i Brigadës
u nda që të godiste armikun në luginat e Shkumbinit, por gjezdisi ca si Lila
(Kadri Hoxha, shih: Ç. Hoxha, 57 psh. nr. 43) dhe u kthye pa e zbrazuar pushkën”.

   Kur hyri Brigada në fshatin Vilan (fshat i Librazhdit), “katundi i Nezir Muzhaqit
[...], katund ballist, por jo reaksionar si ata të Korçës, shokët e brigadës kanë
kërkue bukë dhe mish (por pasi) u asht refuzue nga ana e babës së Nezirit,
[...] kanë hyrë me forcë nëpër shtëpia dhe kanë gatue bukë vetë, kanë marrë
berra, kanë therë dhe i kanë zie vetë. [...] Do të kishin ba mirë sikur në Vilan [...]
bukën dhe mishin [...] ta blenin”. Në: Ç. Hoxha, 56-8.

    Nezir Muzhaqi (-1945): lindi në Vilan. Mbaroi Normalen e Elbasanit dhe Liceun
Francez të Korçës, studimet unversitare i bëri në Francë, në të njëjtën periudhë
me Enver Hoxhën. Gjatë luftës ishte komandant i forcave të Ballit Kombëtar
për qarkun e Elbasanit./ Gjatë luftës Vilani u dogj tri herë nga komunistët,
herën e fundit pas çlirimit më 1945, pas arrestimit të Nezir Muzhaqit (Nebil
Çika, Zërat e mbijetesës, Tiranë, ISKK, 2013, 213-48). Në: Ç. Hoxha, 58 në psh.

   Kurse pas një jave, më 1 tetor R. Çitaku i shkruan E. Hoxhës se kishte qenë i
gabuar, prandaj i konsideronte të drejta veprimet e Brigadës I, pasi “po i shihte
rezultatet”. Në: Ç. Hoxha, 68.
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Problem u bënë edhe vrasjet brenda brigadës.1

Ardhja e Misionit Ushtarak Britanik, që shërbeu edhe për stër-
vitjen, armatosjen e veshjen e bërthamës së Brigadës I, për të mos e
quajtur një fat, ishte një kontribut i rastësishëm për PKSh2, e cila i
kishte filluar përgatitjet për ngritjen e Brigadës që më 20 qershor.3

Heret Misioni Britanik do të arrinte në përfundimin se detyra
kryesore që iu caktuar Brigadës I nuk ishte lufta kundër pushtuesve,
por “për të luftuar kundërshtarët politikë”. Smajli përshkruan “një
debat me ata të Shtabit. Tani që Brigada e Parë ishte stërvitur dhe pajisur
me gjithë sa i nevojitej, përse nuk kishte hyrë në veprim?”. “Maklini
ia bëri të qartë M. Shehut se do të ndërpriste furnizimet me armë,
municione, materiale dhe të holla, nëse brigada nuk do të fillonte
veprimet kundër armikut”. “Shehu pranoi të kryente një aksion me
të gjithë brigadën dhe na ftoi të merrnim pjesë për të parë vetë
rezultatet”, por në fakt aksioni nuk u bë. Arsyetimi i Shehut: “Aksioni
im i parë duhet të jetë qind për qind i sukseshëm dhe gjermanët
kanë një postë që zotëron rrugën”. Maklini: “Sa gjermanë qëndrojnë
në këtë postë”. Shehu: “Nuk e di me saktësi, por mendoj nja 20”.
Maklini: “Kërkon të më thuash se nuk je në gjendje të asgjësosh një
postë me 20 gjermanë duke pasur një brigadë të tërë në dispozicion?”.
“U munduam gjithë ditën ta bindnim të ndryshonte mendim, por
qe e kotë”. “Në fillim menduam se refuzimi shkaktohej nga frika,
por për të qenë të drejtë me Shehun, i cili ishte burrë trim, si dhe
ndaj partizanëve, pranuam se në atë kohë nuk e dinim se ai kishte
marrë urdhër të mos luftonte as gjermanët e as italianët, por të
kursente brigadën për të luftuar kundërshtarët politikë”4.

Mendojmë se tashti, duke qenë pranë shtabit komunist.
Mehmet Shehu e kuptonte pse nuk kishin qenë me vend kritikat e
bëra në Konferencën e I të Vendit, ku, në adresë të çetave të rajonit

1 Diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit./ Letra e M. Shehut dërguar Mugo-
shës./ Në: Plasari–Malltezi (i), përkatësisht 159 dhe 293-4.

2 Smajli, 53, 57, 64, 66/ Hibbert, 87./ Hoxha (viii), 48, 50.
3 Hoxha, v. 1, 397: KQ i PKSh-së kishte filluar të kërkonte nga komitetet qarkore

të dërgonin partizanë të zgjedhur me eksperiencë luftarake për ngritjen e
brigadës.

4 Smajli, 65-6.
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të Korçës, pat thënë se çetat “krijohen me sulmue armikun e jo për të
ndenjë”1. Ata nuk e kishin dalluar dot mirë armikun e vërtetë.

Tashti që horizonti i LDB tregonte fitore për Aleatët anglo-
amerikanë dhe që Partia Komuniste Shqiptare kishte në dispozicion
një njësi ushtarake të madhe e të lëvizshme, me njerëz disi të zgjedhur,
të instruktuar e të armatosur, ajo filloi t’i ashpërsonte qëndrimet armi-
qësore kundër forcave të tjera jokomuniste.

1 AQSh. F. 14/APL, viti 1943, D. 10, Procesverbal i Konferencës I, f. 77.
2 Mendohet që do të ketë qënë 17 gusht. Në: Ç. Hoxha, 93 në fsh.
3 Dokumenta të Shtabit, v. I, 70.

Fillimet e legjislacionit komunist

Në gusht2 1943 Komanda e ShP nxorri një «Urdhër për krijimin
e gjyqeve ushtarake në Ushtrinë Nacionalçlirimtare», “në të gjitha
grupet e brigadat e ushtrisë partizane e vullnetare [...] për të gjykuar
me drejtësinë më të madhe dhe me ndërgjegje të pastër pa dallim
civili ose ushtari të gjithë ata persona që akuzohen për fajet e poshtme:

1. Për spiunazh në favor të armikut.
2. Për veprim tradhtie kundër Atdheut, popullit, Luftës Nacional-

çlirimtare.
3. Për dezertim nga radhët e Ushtrisë Nacionaçlirimtare Parti-

zane e Vullnetare.
4. Vrasje, vjedhje e krime politike etj.
5. Të gjithë ata që pengojnë Ushtrinë në zbatimin e detyrës

ushtarake.3

Me këtë hap klika komuniste i jepte mundësi ‘ligjore’ vetes
dhe njësive të saj ushtarake, të mund të dënonin këdo nga veprim-
tarët që nuk ishin me “nacionalçlirimtaren”. Ishte një furnizim karbu-
ranti i nëndheshëm dhe i pashtershëm mbi zjarrin e luftës vëllavrasëse
që po fillonte.
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Konferenca e Dytë Nacionalçlirimtare
4–9 shtator 1943

Ende sot pranohet nga propaganda komuniste e Rezolutës se
“Konferenca e dytë [...] u mblodh motmot pas Konferencës së Pezës,
për të bërë bilancin e një vit veprim(tarie)”1.

Njërën anë të së vërtetës e tregojnë dy shokët, Miladini2 dhe Enveri.
Ky i dyti, në nëntor 1944, ka deklaruar:

“Labinoti ishte mbledhja karakteristike që tregonte panikun tonë
para situatës së krijuar dhe njëkohësisht mospërfilljen as të Ballit dhe
as të popullit (Hoxha e fsheh pa shumë siklet mospërfilljen e KPNÇ –
shënimi im), i cili ishte vënë në korent të vendimeve që ishin marrë në

Mukje dhe priste me padurim rezultatet”3.

Për të mbuluar të vërtetën, çështja e Mukjes ishte vënë “gati në
pikën e fundit” të rendit të ditës së konferencës.4

Ana tjetër e së vërtetës, e pa deklaruar por e përpunuar në doku-
mentet që ka nxjerrë Konferenca, ishte çështja e pushtetit e lidhur me
këshillat nacionalçlirimtare.

Në Konferencë morën pjesë rreth 50 delegatë nga 150-200 të
parashikuar5. Por komunistët e zhvilluan Konferencën se u mjaftonte
vetëm emri i saj, për të justifikuar e sidomos për të manipuluar me
vendimet që u morën aty6, prandaj farsën më të madhe të deri-

1 Dokumenta të organeve, 54.
2 Në relacionin që i ka dërguar KQ të PKJ më 19 tetor 1943, Popoviçi shkruan

se, pas hedhjes poshtë të marrëveshjes së Mukjes, “menjëherë u thirr në Labinot
konferenca e dytë Nacionalçlirimtare” (Popoviçi e quan konferenca e dytë
e Komitetit Qendror të Çlirimit Nacional). Në: Dedijer, Il sangue, 80.

3 AQSh. Plasari-Malltezi (i), 25.
4 Dokumenta të organeve, 43. Lexo në rreshtin e parë të referatit të E. Hoxhës.
5 Në qarkoren e 10 shtatorit 1943 të KQ të PKSh thuhet se “shpejtësia dhe

konditat në të cilat gjendemi”, nuk lejuan “të vinte një numër i madh dele-
gatësh”. Në: Dokumenta kryesore, v. I, 194 ose: Hoxha, v. 1, 479.

6 Në Plenumin I të KQ të PKSh (maj 1944), Hoxha thotë: “Konferenca e Dytë e
Labinotit ishte një sukses për lëvizjen tonë. Atje morën pjesë një numër i madh
delegatësh nga të gjitha anët e Shqipërisë”. Në: Dokumenta kryesore, v. I, 266.
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atëhershme, historikisht e konsideruan si një etapë të rëndësishme
të LNÇ1. Ajo ishte vërtet e rëndësishme për vendimet që u morën aty
sipas kërkesave të komunistëve. Veçanërisht për vendimet që mori
aty pas dyersh të mbyllura KQ i PKSh, sikurse do ta shohim në titullin
që vjen.

Hedhja poshtë arbitrarisht e Marrëveshjes së Mukjes shkaktoi
çarjen e KPNÇ. Abaz Kupi, i vetmi anëtar i saj me forca ushtarake të
konsiderueshme, dhe anëtar i ShP të UNÇ, që përfaqësonte zogistët,
nuk mori pjesë në këtë Konferencë2. Nga anëtarët e KPNÇ nuk morën
pjesë edhe Kamber Qafmolla e Ndoc Çoba. Balli Kombëtar – bashkë-
biseduesi në Mukje –, me të cilin duhej bërë ballafaqimi, nuk u thirr
në Konferencë.

Delegatët që kishin marrë pjesë në Mukje, pasi u kthyen në
kafazin komunist, i dënuan qëndrimet e veta të mbajtura atje se, sipas
Hoxhës, e “kuptuan se bënë një gabim të madh”3. Vetëm Sulo Bogdo4

guxoi të mos pranonte denoncimin që i bëhej vendimeve të Mukjes.5

Raportet kryesore u mbajtën nga tre anëtarë të Politbyrosë
së KQ të PKSh: S. Malëshova, Y. Dishnica dhe E. Hoxha.6

Rezolutën e konferencës, sikurse e kishin zakon komunistët,
nuk e dëgjuan të pranishmit7.

1 Omari, 39, ku i referohet: AQSh, F. 40, D. 4.
2 Në vendimin e datës 7.12.1943 të KPNÇ mbi përjashtimin e A. Kupit, thuhet se

ai kishte dërguar “një letër ku thoshte se do të ish në një mendje me të gjitha
vendimet që do të merreshin, (por) nën rrogoz punoi për ngritjen e Legali-
tetit”. Në: Dokumenta të organeve, 104. (Ne nuk e kemi verifikuar dot këtë
fakt – shënimi im).

3 Hoxha, v. 1, 466./ Shumica e atyre jokomunistëve që ishin futur në kafazin
komunist, e që përdoreshin për karrema, tashmë e dinin fatin e kokës po
të luhej bishti.

4 S. Bogdo, jurist, ish-anëtar i shoqërisë Bashkimi të Avni Rustemit. Në: Këlliçi, 103.
5 Butka (ii), 60-2, ku i referohet: AQSh, F. 40, v. 1943, D. 4, f. 28-56 dhe F. 14.
6 Dervishi (i), 488, ku i referohet: AQSh, F.40/AP, v. 1943, D. 4, f. 1-2.
7 Më 28 shtator Hoxha i kërkonte Çitakut që, përpara se Rezoluta të shpër-

ndahej, të “dërgohej një kopje ta shohim dhe ne”. Në: Hoxha, v. 1, 527./ Në:
Plasari–Malltezi (i), 247-50, jepet një «Pjesë nga Rezoluta e Konferencës II NÇ»,
e nxjerrë nga AQSh. F. 40, v. 1943, D.5./ Në: Dokumenta të organeve, 54-60,
jepet Rezoluta demek e plotë.
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Në këtë rast janë dukur haptas dhe fërkimet Popoviç–Malë-
shova.1

Në paragrafin e dytë të Rezolutës, ku bëhet një përmbledhje
e rendit të ditës, nuk përmendet Marrëveshja e Mukjes, pra dënimi
i saj, që përbënte çështjen kryesore të Konferencës.2

Në pikën IV të Rezolutës, eksponentët e Ballit Kombëtar me të
cilët në Mukje u nënshkrua Marrëveshja, tashti akuzohen për tradhti
kombëtare, duke filluar nga përgatitja e agresionit italian kundër vendit
e duke vazhduar për veprimtari negative pas pushtimit3. Për periu-
dhën pas pushtimit akuzohen se “Nën maskën e Shqiptarizmit, nën
maskën e luftës kundër okupatorit, nën maskën e bashkimit, Balli
Kombëtar ka penguar e sabotuar luftën e patriotëve shqiptarë kundër
okupatorit fashist, ka përçarë popullin shqiptar...”. Hidhen poshtë
“shpifjet se gjoja Lëvizja Nacionalçlirimtare është “lëvizje komuniste”,
dhe flitet për “qëndrimin e tyre (të Ballit) të dyshimtë kundrejt gjer-
manëve”4, kur këta të fundit hynë në Shqipëri të nesërmen e përfu-
ndimit të punimeve të Konferencës në fjalë.

Pika V me titull «Qëndrimi ynë kundrejt rrymave të ndryshme
politike jashtë Lëvizjes Nacionaçlirimtare» ka katër nënpika:

Në nënpikën nr. 3, pasi flitet për përpjekjet që janë bërë, vazh-
dohet me përpjekjet që do të bëheshin për t’u marrë vesh “me Ballin
Kombëtar e me të gjitha rrymat e tjera politike jashtë Lëvizjes Nacional-

1 Sipas dëshmive të vonshme të Hoxhës, Popoviçi përgatiste terrenin për një
pritje të ftohtë të Sejfullait përpara se ky të vinte në Shqipëri, duke thënë “E
mo, ç’bëjnë ata në Francë, kurse ne luftojë këtu”. Në: Diskutim i Hoxhës në
Pl. e Beratit. Në Plasari-Malltezi (i), 158.

   Hoxha thotë se Malëshova u la mënjanë sidomos kur, në përkrahje të Tempos,
kritikoi vijën e Partisë që ishte “kulmi”, sipas Hoxhës. Në: Plasari-Malltezi (i), 158.

   Megjithatë Popoviçi formalisht nuk e kishte penguar dot Malëshovën. Ky, sapo
erdhi, u kooptua anëtar i KQ të PKSh, anëtar i KPNÇ dhe u zgjodh anëtar i ShP.

   Kuptohet se rolin për të mënjanuar Malëshovën e kishte marrë me plot dëshirë
Enveri, i cili në korrespondencën që zhvillonte me shokët kryesorë shpesh
fuste spica për Malëshovën, duke i veshur cilësitë e kritizerit dhe të dembelit.
Shih për shembull dy raste ku i shkruante Ymer Dishnicës, në: Hoxha, v. 1,
572-3 dhe 587-8.

2 Dokumenta të organave, 54.
3 AQSh. Në: Plasari-Malltezi (i), 247-8.
4 Aty, 248.
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çlirimtare për një bashkim të plotë rreth Lëvizjes Nacionalçlirimtare, në
bazë të parimeve që u shpallën në konferencën e Pezës”, ose edhe “vetëm
për një bashkëpunin ku secila anë të ruajë indipendencën e saj”1. Por
për “një marrëveshje dhe për një bashkëpunim të tillë”, viheshin pesë
kushte, nga të cilët i treti kishte të bënte me hedhjen poshtë të Marrë-
veshjes së Mukjes e me vendosjen pas lufte të pushtetit njëpartiak të
Partisë Komuniste. Mes kushteve bënte pjesë:

“Të njihen këshillat nacionalçlirimtare si i vetmi pushtet i popullit
në Shqipëri”2. Kjo supozonte të njihej pushteti i ardhshëm komunist
në Shqipëri, sepse pjesën më të madhe të atyre këshillave – në Jug e shumë
më pak në Shqipërinë e Mesme, se në Veri ende nuk ekzistonin të tilla
– e kishte futur në duart e veta Partia Komuniste, apo ishte nën ndiki-
min e fortë të saj. Në poshtëshënime japim disa konsiderata për gjendjen
në atë kohë të këshillave NÇ3. Për më tepër, ishte kërkuar që “Këshillat
të ushtrojnë pushtetin civil në bashkëpunim të ngushtë me komandat

e Ushtrisë sonë Nacionaçlirimtare”4.

1 Aty, 249. Kjo demagogji bëhej si për të qetësuar ndonjë kundërshtar të mund-
shëm brenda mbledhjes, ashtu dhe për të vënë në gjumë të gjithë kundër-
shtarët brenda e jashtë saj./ Sikurse do të shohim, aty kuadrot kryesore komu-
niste kanë bërë një mbledhje të fshehtë, ku kanë vendosur pikërisht të kun-
dërtën: luftë të armatosur kundër Ballit Kombëtar.

2 489, ku i referohet.
3 Për kohët fillestare, E. Hoxha ka thënë: “Në Pezë [...] Këshillat ishin formale

dhe konsideroheshin si organe të Partisë dhe s‘kishin asnjë vlerë. Katundari,
në vend që të shkonte në këshillë, të qante hallin e të zgjidhte çështjen, ai
shkonte te Myslimi (Peza)”. Në: Plasari–Malltezi (i), 18./ Në Konferencën e
Vendit, B. Spahiu dhe P. Kristo kanë thënë se këshillat nacionalçlirimtare
“kanë qenë artificiale”. Vasil Nathanaili: “nuk më duket që këshillat të jenë
zgjedhur demokratikisht në rrethin e Elbasanit”. E. Hoxha: “Bazat e luftës nç
janë këshillat dhe çetat”. Tashko kërkoi forcimin e Këshillit të Përgjithshëm
të dalë nga Konferenca e Pezës. Në: AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 10, përkatë-
sisht: f. 32, 33, 88, 96./ Mugosha shkruan se në territoret e çliruara Brigada
I “krijonte këshillat nacionalçlirimtare”. Në: Mugosha, 129./ Në nëntor 1944
(në Plenumin e Beratit) S. Malëshova ka thënë: “këshillat te ne u ngritën
dhe drejtohen prej Partisë Komuniste”. AQSh, në: Plasari–Malltezi (i), 132.

4 Dokumenta të organeve, 59./ Në një letër të 22 shtatorit 1944 që KQ i PKSh
i dërgonte Komitetit Qarkor të PKSh për Gjirokastrën, i shkruante: “Me marrjen
e ndonjë qyteti, menjëherë duhet të stabilizoni pushtetin tonë, domethënë
këshillin nacionalçlirimtar”. Në: Hoxha, v. 1, 492.
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Në çështjen (b) të nënpikës nr. 3, trajtohet në mënyrë të rrumbu-
llakuar çështja e Kosovës: “Të njihet Karta e Atlalntikut në bazë të vet-
vendosjes së popujve, dhe garancia më e madhe për triumfin e këtij
principi është vetë lufta që bëjnë dhe do të bëjnë Kosova e Çamëria krah
për krah me popujt jugosllav e grek kundër okupatorëve fashistë”1.

Pika VI. “Konferenca [...] aprovon vendimin e Këshillit të Për-
gjithshëm (NÇ – shënimi im), ku dënohet marrëveshja që bëri dele-
gacioni i Këshillit të Përgjithshëm me përfaqësuesit e Ballit Kombëtar”,
se “Kjo marrëveshje cenon parimet kryesore të Konferencës së Pezës,
është në kundërshtim me interesat e luftës dhe të bashkimit të popu-
llit shqiptar”2. Ndërsa pjesa e parë e këtij vendimi nuk ishte e vërtetë,
se Marrëveshjen e hodhi poshtë treshja Tempo-Popoviç-Hoxha në
emër të KQ të PKSh, pjesa e dytë mund të cilësohet pa diskutim si
një absurditet.

Konferenca zgjeroi Këshillin e Përgjithshëm NÇ nga 7 anëtarë
që ishin në Konferencën e Pezës, në 62 anëtarë3. Këshilli zgjodhi
Kryesinë e tij me 16 vetë, ku bënin pjesë: Omer Nishani (kryetar ad
interim në vend të Kamber Qafmollës), Mustafa Xhani, Myslim Peza,
Sejfulla Malëshova, Enver Hoxha, Haxhi Lleshi, Ymer Dishnica,
Mustafa Gjinishi, KoçoTashko (sekretar), dhe Abaz Kupi e Ndoc Çoba,
të dy në mungesë që u quajt e arsyeshme4. Veç A. Kupit, i cili prakti-
kisht nuk mori pjesë në atë Kryesi, vetëm M. Peza ishte me fuqi ushta-
rake efektive. Pra aty mbizotëronte klika komuniste.

Trajtimi i çështjeve dhe vendimet e marra në këtë Konferencë
tregonin qëndrimin armiqësor të klikës Popoviç-Mugosha, hëpërhë
në radhë të parë kundër Ballit Kombëtar.

Për ta bërë de jure faktin që këshillat nç ishin organe politike
dhe administrative të LNÇ, si dhe kushtin për njohjen e tyre nga forcat
e tjera politike, Konferenca e Labinotit miratoi Statutin dhe Rregulloren

1 AQSh, në: Plasari-Malltezi (i), 249.
2 Aty, 250.
3 Historia e Partisë (ii), 127./ Ky ishte rasti kur Popoviçi realizoi mendimin që

kishte dhënë në prag të zhvillimit të Konferencës së Pezës, se “Këshilli i Për-
gjithshëm NÇ duhet të dalë nga lufta”. AQSh, në: Plasari-Malltezi (i), 196.

4 Hoxha (vi), 327-8./ Dervishi (i), 489.
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e Këshillave Nacionalçlirimtare1. Duke i konsideruar ato këshilla si
organe vartëse të pushtetit civil të KPNÇ, Partia Komuniste që e mano-
vronte lehtësisht atë Këshill, duke mbajtur në gojë “bashkimin”, hodhi
hapat për t’u mbyllur rrugën përpjekjeve për bashkëpunim me forcat
e tjera politike të interesuara për formën e pushtetit të ardhshëm në
Shqipëri. Por, për të mos trembur nacionalistët e për të bërë sa më shumë
njerëz për vete, në vazhdim të fshehjes së qëllimeve të vërteta të ideo-
logjisë komuniste, në dy pika të Statutit të Këshillave Popullore, që
ishte dokumenti më i përhapur, përsëritej një deklaratë tashmë e njohur,
për pasçlirimit: “pasuria private dhe iniciativa private në industri dhe
në ekonomi mbeten të paprekura” dhe se “nuk bëhen ndryshime radi-
kale në jetën sociale”2. Ishte një demagogji e suksesshme që komunistët
e mbanin në gojë.

Rreth tri javë më pas, për të treguar juridiksionin e vet, Kryesia
e KPNÇ dërgoi një sërë aktesh në këshillat e qarqeve gjatë periudhës
23 shtator – 20 tetor 1943.3

Gjatë luftës, sipas zonave, është përtërirë disa herë përbërja e
këshillave nacionalçlirimtare. Një rol të rëndësishëm në krijimin e tyre
luajtën repartet partizane4. Formalizmi dhe ngritja e sforcuar e këshi-
llave është treguar e kritikuar edhe në Plenumin e KQ të PKSh në Berat,
në nëntor 1944.5

1 Dokumenta të organeve, 61-71, ku jepet teksti i plotë i Statutit dhe i Rregullores.
2 Aty, 62.
3 Aty, 75-98, 100. ‘Seksionet’ e ndryshme si i Arsimit, ai Social, i Shëndetësisë, i

Shtypit e Propagandës, i Ekonomisë dhe Financave, i Mbrendshëm, dërguan
letra për Vendosjen e pushtetit të këshillave nç kudo që mundën, me detyra:
Mbi lehtësimin e mjerimeve të luftës dhe zhvillimin normal të jetës së
popullit, për çështjen e shëndetësisë e të higjenës, Mbi caktimin e delegatëve
që do të merreshin me punë të shtypit e të propagandës, Mbi organizimin
e seksioneve të ekonomisë dhe të financave dhe Mbi fondet nacionalçli-
rimtare, Mbi sigurimin e ushqimit për Ushtrinë Nacionalçlirimtare dhe mbje-
lljet e vjeshtës, Mbi sekuestrimin e pasurive të shoqërive italiane në Shqipëri,
për Organizimin e punës arsimore, për Formimin e Këshillave NÇ të qarqeve
si dhe të këshillave të fshatrave, komunave e krahinave.

4 Shih p.sh: Omari, përkatësisht: 35 e 36.
5 AQSh. Në: Plasari-Malltezi (i), përkatësisht 132 e 142.
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Kapitullimi i Italisë
dhe hyrja e trupave gjermane në Shqipëri

Akti i kapitullimit pa kushte të Italisë u nënshkrua më 3 shtator
dhe u shpall zyrtarisht më 8 shtator 1943.1

Të qëna në gatishmëri, të nesërmen, që qëlloi dita e përfundimit
të Konferencës së Dytë NÇ, forcat e Vehrmahtit gjerman hynë në Shqi-
përi për të pasur nën kontroll bregdetin, arteriet kryesore të komuni-
kacionit dhe qytetet e mëdha. Gjermania deklaroi se forcat e saj ushta-
rake do të qëndronin “në disa pika strategjike të Shqipërisë” dhe nxiti
e njohu krijimin e një shteti shqiptar të pavarur e neutral, ku përfshi-
heshin Kosova e treva të tjera shqiptare. Pavarësisht kësaj, Shqipëria
efektivisht qëndroi e pushtuar nga Rajhu i Tretë deri në fundin e nëntorit
19442. U zgjodh një Këshill i Naltë, me funksionet e Këshillit të Shtetit,
ku morën pjesë katër figura të shquara atdhetare: Mehdi Frashëri, Lef
Nosi, Fuat Dibra dhe At Anton Harapi. Ky Këshill, që e shpalli Shqi-
përinë neutrale, qëndronte në pritje të zhvillimeve ndërkombëtare.
Në krye të Këshillit qëndroi Mehdi Frashëri. Në raportin përfundimtar
të Vehrmahtit në Shqipëri, të hartuar në shkurt ose në mars 1945,
d.m.th. pas tërheqjes nga Ballkani dhe pak muaj para kapitullimit të
Gjermanisë, për Mehdi Frashërin dhe djalin e tij Vehbiun (Sekretar i
punëve të jashtme) shënohet: “Megjithë sjelljet e tyre të përkryera ndaj
Gjermanisë, qëndrimi i tyre ishte tepër i pavendosur. Nuk ka dyshim
se për çdo dëshirë dhe kërkesë gjermane ata ishin në kontakt të fshehtë
me Aleatët Perëndimorë përmes Ankarasë. Por ata nuk kishin dhe
as nuk dëshironin të kishin kontakte me komunistët”3.

Qoftë parimisht, si dhe në kushtet kur kishin rënë kambanat për
humbjen e luftës kundër Gjermanisë, dhe gjithnjë nën drejtimin e komu-
nistëve jugosllavë, drejtuesit komunistë shqiptarë e denoncuan gjen-
djen e re.4

1 Hoxha, v. 1, 471 në psh./ Historia e popullit, v. IV, 453.
2 Dokumente të institucioneve, 80, 85-6; 275, 279-80 e 282, ku jep kujtimet e

Jermenn Nebaker./ Raporti përfundimtar i Vehrmahtit në Shqipëri. Në:
Fischer (i), 329./ Dervishi (i), 493.

3 Fischer, B. (i), 249.
4 Dokumenta kryesore, 190-98, veçanërisht 190 e 197.
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1 Thirrjes së ShP që të dorëzonin armët dhe të bashkoheshin me UNÇSh në
luftë kundër hitlerianëve, iu përgjigjën vetëm rreth 15 mijë ushtarë e oficerë
italianë. Nga këta 1.500 u inkuadruan në repartet partizane shqiptare dhe të
tjerët u strehuan në zonat e çliruara të vendit. [...] Pjesa më e madhe e armatës
italiane në Shqipëri iu dorëzua gjermanëve. Në: Hoxha, v. 1, 475 në psh.

2 Broué (ii), 161.
3 Degras (ii), v. 3, 346.
4 Në tetor 1942 Koço Tashko i shkruante Kominternit: “nuk harrojmë që edhe

pas fitores në Frontin Sovjetik, do të kemi edhe një tjetër periudhë lufte civile
brenda këtu në Shqipëri”. AQSh, Raport i Tashkos për Kominternin. Në:
Plasari–Malltezi (i), 188.

Në poshtëshënime japim të dhëna sipas PKSh, mbi fundin e
armatës italiane në Shqipëri.1

Lufta civile në Shqipëri gjatë LDB

Kominterni mbi luftën civile

Kominterni e shihte luftën civile si të vetmen rrugë për ven-
dosjen e komunizmit në shumicën e vendeve të Globit. Veç orientimit
të dhënë që në Kongresin II (1920), ku Zinovievi kishte deklaruar se:
“Sidoqoftë, të gjitha partitë duhet të përballojnë një luftë civile”2, në
kongresin VII (1935) Kominterni stalinist shpalli se “Detyra kryesore
e partive të Internacionales Komuniste është përgatitja e proletariatit
[...] për kthimin e luftës imperialiste në luftë civile”3. Militantët komu-
nistë shqiptarë ishin brumosur me këto ide4. Sikurse kemi parë dhe siç
do të shohim, gjithnjë sipas mësimeve komuniste, të drejtuar prej instru-
ktorëve jugosllavë, luftën kundër fashizmit, të cilën PKSh e propaga-
ndonte si luftë për çlirimin e vendit, ajo e konsideronte si luftë për të
ndihmuar Bashkimin Sovjetik, e pastaj si kusht për marrjen e pushtetit,
pra si kusht i domosdoshëm për ndërtimin e socializmit në Shqipëri e
të komunizmit në tërë botën, ide me të cilat ishin brumosur e ushqyer
dhe të cilat ishin bërë, si të themi, një qëllim në jetën e komunistëve.
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Vendimet e KQ të PKSh për luftën civile

Ishte Popoviçi, e pas tij dhe Enver Hoxha me ndonjë nga shokët
– të bindur se “situata ishte kthyer në favor të Koalicionit Antifashist”
dhe të trembur nga një “zbarkim i Aleatëve në Ballkan, ose dhe në
Shqipëri”, të cilët që të nesërmen e përfundimit të Konferencës së Dytë
NÇ, më 10 shtator, urgjent e në mënyrë sekrete, me firmën e Enver
Hoxhës, në emër të KQ të PKSh, u dërguan dierektiva komiteteve
qarkore të Partisë gjoja për “gjendjen e re të krijuar pas kapitullimit”1,
të cilat në fakt ishin Vendime të KQ për luftën civile.

Ato direktiva ishin krejt të kundërta me vendimet e rezolutës
së Konferencës së Dytë NÇ të sapopërfunduar. Në ato direktiva lihej
të kuptohej qartë ndeshja e afërme me armë me Ballin Kombëtar.
Pra, rezoluta e Konferencës së Dytë NÇ, ku pretendohej qoftë edhe
“vetëm për një bashkëpunim, ku secila palë të ruajë independencën e
saj”, ishte një gënjeshtër e radhës e komunistëve, më saktë e Miladin
Popoviçit ndjekur nga Enver Hoxha.

Në direktivNë direktivNë direktivNë direktivNë direktivat e 10 shtatoritat e 10 shtatoritat e 10 shtatoritat e 10 shtatoritat e 10 shtatorit, KQ i PKSh jepte tri orientime
kryesore.

I pari. Pas lëshimit qëllimisht të alarmit se “diferencimi i reak-
sionit [...] duket fort e më fort jo në favorin tonë”, se “elementët reak-
sionarë po grumbullohen dita-ditës më tepër” dhe se “këta përpiqen
të marrin pushtetin [...], të përfitojnë nga eventualiteti i zbarkimit të
Aleatëve”, jepen porosi për qëndrimin që duhej mbajtur sidomos
kundër Ballit Kombëtar. Porositë ishin:

Organizatat e partisë duhej të ishin të përgatitura për të nxjerrë
jashtë loje fuqitë e Ballit Kombëtar: Për një rast të tillë organizatat e partisë
duhet të punonin paraprakisht që “këshillat nacionalçlirimtare të jenë
me të vërtetë pushteti i popullit, të mobilizojnë gjithë popullin rreth
tyre dhe të mos lejojnë që forcat e tjera, si Balli Kombëtar, të kenë influe-
ncë në popull. Duhet që Ushtria Nacionalçlirimtare [...] të mos lejojë
grumbullime të tjera ushtarake, kundërshtare të saj, si për shembull të
Ballit Kombëtar. Duhet të dini se fuqitë aleate të zbarkimit do të përkra-
hin të gjitha forcat shqiptare që do të gjejnë përpara, pa preferencë për ato
të lëvizjes nacionalçlirimtare, bile [...], me preferencë për ato reaksionaret”2.

1 AQSh, F. 14/APL, v. 1943, D. 11, fl. 17-22./ Dokumenta kryesore, v. I, 190-8.
2 AQSh, F. 14/APL, D. 1, v. 1943, fl. 18-9./ Ose Dokumenta kryesore, v. I, 192-3.
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Në të dytin flitej më qartë për luftën kundër BK. Aty thuhej:

“Ne mendojmë se me Ballin Kombëtar nuk do të jetë e mundur të
arrihet në një marrëveshje”. Vazhdohej: “Mendojmë gjithashtu se Balli
ka marrë një rrugë që do të na shpjerë patjetër në një përpjekje me ne,
prandaj ne duhet të punojmë në drejtimin që vijon: me anë të një dema-
skimi të zgjuar dhe të një pune të palodhshme, të diskreditojmë Ballin
në popull, t‘ja shkëpusim popullin dhe këtë ta lidhim me ne, të shkak-
tojmë divergjenca në vetë radhët e Ballit dhe t’u biem kokës me zgjuarsi
dhe në mënyrë gjithmonë më vendimtare krerëve reaksionarë të tij; ta
paraqesim mirë në popull Ballin si përçarës dhe shkaktar të vëllavrasjes,
të bëjmë që populli ta shohë se politika e Ballit do të na shpjerë në për-
pjekje me armë [...] dhe kështu përgjegjësitë historike të mosbashkimit
të popullit shqiptar dhe të përpjekjes me armë të bien, sikurse është e
vërteta, dhe kjo të jetë e qartë për të gjithë në Shqipëri, mbi Ballin Kom-
bëtar [...], të përgatisim popullin për një përpjekje me Ballin; Balli po e
përgatit këtë përpjekje dhe nuk duhet të na gjejë me duar lidhur [...], të
mund ta godasim kur të jetë më e favorshme për ne, kur të ketë kuptuar
populli lodrën e tij dhe kur të bashkohet me ne kundër tij”1.

Orientimi i tretë kishte të bënte me ‘shkrepjen’ e luftës civile,
e cila duhej të bubullonte me terror nëpër qytete. Porositej:

“Organizimi dhe forcimi i njësiteve (guerrilje – shënimi im) në qytet
shtrohet sot si një problem urgjent dhe me rëndësi. Njësitet duhet të
jenë të pajisura mirë me revolvera e bomba dore dhe, mundësisht, me
pushkë automatike”. “Të ekzekutohen spiunët më të rrezikshëm, agjentët
e kolonës së pestë [...] që luftojnë kundër lëvizjes nacionalçlirimtare
dhe veçanërisht kundër Partisë sonë, si për shembull Irfan Ohri, Qamil
Xhani, Vehib Runa. Të ekzekutohen spiunët dhe agjentët e ushtrisë gjer-
mane”2. “T’u thuhet shokëve të Partisë [...] të kuptojnë momentin vendimtar
që po përshkojmë drejt marrjes së pushtetit”. “Me mobilizimin e gjithë
organizatës duhet të lidhni mobilizimin dhe përgatitjen e popullit për
kryengritjen e përgjithshme”3.

1 Dokumenta kryesore, v. 1, 196.
2 Në fakt “Komunistët kishin filluar nga atentatet kundër disa anëtarëve të

Ballit Kombëtar qysh në pranverën e vitit 1943. Por i shtuan ato pasi e ndjenë
veten më të fortë dhe ndërkombëtarisht të përkrahur, e sidomos pas formimit
të Brigadës së Parë”. Në Ermenji, 463.

3 Dokumenta kryesore, v. 1, 197.
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Në shënimin në fund të qarkores jepej porosia se direktivat e
dërguara,

“pa qenë nevoja që t’u këndohen, duhet të punohen në të gjitha
celulat e Partisë dhe në bazë të këtyre direktivave t’u jepen udhëzime
gjithë organizatave të Partisë, deri në grupet e simpatizantëve. Veçanërisht

të punohen në të gjitha celulat e çetave dhe batalioneve të qarkut tuaj”1.

Një pjesë e madhe e komunistëve ishin të orientuar për rrugën
që po ndiqej2. Problem përbënte pjesa e jokomunistëve që simpatizonin
Partinë Komuniste.

Në një letër dërguar Baba Fajës (një njeri të cilin komunistët e
kishin afruar, por që ishte larg komunizmit), Hoxha i shkruan më 21
nëntor: “Me të gjithë elementët e Ballit [...] që japin prova se e luftojnë
me të vërtetë armikun [...], ne jemi vëllezër me ta”3. Por nuk i shkruan
kushtin: që ballistët duhej t’i bindeshin PKSh.

Mosmarrja pjesë e Abaz Kupit në Konferencën II NÇ, iu dha
dorë drejtuesve të PKSh që ta mbanin të ngrirë qëndrimin ndaj tij.
Në letrën e 19 shtatorit që E. Hoxha i dërgonte N. Spirut dhe Y. Dish-
nicës, i orienton se koha “Për të goditur Zogun direkt do të vijë gra-
dualisht gjithashtu dhe për Bazin”4.

Por Kupi e nuhat rrezikun e përballjes.5

1 Aty, 198.
2 Në fillim të shtatorit 1943, Kristo Themelko i shkruante Gogo Nushit: “Keq

me ballistët, gjithkund duhet të luftohen me rreptësi që t’i zhdukim fare”.
Në: Ç. Hoxha, 50-1.

3 Hoxha, v. 2, 108.
4 AQSh, F. 14, D. 21. Në: Plasari-Malltezi, 252.
5 Në një trakt të lëshuar më 19 shtator 1943 Kupi shkruan: “Ndëgjohen andej-

këndej sulmime reciproke në mes partinash”. Në: Hoxha Raport në Kongresin I
të PKSh, 83./ Hoxha, v. 5, 302.

   Më 5 tetor Kupi i shpreh një shqetësim “Shokut dashtun Mehmet Shehit. […] për
krahinën e Shën Gjergjit: Pra duhet të këshilloni tan shokët për të mos shkaktue
ndonji pa marrëveshje. Të fala. Abaz Kupi”. Në: Dashnor Kaloçi, «Enver Hoxha:
Ta diskreditojmë e ta godasim Ballin Kombëtar», Gazeta Shqiptare, 11.6.2002, 13.
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Mid’had Frashëri tregohet i shqetësuar në shkrimin «Rreth
Marrëveshjes së Mukjes», që besojmë të jetë botuar rreth 20 shtatorit.
Ai shkruan se nga fillimi i muajit shtator kishin marrë vesh

“më në fund se në Orenjë (Fshati Orenjë kishte qenë për një kohë
vendqëndrimi i shtabit komunist – shënimi im) të Çermenikës Partia
Nacional Çlirimtare bëri një festë të madhe me daulle dhe me saze dhe
në këtë festë Balli Kombëtar ka qenë në qendër të talljeve, sharjeve ndyro-

logjike, vjershave satirike etj. që populli i ka dëgjuar vetë”1.

* * *

Një javë pas Konferencës II NÇ, drejtuesit e PKSh, natyrisht të
drejtuar nga Popoviçi, nxituan për të shpallur brenda strukturave të
veta luftën civile, fillimisht kundër Ballit Kombëtar. Për këtë hap zgjo-
dhën organizatën e Partisë së Kryeqytetit, ku më 15 shtator organi-
zuan Aktivin e Partisë të Qarkut të Tiranës. Këtu u kërkua zbatimi i
orientimeve të dhëna prej KQ me qarkoren e 10 shtatorit2. Kështu mund
të pranohet se shpallja e luftës civile ka një datë ‘sekrete’: 15 shtatorin
e vitit 1943. Drejtuesit komunistë do ta mohojnë vazhdimisht
përgjegjësinë e tyre për cytjen dhe shpalljen e luftës civile.3

Por ashpërsimi i marrëdhënieve me kundërshtarët nuk po
shkonte ashtu si e kërkonte Miladini e pas tij Enveri me ca të tjerë, sikurse
e tregonin ngjarje të zhvilluara ku komunistët kishin bërë paqe me
ballistët, si në Berat4 e në Lushnje5, apo në Gjirokastër e në Delvinë,
sikurse do ta shohim më poshtë.

1 Butka (vi), 574-5 (në f. 573-7 jepet shkrimi i plotë), ku i referohet AQSh, F.
556, v. 1944, D. 31./ Shkrimi i plotë jepet edhe në: Lepenica (ii), 63-8.

2 Butka (ii), 62, ku i referohet: AQSh, F. 22, D. 2/2, v. 1943.
3 Edhe në Deklaratën e Kongresit të Përmetit, nëpërmjet fjalish të errëta, do

të akuzohet Balli Kombëtar si shkaktar i luftës civile. Në: Kongresi, 31.
4 Më 26 shtator KQ i PKSh i tërhiqte vërejtjen Komitetit Qarkor se në Beratin

e lirë ekzistonin dy pushtete, “njëri i Ballit dhe tjetri yni (i Partisë)” dhe se “nuk
duhej lejuar dualitet në këtë gjë”, “bashkim nuk ka me Ballin”.

5 Në letrën e 2 tetorit që E. Hoxha i dërgonte Gjin Markut, shkruante se “në Lushnjë
gjermanët dhe partizanët me pushkë krahut vinë rrotull në qytet si pa të keq”.
Në: Hoxha, v.1, 507 dhe 558.
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Prandaj, më 1 tetor 1943, u dërguan një seri qarkoresh e letrash
në emër të KQ të PKSh, natyrisht me firmën e një shqiptari: të Enver
Hoxhës.

Në dy letra të firmosura me pseudonimin Shpati, njëra për
veprim gjithë komiteteve qarkore të Partisë, tjetra Komitetit Qarkor të
Gjirokastrës, nuk jepen më direktiva, por urdhëra për luftë civile. Në
këto letra vihet re se ekzistonte një qëndrim i kundërt mes drejtuesve
komunistë nga njëra anë dhe nga ana tjetër bazës së tyre poshtë, e cila
ishte e prirur për bashkëpunim me Ballin Kombëtar.

Në letrën e parëNë letrën e parëNë letrën e parëNë letrën e parëNë letrën e parë thuhet se “në radhë të parë na paraqitet çështja e
pushtetit  (gërmat italike janë të origjinalit – shënimi im), […] për këtë
punë nuk duhet të ketë dy kuptime: vetëm pushteti i këshillave duhet
të ekzistojë […] Për këtë shkak ne duhet të jemi të zgjuar dhe jo të flëmë
e ta lëmë «Ballin» të hyjë në ndonjë vend dhe atje ai të bëjë ligjin e të
vetvendosë, kurse ne të lidhim duart dhe të kënaqemi me një luftë poli-
tike. […] Për shembull, në Gjirokastër ballistët hynë të parët në qytet
me 600 bashibozukë, dhe Ali Bej Këlcyra, Bahri Omari dhe Koço Muka
kanë marrë frenat dhe po shesin mend në Gjirokastër. Shokët tanë hynë
më vonë në qytet me 1.500 vetë, thonë, dhe, në vend që t’i spastrojnë
këto plehra që andej, po kënaqen me një luftë politike kundër tyre”. […]
“Balli nuk ta liron pushtetin dhe askush tjetër, nëqoftëse nuk e rrëmben
me forcë, se është e drejta jote dhe e popullit. Në Berat ngjet [...] po ky
avaz: nga një anë pushteti i Ballit e, nga ana tjetër pushteti ynë dhe,
ndërmjet të dyve, xhandarmëria e vjetër mban qetësinë. [...] Abas Ermenji
del nëpër qytet dhe çjerr me duart e veta afishet e Zërit të popullit”1.

Letra e dytë,Letra e dytë,Letra e dytë,Letra e dytë,Letra e dytë, në adresë të shokëve të Gjirokastrës, trajton po atë
çështje, por më me ashpërsi, për një ngjarje të ngjashme në Delvinë.2

Po atë ditë, në një letër që i dërgohej Liri Gegës (shokut Muzhik)
“dhe për veprim gjithë Komiteteve Qarkore të Partisë”, theksohej: “duhet
ta dini se sot është momenti më shumë se kurrë që elementët e poshtër
të qërohen [...] pa mëshirë ata armiq të popullit që kanë sabotuar luftën,
që janë vegla të okupatorit, që luftojnë komunizmin dhe Partinë tonë”.
Kurse në letrën që i dërgohej Komitetit Qarkor të Gjirokastrës, shkruhej:
“Ju rekomandojmë në radhë të parë të keni kujdesin më të madh për

1 Dokumenta kryesore, v. I, 204-5.
2 Dokumenta kryesore, v. I, 210-14.
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Ali Bej Këlcyrën. Ai element i poshtër nuk duhet të ekzistojë më”. Para
katër muajsh, më 11 qershor 1943 komunistët e kishin marrë peng Ali
Këlcyrën, por e liruan nga presioni i Ballit të atij Qarku.1

Po më 1 tetor, Hoxha i ‘jep’ pak zemër M. Shehut; i shkruan:

“(Për) çështjen e Ballit besoj s’është nevojë e madhe të të them si
duhet me e zgjidhë kudo ku shkoni. [...] Prandaj, pa mëshirë në krerë
dhe pak mëshirë për ushtrinë e tyre prej katundarësh të gënjyer”2.

Në ditët e para të tetorit Hoxha informonte Çitakun se “Tash
erdhi Duqi (Dushan Mugosha – shënimi im) dhe Shehu (Mehmeti –
shënimi im)”3.

Në një letër të 5 tetorit 1943 dërguar Xoxes, firmosur nga Hoxha,
kritikohen rëndë Xoxe, Kristo e shokë të tjerë të zonës së Korçës për men-
dime pozitive ndaj pjesëve të ndryshme të Ballit Kombëtar. Enveri shkruan:

“ti (Koçi – shënimi im) e ekzagjeron kur thua në një vend se «shokët
e kanë shkelur pak që kanë folur kundër Ballit në përgjithësi». [...] ti ke
asistuar në të gjitha bisedimet tona [...] dhe në mbledhjet, në të cilat kemi
vendosur me plot gojën që BALLIN DUHET ME E DEMASKUE NË TËRËSI. [...]
Ti Koçi, dhe tok me ty sidomos Pandi dhe gjithë shokët e tjerë, duhet
të kuptoni mirë se tani shkoi koha e bashkimit me Ballin. Ballin duhet
ta likuidojmë pa mëshirë, nga çdo anë qoftë”.

“[...] Bashkim me njerëz të tillë s’ka përveç atyre që hyjnë në këshilla
dhe luftojnë çdo organizatë ose grumbullim forcash jashtë lëvizjes sonë”4.

Xoxe i raportonte Hoxhës (realisht Popoviçit):

“Përveç goditjeve që u dhamë (ballistëve –shënimi im), po i ndjekim
këmba-këmbës për shfarosje. Sa për luftën me gjermanët, pothuajse hiç”5.

Më 6 tetor Hoxha i shkruan Çitakut se ato ditë “kishte ngelur vetëm”6.

1 Ç. Hoxha, 64, 65.
2 Aty, 65-6, fl. 44.
3 Hoxha, v. 1, përkatësisht 564 dhe 579.
4 Hoxha, v. 2, 36-8.
5 Butka (i), 54, ku citon: AQSh, F. 14, (v. 1943 –shënimi im), D. 28, dok. 11.
6 Hoxha, v. 1, 580-1.
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Qëndrimi i Ballit Kombëtar

Më 7 tetor Balli Kombëtar filloi t’i përgjigjej situatës, në front
të gjerë.

Atë ditë Mid’hat Frashëri nënshkroi një Komunikatë të firmuar
në emër të KQ të BK. Në fillim të komunikatës thuhet: “Siç duket puna,
po përgatitet opinioni publik për vëllavrasjen. Duhet të ndriçohen, pra,
të gjithë shqiptarët, të mësojnë se cilat janë shkaqet që na ndajnë”. Komu-
nikata përfundon: “Pse të dehemi nga ideologjitë e paasimiluara? […]
Flasim të gjithë, bashkë me kosovarët – shqip – dhe kemi të gjithë një
atdhe. Sot për sot të përpiqemi të zbërthejmë problemin numër një të
ekzistencës së Shqipërisë”1.

U dërgoi një letër të shkurtër edhe Gjithë komiteteve krahinore2.
Po atë ditë, në emër të KQ të Ballit Kombëtar, ai u dërgoi një

qarkore Gjithë Komiteteve krahinore ku urdhëronte: “të pezullohet çdo
operacion luftarak kundër forcave gjermane. Ma vonë do t’ju dërgohen
edhe direktiva të tjera”3.

Për shkak të mungesës së një përgjigjeje zyrtare mbi Marrëve-
shjen e Mukjes, me shqetësimin “Vllavrasja ka fillue”, më 20 tetor Mid’-
hat Frashëri i bëri një «Thirrje Nacionalçlirimtares» për një mbledhje
brenda 15 ditësh4, pa rezultat.

Në një botim të Ballit Kombëtar të 11 tetorit, thuhej se shumica
e të rinjve ishte hedhur nga ana e komunistëve.5

Më 14 tetor, në një letër-përgjigje, Hoxha i shkruan Spirut se
“Balli Kombëtar me të vërtetë ka filluar fushatën kundër nesh”6.

1 Butka (vi), 578, ku jepet teksti i plotë dhe ku i referohet AQSh, F. 270, v. 1943.
2 Aty, 579. Teksti i plotë i letrës:
“Organizata jonë ka dashur gjithmonë t’i largohet grindjes dhe gjakderdhjes

me Partinë Komuniste dhe prandaj ka pasur një sjellje paqësore. Mirëpo, shihet
se Partia Komuniste, jo vetëm që nuk respekton marrëveshjen e nënshkrueme
në Mukje, porse na sulmon me çdo mënyrë, si me propagandë ashtu dhe me vrasje.

  Prandaj, porositeni t’i përgjigjeni menjëherë dhe me po atë mënyrë. Për këtë
çështje duhet bërë dhe një propagandë sistematike, tue botue trakte. Kështu
që ta kuptojë populli si asht e vërteta dhe kush e ka fajin”. Në: Butka (vi), 579,
ku i referohet, AQSh, F. 270, v. 1943.

3 Aty, 580, ku i referohet: AQSh, F. 270/AP, v. 1943.
4 Butka (vi), 581-2.
5 Lepenica (ii), 73, ku i referohet: AQSh, F. 556, v. 1944, D. 21, f. 8.
6 Hoxha, v. 1, 593.
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Për arsye të tematikës sonë, po e anashkalojmë veprimtarinë
e Balli Kombëtar.

Zhvillime brenda PKSh

Në një letër datuar 25 tetor, që shkrimtari komunist Shefqet
Musaraj i dërgonte Enver Hoxhës, theksonte kërkesën nga ana e popullit
për bashkëpunim mes forcave të ndryshme.1

Më 8 nëntor Petrit Dume, komandant i batalionit Hakmarrja,
lajmëronte Shtabin e Qarkut të Korçës se “Lufta me Ballin filloi”2.

Qëndrimet e forcave të ndryshme, duke përfshirë dhe ato të
bazës komuniste, të cilat përgjithësisht ishin për bashkëpunim me forcat
nacionaliste, i shqetësuan së tepërmi Popoviçin e Hoxhën me shokë.
Këta nxituan t’u dërgonin direktiva të reja komiteteve qarkore të Partisë,
ku u detyruan të shfaqnin hapur qëndrimet sektare ekstremiste për
luftën civile.

DirektivDirektivDirektivDirektivDirektivat e 3 nëntorit 1943 të KQ të PKShat e 3 nëntorit 1943 të KQ të PKShat e 3 nëntorit 1943 të KQ të PKShat e 3 nëntorit 1943 të KQ të PKShat e 3 nëntorit 1943 të KQ të PKSh3. . . . . Kjo qarkore
tepër e gjatë ishte e treta dhe e fundit që KQ i PKSh u ka dërguar komi-
teteve qarkore mbi luftën civile. Aty jepen direktiva për qëndrimin me
nacionalistët, me Ballin dhe zogistët, për UNÇ dhe organizatat e Partisë
në të, për misionet angleze etj.

Në pjesën hyrëse, iu përmenden komiteteve qarkore direktivat
e para të dërguara nga KQ që më 10 shtator.4

1 Nga fshatrat e Vlorës, Musaraj shkruante: “Shumë nga fshatarët thonë: neve
një gjë na mbetet dhe kjo është që të mos qasim as njerën as tjetrën palë gjersa
ato të mos e kenë gjetur fjalën me njera-tjetrën. [...] Po, megjithëkëtë, njëfarë
shprese për afrim ekziston, se e kërkon populli vetë, i madh e i vogël”. Në: Butka
(iv), v. 1,23-4. Shih dhe 15, 18, 22, 25 etj., ku u referohet të dhënave arkivore.

2 Butka (vii), 230, jep faksimile të dokumentit.
3 AQSh, në: Plasari-Malltezi (i), 261-78, jepet pjesa më e madhe e tekstit./ Në

poshtëshënime të faqes 261 autorët e mësipërm shkruajnë: - Këto direktiva
tepër sekrete, me gjithë porosinë që jepej në fund të tyre, ranë në duart e nacio-
nalistëve, të cilët i botuan për të treguar karakterin e theksuar sektar të politikës
së PKSh dhe për ta bërë atë shkaktare të luftës vëllavrasëse që kishte filluar
në tetor.

4 AQSh. Në: Plasari-Malltezi (i), 262.
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Në fillim të kësaj pjese thuhet:

“Ju e dini se prej kohe situata është kthyer në favor të Koalicionit
Antifashist. Faktori kryesor për këtë ndryshim ka qenë Ushtria e Kuqe
heroike”. “Duhet që sytë t’i kemi drejt Moskës dhe çdo gjë ta shohim në
prizmin e luftës që bën Bashkimi Sovjetik”. Për të justifikuar praninë e
PKJ, thuhet: “Duhet me e bind popullin se Lëvizja Nacionalçlirimtare
greke dhe jugosllave, jo vetëm nuk e cenon indipendencën tonë, por e

garanton këtë dhe tani na ndihmon për ta fituar”1.

Më poshtë do të trajtojmë gjerësisht vetëm sythin e parë. Megji-
thëse titullohet Me Ballin Kombëtar, aty tregohet qartë qëndrimi i prerë
sektar që duhej mbajtur ndaj të gjitha forcave të spektrit shqiptar jo-
komunist. Pra, pa e deklaruar, kuptohej mirë qëndrimi: “O me ne, o
kundër nesh”, si dhe frika e drejtuesve komunistë se mund të mos kishin
mbështetjen e shumicës së popullsisë në çastin e ndonjë zbarkimi aleat.
Hetohet dhe loja e tyre se si komunistë, demek që nuk kanë kërkuar
të përfitojnë nga nami i mirë i nacionalistëve. Për këto shkruajnë:

“Përsa i përket bashkimit apo bashkëpunimit me Ballin Kombëtar
e organizatat e tjera, kjo çështje nuk shtrohet më, por shtrohet çështja
si t’i luftojmë ato”. “Me këta elementë miqësia platonike e fjalët e bukura
nuk duhet të mjaftojnë, sepse këto mund t’i bëjnë vetëm të fitojnë kohë,
të ruajnë pozitat e tyre atantiste (në pritje), të kenë përkrahjen tonë sot,
kështu që nesër me «famën» e tyre «të mirë» në popull, të manovrojnë
në kurrizin tonë”. “Përsa u përket grupeve ose partive politike që qën-
drojnë jashtë këtij fronti, ato duhet të luftohen si parti reaksionare, që
direkt ose indirekt bëjnë lodrën e okupatorit”. “Lufta jonë kundër
reaksionit është një pjesë e luftës kundër okupatorit”. “Të gjithë zogi-
stëve të organizuar ose jo, me Zogun bashkë, ne u themi [...] se për të
hyrë në lëvizjen nacionalçlirimtare, duhet të pranojnë vijën e Këshillit
Nacionalçlirimtar integralisht, se duhet të mbyllin defterët e të kaluarës
e se koha e vjetër nuk mund të përsëritet më, se duhet të mos e shtrojnë
në asnjë mënyrë çështjen e regjimit, por të luftojnë për një Shqipëri të lirë
demokratike e popullore, që populli të zgjedhë regjimin që dëshiron vetë”.
“Mos të hezitojmë t’i godasim edhe me armë ata njerëz që përpiqen
(si për shembull në Dibër, ku zogistët hëngrën një dru të shëndoshë

1 Aty, përkatësisht: 261, 266, 266-7.
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nga ana e forcave tona) të pengojnë luftën tonë”. “Deri në një direktivë
tjetër, të mos zihet emri i Bazit të Canës në trakte e komunikata”1.
Shtabi komunist ende nuk mund të shpallte luftë me armë kundër të

gjithë spektrit nacionalist shqiptar.

Në sythin e pestë që titullohet: Për Ushtrinë Nacionalçliri-
mtare, për këtë fazë kërkohet që “mobilizimi (rekrutimi – shënimi im)
në popull” të jetë selektiv, “të formohet Partia në ushtri” dhe “shokët
(anëtarët e Partisë) të jenë udhëheqës”2.

Në një artikull të shkruar në Bashkimi rreth 7 nëntorit 1943,
krejt në kundërshtim me direktivat që KQ jepte brenda Partisë Komu-
niste, Enver Hoxha shkruan me demagogji, si dhe për të justifikuar qën-
drimet ndaj Abaz Kupit, se “Në këtë luftë [...] nuk shtrohet çështja e
formës së regjimit, por shtrohet çështja e çlirimit të Shqipërisë”3.

Me kalimin e kohës PKSh kishte futur nën ndikimin e vet këshi-
llat nacionalçlirimtare dhe kishte fshirë prej programit të saj “Shqipë-
rinë e pandashme”. Në direktivat e reja vihet re se udhëheqja komu-
niste, brenda strukturave të veta nuk pranon më diskutim as për “çështjen
e regjimit”, për të cilën kishin qenë në pajtim të gjithë delegatët e Kon-
ferencës së Pezës4. Pavarësisht shkeljes së vendimeve të asaj konfe-
rence, PKSh do ta quajë normale vazhdimin e propagandës se kishte
mbetur besnikja e vetme e Konferencë së Pezës.

Rreth 15 nëntorit 1943 E. Hoxha i shkruante N. Spirut se nga
disa letra që kishin marra prej KQ të PKJ apo personalisht nga Titoja,
ku shkruhej për çështjen e anglezëve, të ushtrisë e të Kosovës, vihej
re se PKSh kishte qenë në rregull.5

1 Aty, 267-71.
2 Aty, 272, 273.
3 Bashkimi, nr. 5, nëntor 1943. Në: Hoxha, v. 2, 56.
4 Pas 40 vitesh E. Hoxha shkruan se në Konferencën e Pezës ai personalisht paska

kundërshtuar propozimin për të përcaktuar para kohe formën e regjimit.
Në: Hoxha (vi), 171.

5 Hoxha, v. 2, 82.
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Gjenerali Dejvis
për ndalimin e luftës civile

Veç detyrave të tjera, sipas udhëzimeve të marra në Kajro
përpara se të vinte në Shqipëri, gjenerali Dejvis iu vu punës që, në emër
të luftës kundër gjermanëve, të ndalonte konfliktin e armatosur që kishte
filluar mes forcave Nacionalçlirimtare dhe atyre të Ballit Kombëtar.1

Ky tregon se në nëntor, pas mjaft përpjekjesh, një ditë ishte
kthyer në shtabin e Hoxhës me njëfarë krenarie se kishte realizuar atë
çfarë ky i fundit kërkonte: një deklaratë të firmosur nga Balli Kombëtar
për të luftuar pa rezerva kundër gjermanëve, me premtimin për të mos
luftuar kundër LNÇ. Gjenerali e përshkruan kështu reagimin:

“Pasoi një heshtje varri. Enveri u gjend në befasi të plotë [...] U
ngrit me zemërim në këmbë, më bëri fajtor për ndërhyrje në punët e
njëri-tjetrit [...] (Tha se) nuk do të sprapsej nga qëllimi për të luftuar
gjermanët dhe njëkohësisht do të shkatërronte Ballin.

Ishte e qartë se ai nuk mund t’ia dilte njëherësh kundër gjermanëve
dhe Ballit. E vetmja rrjedhojë do të ishte të sulmonte Ballin deri në
shkatërrim sapo ta ndjente veten të fortë. Do të kishte ndeshje të vogla

me gjermanët”2.

Për takimin Hoxha i raportonte shefit të vet, Popoviçit:

“Anglezët i kam merak vetë. Gjenerali kërkoi të na luante një lojë,
po s’i shkoi. [...] ne iu përgjigjëm ashtu si e di ti. [...] dy orë të tëra i kam
rënë aq rëndë kokës, sa që s’kishte hiç se ç’të thoshte, përveç se “keni të

drejtë”. [...] Ia mbushëm gjeneralit gojën me nder me m...”3.

Pas dy ditësh, në një letër që i dërgon Qarkorit të Vlorës, shkruan:
“Anglezët ndërhynë te ne për të ndaluar luftën kundër reaksionit”4.

1 Davies, 39.
2 Davies, 80, 88, 90-1./ Hoxha (viii), 123-4, 131-3.
   B. Fischer (iii), 33, shkruan se “Pavarësisht nga mitologjia e krijuar më vonë, Hoxha

dhe partizanët e tij, në të vërtetë u shkaktuan disa dëme të vogla gjermanëve”.
3 Hoxha, v. 2, 100, 101, 102, letër e 20 nëntorit 1943 dërguar Popoviçit.
4 Hoxha, v. 2, 114.
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Pyetjes së Gjeneralit nëse Hoxha kishte bërë ndonjë shkollë
ushtarake, Enveri i qenka përgjigjur me një perifrazim se kishte bërë
shkollën e popullit të vet, atë të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut1.

Aspekte të luftës civile

Nuk do të trajtojmë përballjet e armatosura mes forcave të
ndryshme. Për këto rekomandojmë studimin e U. Butkës.2

Në radhë të parë do të paraqesim mendime të kuadrove
kryesore komuniste të dhëna në atë kohë mbi luftën civile. Një pjesë
e tyre i përkasin analizës që i bëhet punës së PKSh gjatë periudhës
që nga krijimi i saj e deri në Plenumin e 2-të të Beratit (23-27 nëntor
1944).

• E. HoxhaE. HoxhaE. HoxhaE. HoxhaE. Hoxha ka thënë: “në vend që t’i fusnim ata (nacionalistët–
shënimi im) në Front, ne i futëm në prehrin e armikut”3. • S. Malë-S. Malë-S. Malë-S. Malë-S. Malë-
shovshovshovshovshovaaaaa thotë: “Në Vithkuq u rrah përsëri ky problem. Atje unë shkrova
një trakt ku ngrita çështjen e bashkimit dhe flisja përsëri për Ballin.
Aliu (Miladini – shënimi im) nuk e lejoi këtë trakt. Ai thoshte se s’duhej
përmendur fare çështja e bashkimit me Ballin”. Malëshova thotë edhe:
“Megjithatë në Labinot (në Konferencën II NÇ, 4-9 shtator 1943 – shë-
nimi im) u vendos që të mos e godisnim Ballin me armë, kurse nisëm
menjëherë luftën me armë kundër Ballit [...] Ky ishte një provokim që
bëmë ne dhe që e detyruam Ballin të hidhej në prehrin e reaksionit e

të okupatorit”4. • H. KapoH. KapoH. KapoH. KapoH. Kapo: “Nga Konferenca (e Parë e Vendit– shënimi
im) e Labinotit përfituam dhe menduam të bënim diçka. Biseduam për
zgjerimin e Frontit, por në të vërtetë ne nuk bëmë gjë, pse, me ardhjen
e Lirisë (Gegës) në zonën e Vlorës, çështjen e shtruam: o me ne, o s’ka.
Nacionalistët e Vlorës ishin kundër okupatorit dhe kundër Zogut dhe
mund të bashkoheshin me ne. Por Liria (Gega) dhe Dushani prishën
shumë punë. Ajo zbatonte vetëm porositë e Miladinit dhe të Dushanit.
Puna e Vlorës tregon sesa sektarë kemi qenë ne. [...] Kur kapitulloi
Italia dhe kur ne po luftonin me gjermanët, erdhën edhe forcat e Ballit
që të luftonin bashkë me ne. Liria na ka thënë se nuk duhej t’i pranonim

1 Hoxha (ix), 128-9.
2 Butka (iv), v.1, v. 2.
3 Plasari-Malltezi (i), 21. Nga raporti i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit.
4 Aty, 127-8. Nga një diskutim i S. Malëshovës në Pl. e Beratit.
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dhe nuk duhej t’i linim të luftonin ballistët, se do të fitonin simpati
dhe influencë. Liria [...] ka pasur grindje me Daliun (Ndreun) [...] për
punën e Cen Elezit1 dhe Muharrem Bajraktarit, të cilit i është kërkuar
të jetë o me ne, o kundër nesh (megjithëse ka dashur të luftojë)2. • M.M.M.M.M.
MyftiuMyftiuMyftiuMyftiuMyftiu: “Dinim vetëm që bajraktarët ishin një pjesë e reaksionit dhe
që do të na luftonin dhe që do t’i luftonim. Për Muharrem Bajraktarin,
kur kemi dëgjuar se ky kishte filluar të luftonte gjermanët, ne u
dëshpëruam se ky element i pakompromentuar do të fitonte influencë
[...] Pas një tentative që u bë për ta futur në Front, ky s’pranoi, por
deshi të luftonte jashtë Frontit. [...] Donim ta provokonim që të na
luftonte dhe ta vrisnim. Kështu shkuam në Lumë. Por ai nuk na kundër-
shtoi, bile na priti shumë mirë. Ai s’ka folur kurrë kundër luftës nacional-
çlirimtare [...] Ne kërkonim të gjenim një pretekst dhe e shtynim atë
që të na luftonte. [...] Populli e pa se ne e goditëm Muharrem Bajraktarin
prapa krahëve. [...] ky qe rezultat i [...] qëndrimit tonë me nacionalistët”.
“Kjo mënyrë [...] do të zbatohej edhe për Gani Kryeziun [...] Ne do t’i

kërkonim atij Fundon, ai do të revoltohej dhe do t’i qëronim të dy”3. • N. N. N. N. N.
Spiru: Spiru: Spiru: Spiru: Spiru: “Posibilitetet për me i afrue të gjithë në Frontin tonë ishin të mëdha.
[...] Por bashkë me këtë ne dolëm me parrullën o me ne o kundër nesh.
Kur ne shkojmë në Veri me forca kaq të gjera dhe vihemi në kontakt
me popullin, në vend që të bashkohemi më shumë me popullin, ne i
kallim atij tmerrin”4.

Edhe nga terreni i raportonin KQ të PKSh për segmente të Ballit
Kombëtar: “Kanë qenë goditjet tona të forta që e shtynë Ballin Kombë-
tar të hidhet në krahët e gjermanëve. Qenia e tij u vu në rrezik, e vetmja
rrugë shpëtimi për ta qe të hyjnë nën flamurin e gjermanëve”. Kurse
në një letër që Liri Gega, si përfaqësuese e KQ të PKSh pranë forcave

1 Aty, 91 psh. 95. C. Elezi, atdhetar nacionalist në qarkun e Dibrës. Familja e
tij e madhe u përfshi në qëndresën kundër pushtueseve nazifashistë. Për
një kohë ai hyri në Frontin Nacionalçlirimtar. Por u largua nga Fronti për
shkak të politikës sektare, të pasinqertë, terrorizuese të udhëheqjes së PKSh
ndaj nacionalistëve. Në kohën e Plenumit të 2-të të Beratit udhëheqja e
PKSh u përpoq përsëri ta tërhiqte në radhët e FNÇ. Më në fund ajo e deklaroi
tradhtar.

2 Aty, 90-1.
3 Nga një diskutim i M. Myftiut në Pl. e Beratit. Në: Plasari-Malltezi (i), 92-3.
4 Aty, 117. Nga një diskutimin i N. Spirut në Pl. e Beratit.
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partizane që kishin shkuar në Veri, i dërgonte shokut të vet të ngushtë,
Miladin Popoviçit, mes të tjerash i shkruante: “Duke luftuar kundër
reaksionarëve shqiptarë, nuk po i vjen radha të luftojmë me gjermanët.
Kam frikë se [...] do të harrojnë partizanët luftën me gjermanët”1.

Terrorizmi dhe krimet komuniste
në luftën civile

Përbërës të luftës civile, që shërbyen edhe si shkëndijë-prelud
i saj, ishin dhe krimet që kishin të bënte me terrorin të cilin komunistët
e përdorën si faktor me rëndësi për fitoren e kauzës së tyre (Shih
përfundime në sythin Terrorizmi, metodë pune, në titullin Plenumi
i 2-të (nëntor 1944), kapitulli i gjashtë).

Terrori kishte filluar të indoktrinohej prej dy emisarëve të PKJ
te komunistët shqiptarë që në ditët e para të punës për ngritjen e PKSh.
Dushan Mugosha shkruan se një nga temat që zhvillonte nëpër mbledhjet
me komunistët përpara formimit të partisë ishte dhe “terrori indivi-
dual”. Në një nga ato mbledhje (siç kemi përmendur në titullin Hedhja
e PKSh..., në kapitullin e tretë), Mugosha kishte hasur kundërshtimin
e Isuf Keçit, anëtar i Grupit Komunist të Të Rinjve, i cili, duke shprehur
parimet e Grupit të vet, nuk ishte për “terrorin individual”2. Pandi
Kristo, duke përmendur vrasjet e para brenda radhëve komuniste –
vrasjen e Niko Xoxit e të Taqo Plakut, të cilët sipas tij u dënuan me
vdekje nga treshja Miladin-Dushan-Enver–, ka konstatuar se “deri në
ardhjen e grupit jugosllav nuk kishte patur asnjë lloj praktike të tillë”3.

Në emër të luftës kundër armiqve të popullit, në të cilët PKSh
fillimisht përfshinte të gjithë kundërshtarët aktivë, edhe të paarmato-
surit, komunistët kanë kryer krime të mëdha e të tmerrshme. Nuk
kanë qenë të pakta krimet brenda radhëve të veta4. Rezultatet e futjes
së tmerrit ua kanë kaluar sukseseve të luftës kundër pushtuesve.

1 Butka (ii), 105, ku i referohet: AQSh, F.14, D. 91.
2 Mugosha, përkatësisht 28 e 30.
3 Panorama, 25 qershor 2003, 12, intervistë e P. Kristos dhënë Gjergj Titanit.
4 Më 11 shtator 1943, KQ i PKSh lajmëronte komitetet qarkore se kishte dënuar

me vdekje dhe kishte pushkatuar anëtarin e Partisë Zef Ndoja, për tradhti
kundër Partisë. Në: Ç. Hoxha, 53./ Për urdhrin e torturimin të Llazar Fundos
përpara vrasjes (me urdhër të E. Hoxhës) do të flasim më tej.
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Çelo Hoxha ka botuar një monografi dokumentare të krimeve
të kryera gjatë LDB nga Partia Komuniste Shqiptare dhe Ushtria Nacional-
çlirimtare1. Në fund të librit jep edhe një listë prej 265 emrash (të radhëve
partizane) të cilësuar «Përgjegjës për krime lufte». Autori i mësipërm
shtron pyetjen se cilat ishin ato autoritete që vendosin për jetën e njerë-
zve dhe shkruan se nuk i përket një partie politike të dekretojë dënime
me vdekje dhe të kryejë ekzekutime. Në këtë kuadër, “spiun” ishte një
etiketë që komunistët e përdornin shpesh si justifikim për viktimat e tyre.2

Në librin e Ç. Hoxhës dokumentohen raste terrori zhvilluar nga
PKSh edhe para shpalljes së luftës civile.3

Nga libri i mësipërm po zgjedhim më parë krime të kryera
pas orientimeve të dhëna nga KQ i PKSh për futjen në luftën civile.

Në rrethin e Tiranës e në Jug të Shqipërisë fillimisht veproi
Brigada e Parë partizane forcës së madhe dhe kompakatësisë së të
cilës nuk i afrohej asnjë njësi shqiptare e armatosur e kundërshtarëve
të saj politikë. Në poshtëshënime po rendisim disa nga krimet që
fillojnë me ato të kësaj brigade.4

1 Meqë libri i Ç. Hoxhës ka natyrë dokumentare, në rastet kur i referohemi neMeqë libri i Ç. Hoxhës ka natyrë dokumentare, në rastet kur i referohemi neMeqë libri i Ç. Hoxhës ka natyrë dokumentare, në rastet kur i referohemi neMeqë libri i Ç. Hoxhës ka natyrë dokumentare, në rastet kur i referohemi neMeqë libri i Ç. Hoxhës ka natyrë dokumentare, në rastet kur i referohemi ne
do të citojmë vdo të citojmë vdo të citojmë vdo të citojmë vdo të citojmë vetëm faqet e librit, ku lexuesi mund të gjejë adresat arkivetëm faqet e librit, ku lexuesi mund të gjejë adresat arkivetëm faqet e librit, ku lexuesi mund të gjejë adresat arkivetëm faqet e librit, ku lexuesi mund të gjejë adresat arkivetëm faqet e librit, ku lexuesi mund të gjejë adresat arkivore.ore.ore.ore.ore.

2 Ç. Hoxha, 50, 51.
3 Dy shembuj:
   1. Si përgjigje e një kritike të bërë gjatë një inspektimi nga Komiteti Qendror

i Partisë, më 14 nëntor 1942 ish-Komiteti Qarkor i Gjirokastrës ka dërguar
në KQ një autokritikë ku tregohet se me organizimin e ri kishte lulëzuar puna
guerrilje: Kishte pasur 11 persona të vrarë dhe 5 të plagosur, vetëm njëri
italian. “Kanë mjaftuar këto aksione kundër spiunëve për ta dominuar gjithë
krahinën tonë të gjerë”.

   2. Në procesverbalin e mbledhjes së parë të Shtabit të Zonës I Operative
Vlorë-Gjirokastër, më 4 gusht 1943, thuhet: “U vu në dukje se cili duhet të jetë
qëndrimi ynë kundër tyre (Ballit Kombëtar), u vunë në dukje elementët që kanë
ofenduar lëvizjen dhe P. Komuniste, si Xhemil Meço, Rapo Meto, etj. për të cilët
është propozuar se vetëm zhdukja e disa personave do të lejojë që vëllavrasja
të mos marrë përpjesëtime të gjera. [...] Kapedani thotë: të gjithë ata elementë
që janë faktuar si spiunë duhen zhdukur”. Procesverbalin e ka firmosur
zëvendëskomisari Hysni Kapo. Në: Ç. Hoxha, përkatësisht 45-7 dhe 48.

4 • Më 9 tetor 1943, në katundin Priskë e Madhe të Tiranës ku ishte vendosur
Brigada I, M. Shehu dhe D. Mugosha urdhëruan vrasjen pa gjyq të 13 nacio-
nalistëve, mes tyre dhe 6 gjindarmë të postës së Priskës, të dorëzuar në
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besë. [...] ata u torturuan të gjithë [...]./ Deri më 10 tetor 1943, në Surrel, Priskë
dhe Pravesh janë torturuar dhe pastaj pushkatuar mbi 60 vetë”. Në: Butka
(iv), V. I, 141-2./ Enver Hoxha nuk ishte dakord me ankesën që bënte G. Nushi
për pushkatimin e 6 gjindarmëve. Në: Ç. Hoxha, 79. • Me propozim të M.
Shehut e me miratim të R. Çitakut, rreth 16 tetorit Brigada pushkatoi 140
karabinierë italianë me kolonelin Gamuçi, N/kryetar i Shtabit Madhor të
Karabinierisë në Shqipëri (Italia kishte kapitulluar me 8 shtator), që mbahe-
shin në Orenjë (katund i rrethit të Librazhdit). Tahir Kadareja, zv/koman-
dant i Brigadës, i propozoi komandantit të saj vendin e pushkatimit, në Malin
me Gropa afër Labinotit, në mënyrë që të shmangej buja dhe të mos vështi-
rësohej transporti i teshave të tyre personale (i pushkatuan pasi i zhveshën).
Shehu i shkruan ShP: “I ekzekutuam të gjithë në mënyrën më konspirative”.
Rrugës për në Dumre batalioni i katërt i Brigadës shpartalloi çetën e Xhafer
Balit, i cili iku. Batalioni pushkatoi një kapter të Xh. Balit dhe kapitenin e
Zogut, Emin Orizen “provokator dhe që i qe kërcënuar forcave tona”, shkruan
M. Shehu, i cili shkruan shkurt: “U krijua Këshilli Nacionalçlirimtar në Belsh”
dhe “Kemi bërë tri aksione kundër gjermanëve (shih komunikatat)”; nuk
flitet për ndonjë ushtar gjerman të vrarë apo të plagosur. Në: Ç. Hoxha: 75,
83-4, 85-6. / Butka (iv), v. 1, 265-7, ku u referohet burimeve arkivore. •  Pas asaj
kasaphane, partizanët ngritën në fshatin e vogël Punëmirë, pak kilometra
larg Voskopojës, një kamp të punës së detyrueshme prej nja 400 vetësh,
për italianët endacakë. Këta oficerë e ushtarë italianë, pasi qenë bërë robër
të partizanëve, të cilët i kishin zhveshur nga teshat e këpucët, punonin tërë
ditën punë të rënda, mosrealizimi i të cilave në kohën e duhur shoqërohej
me dënime çnjerëzore, me një ushqim vetëm prej rreth 300 gram misërnike
në ditë e asgjë tjetër. Njerëzit gjysmëlakuriq ose të veshur me leckurina qenë
vendosur në ca baraka pa dyer, pa kashtë për shtroje, rreth 1.500 metra mbi
nivelin e detit, në kushtet e një temperature që gjatë ditës vërtitej edhe rreth
zero gradë Celcius, e natën zbriste në rreth minus 15. Në kuadrin e një
spastrimi gjerman që i bëri partizanët të largoheshin, të mbijetuarit e kampit
që s’njiheshin nga distrofia, rifituan lirë dhe morën rrugën drejt bregdetit
ku arritën fare pak prej tyre. Në: Benanti, 111-12. • Kur ishte në Dumre, Mehmet
Shehu kishte “shpartalluar të 400 bashibozukët ballista: 172 robër, 10-15 të
vrarë” të Isa Manastirliut (komandant i forcave të Ballit në zonën e Myze-
qesë), Tefik Cfirit (komandant çete i Ballit, pastaj komandant për rrethin e
Fierit) e Hajdar Cakranit (drejtues çetash të Ballit në Mallakastër). Nga
robërit, M. Shehu, komandant i Brigadës dhe kryetar i gjyqit ushtarak të saj,
urdhëroi vrasjen e 67 ballistëve të dorëzuar në fshatin Matjan të Myzeqesë.
• Për vrasjen e ballistëve, në një letërpërgjigje të datës 5 nëntor, E. Hoxha
e kritikon Shehun jo se ka kryer një krim lufte, por për një veprim i cili “në
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vend të na sjellë fitime, na dëmton”, lidhur me marrëdhëniet me popullin,
dhe se “me të tilla akte preket emri i pastër i Partisë sonë të dashur”. Në: Ç.
Hoxha, 96-7. •Tmerrin e krahinave kur merrnin vesh se po vinte Brigada I,
Mehmet Shehu ia përshkruan me entuziazëm Enver Hoxhës: “Kur lëviz Brigada
në një drejtim, krahinat që ndodhen përpara itenerarit të saj, pësojnë trans-
formacione politike dhe shpirtërore të çuditshme, për induksion të influe-
ncës dhe forcës së Brigadës, sikur kjo të ishte një magnet i madh e i fuqishëm.
[...] (kjo) bën që populli të jetë i bindur që forca jonë të jetë jo aq sa është, porse
8 herë më tepër”. Në: Ç. Hoxha, 87./ • R. Çitaku ia shpjegon realisht E. Hoxhës
dukurinë e mësipërme: “ndryshimi në këto krahina të Ballit asht ba [...] edhe
nga frika e Brigadës (I). Në: Ç. Hoxha, 67-8.

1 • Më 18 tetor 1943, K. Xoxe i shkruante E. Hoxhës: “Ushtria jonë, pas vetëvrasjes
së Safetit (Butkës) dhe pas vrasjes së gjithë Shtabit të Ballit në Devoll, 6 veta
në një ditë, prej çetave tona, e shtinë tani në një gjendje lufte e të shpallet sot
e nesër me Ballin”. Në: Butka (iv), v. I, 175, ku i referohet: AQSh, F. 14, D. 28,
v. 1943./ Ç. Hoxha, 77.

   • Më 25 tetor K. Themelko (komisar politik pranë çetës së Pezës) i shkruante
G. Nushit (sekretar politik i rrethit Tiranë), se i kishin sjellë në Pezë dy të rinj
ballistë “ish studentë”, të arrestuar, si “të rrezikshëm”. Ish-marangozi men-
donte “me i pastrue këta derra në rast se janë të rrezikshëm”. Kërkonte çfarë
duhet të bënte me ta dhe me humor makabër shtonte: “ne jemi ushtarakë
dhe do t’i zhdukim, sa për kështu jemi të fortë ne të Pezës”. Në: Ç. Hoxha,
81-2./ Del se Myslim Peza, komandant i çetës dhe zëvendëskomisari Masar
Shehu nuk ishin për vrasjen e të rinjve.

   • Dy të rinjtë Besnik Çano 22 vjeç (Çano, në prill 1943 ndërpreu studimet
në Itali dhe u kthye në atdhe për të luftuar kundër pushtuesi. U bashkua me
Ballin Kombëtar) dhe Qeramudin Sulo, 21 vjeç, pjësëmarrës në Konferencës
e Mukjes, pasi u mbajtën të arrestuar pak ditë në Pezë, u masakruan barba-
risht dhe u vranë më 29 tetor 1943 diku midis Pezës e Kavajës. Dy vrasësit
ishin dy shtetas jugosllavë të sjellë në Pezë nga D. Mugosha: Papa Hasani
prej Manastiri dhe Leon Katarivasi nga Shkupi. Në: Butka, (iv), V. I, 144, ku
i referohet AQSh, F. 279, v. 1943, D. 86.

  • Në spiralen e luftës civile, Balli Kombëtar ka vepruar kryesisht kundër
forcave komuniste në formë reagimi ndaj provokacioneve të tyre. Kështu,
këshilltarët e fshatit Hekal, një ngjarje për të cilën u bë një film në kohën e
diktaturës, u vranë pas krimeve të komunistëve. Vetë këta të fundit kanë
pranuar se vrasja e tyre u bë në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e Qazim Selfos
me të birin nga partizanët. Raport i Shtabit të Zonës I Operative, 23 mars 1944.
Në: Ç. Hoxha, 81 në psh. nr. 92.

Po vazhdojmë me krime të tjera që nuk i takojnë vetëm
Brigadës I.1
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• Sipas një raporti të Qarkorit të Vlorës për KQ të Partisë, në tetor “ballistët
e Vlorës bashkë me gjermanët bënë një pastrim të gjerë ... për t’u hakmarrë
për vrasjen e një ballisti, Hazis Sharra, komandant i forcave të rinisë së Ballit
Kombëtar. Në: Velaj, P. A., Nga prangat në demokraci, Tiranë 2006, 92, vrasje
që ne e bëmë për arsye gangsterizmi”. Në: Ç. Hoxha, 80-1.

  • Më 22 nëntor E. Hoxha i shkruan Themelkos: “Përsa i përket atyre që kanë
dezertuar (nga luftimet), e sidomos shokët si Stav(ri), mos i qit jashtë Partisë,
por i thirr në Pezë, i shko në gjyq dhe i pushkato”. Në: Ç. Hoxha, 103, 104./
Togfjalëshi “i pushkato”, në ribotimin në Hoxha, v. 2, 123, është zëvendësuar
me “i dëno”.

 • Më 13 dhjetor K. Xoxe u shkruan komunistëve të Korçës: “u pastrua Postena
dhe Dushari (fshatra) [...]. Shtëpitë e Maliq Dusharit u dogjën dhe ai u arratis
te Abas Ermenjët”. Në: Ç. Hoxha, 104-5.

 • Sipas letrës së 15 marsit 1944 që N. Spiru i bën M. Popoviçit, më 7 mars 1944
Brigada I në përpjekje me forcat balliste vrau Haki Blloshmin dhe zuri 200
robër, të cilët i liroi, por vrau disa nga krerët ballistë: Xhevdet Blloshmi,
Bame Trebinja, Saqik Betrebi, Xheladin Ago Selca, Adem Ago Velçani, Adem
Kapri dhe të birin e Hasan Bej Velçanit. Në: Ç. Hoxha, 114.

 • Brigada I përshkoi Çermenikën ku nuk gjetën gjë. [...] Në zonën Librazhd-
Martanesh vranë 28 krerë të Ballit (sipas Ç. Hoxhës, viktimat ishin banorë
të thjeshtë të fshatit Peshk të Martaneshit). Nako Spiru vazhdon: Pasi i kishin
pritur me pushkë, fshatrat u shtruan si pulë. Kudo fshatarët i pritën me
krahë hapur, mbasi panë që këta ishin të fortë dhe i jepnin grushte Ballit.
Në: Ç. Hoxha, 114.

 • Me një letër të 21 marsit, E. Hoxha dhe S. Moisiu urdhërojnë “goditjen dhe
marrjen e Pogradecit dhe të Starovës”, me një sulm që duhej përfunduar për
24 ose e shumta 30 orë. Sipas tyre, “Starova ka qenë dhe është qendra e
reaksionarëve më të fëlliqur të qarkut të Korçës”. Për Starovën porositej
“kapja e bejlerëve” dhe “djegja e shtëpive të tyre”. Për sulmin mbi Pogradec,
“përveç suksesit politik”, “mund të furnizojmë me veshmbathje dhe me ushqime
forcat e Brigadës”. Në: Ç. Hoxha, 115-6.

   Në përgjigjen e 19 prillit, komisari i Brigadës I, Tuk Jakova dhe komandanti
i Brigadës IV, N(exhip) Vinçani, i shkruajnë ShP: Batalioni i dytë i Brig. I,
pas 24 orë lufte të rreptë, hyri në Pogradec. Shpartalloi batalionin kosovar
Luboten dhe forcën e Gjindarmërisë. U kapën rob 20 gjindarmë dhe 220
ushtarë bashkë me komandantët e tyre. Oficerët, gjindarmët dhe 15 ushtarë
kosovarë që qëndruan deri në pikën e fundit dhe që na vranë një komisar
kompanije, u pushkatuan të gjithë. Numri i të ekzekutuarve arrin 40, disa
u vranë në luftë dhe u dogjën shtëpitë ku rezistonin. Në Pogradec u zu
veçanërisht shumë material.
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Nuk po vazhdojmë me zhvillime të tilla pas Kongresit të
Përmetit.1

Jakova e Vinçani vazhdojnë: Batalioni i parë i Brig. IV, pas një rezistence të
vogël, hyri në Starovë ku, pas tërheqjes së ushqimeve e bereqetit, i vunë zjarr
fshatit me përjashtim të pak shtëpive që qëndronin mirë. Batalioni i pestë
i Brig. I ka shpartalluar të gjithë ballistat në zonën e caktuar. Batalioni katërt
i Brig. IV ra në përpjekje me disa gjindarmë dhe armenë (ushtarë në radhët
e ushtrisë gjermane) që vinin nga Korça (6 makina), të cilat u kthyen
menjëherë në drejtimin nga erdhën. Në Pogradec u dogjën hoteli i Xhevat
Starovës dhe i Dimollarëve, pasi qe e pamundur ndryshe marrja e këtyre
dy fortesave. (Vazhdon lista e materialeve dhe ushqimeve të kapura.) Në:
Ç. Hoxha, 126-30.

  Në letrën e 22 prillit, që Stefan Dh. Grabocka i dërgon ShP, shkruan se
thuhet që në Starovë nuk kanë mbetur më shumë se 7-8 shtëpi. Sipas tij,
“prej Korçe ishin kënaqur mjaft duke parë flakët e shtëpive të fshatit Dërsnik
të ndritnin natën në errësirë”, vënë nga batalioni i tretë i Brigadës IV. Në:
Ç. Hoxha, 130, 131.

  • Më 24 mars 1944, KQ i PKSh i dërgonte T. Jakovës një urdhër dhe udhë-
zime për arrestimin, gjykimin dhe pushkatimin e Tele Baçit, për shkak se
ky, duke pasur ndikim të gjerë në zonë dhe në batalion, pretendonte vendin
e komandantit të vrarë Reshit Çollaku. Në: Ç. Hoxha, 116-8.

  • Një urdhër që konfirmon për të disatën herë se urdhërat për ekzekutime
dhe djegie të shtëpive jepeshin nga komanda e lartë e UNÇ dhe se ShP është
gjithashtu në dijeni të mobilizimit me forcë, fakt që bëhet shkak për dezer-
time të ndjeshme në radhët e UNÇ. Në vend që të mbahet qëndrim ndaj
mobilizuesve, E. Hoxha sugjeron masat si duhen ndëshkuar viktimat e mobili-
zimit me forcë, e pa iu nënshtruar as gjyqit partizan. Në Ç. Hoxha, 118-9.

  • Po atë ditë Nënprefektura e Bilishtit i raportonte Prefekturës së Korçës se
çeta partizane me 2-300 vetë në lëvizjet nëpër fshatrat Vidohovë, Ponçarë,
Braçanj, Mengulas dhe Ziçisht, kishin rekrutuar ku me vullnet ku me për-
dhuni nga një sasi prej 20-30 djelmoshash për çdo katund. Në: Ç. Hoxha, 121-2.

  • Kurse më 27 mars fuqi partizane kanë sulmuar katundet Bohnicë e Sul të
Bozhigradit, ku kanë ba mjaft plaçkë, gjithashtu kanë djegë shtëpijat e
personave nacionalistë që bëjnë pjesë në radhët e Ballit Kombëtar. Në: Ç
Hoxha, 125.

1 Shih në: Ç. Hoxha, 148-242.
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Operacioni gjerman i dimrit 1943-1944

Në nëntor 1943 E. Hoxha me disa pasonjës shkoi nga Shmili
i Elbasanit në Shëngjergj të Tiranës, ku më 28 nëntor 1943 u bë përurimi
i ngritjes së brigadës III.1

Në fillim të dhjetorit ishte menduar kalimi i drejtuesve të
KQ të PKSh, të Komandës së ShP dhe të një pjesë e KPNÇ, në drejtim
të jugut, për në Voskopojë etj.2, por nuk u realizua.3

Sulmi gjerman i 19 dhjetorit i gjeti kuadrot e mësipërme në
Orenjë4. Këta mbetën të izoluar fizikisht për dy muaj, kurse në pikë-
pamje të aktivitetit për tre muaj.

Rreth 12 janarit 1944, Nako Spiru, pasi ishte përmirësuar nga
shëndeti, niset nga Çermenika nëpërmjet Elbasanit për në Tiranë. Këtu
shërbeu edhe për të organizuar ndërlidhjen me komitetet qarkore të
Partisë dhe me shtabet e qarqeve e të brigadave të UNÇSh.5

Edhe në ato çaste të vështira, vihet re se komunistët nuk i ndahen
strategjisë së tyre: duke pritur shkatërrimin e destinuar të fuqive të
Boshtit, në plan të parë luftonin për shpartallimin e rivalëve politikë,
nga të cilët në shënjestër hëpërhë kishin vetëm Ballin Kombëtar6.
Më 21 dhe 24 janar 1944 N. Spiru dhe E. Hoxha i shkruajnë Dali
Ndreut se qëllimi i vajtjes së tij në Çermenikë ishte për të luftuar
kundër reaksionit.7

1 Dervishi (v), 273.
2 Hoxha, v. 2, 151 në fsh., dhe 153.
3 E. Hoxha bën përgjegjës komandantin e Brigadës III, Hulusi Spahiun, dhe

komandantin e Shtabit të Grupit të Elbasanit, Kadri Hoxhën, të dy të dënuar
pas çlirimit. Në: Hoxha, v. 2, përkatësisht 143-6 dhe 147./ Hoxha (viii), përka-
tësisht 139 dhe 140.

4 Hoxha (viii), 144./ Hoxha, v. 2, 151, 153./ Dervishi (v), 275.
5 Hoxha, v. 2, 151 në psh./ Dervishi (v), 275, ku i referohet: Elbasani në luftë,

1971, 289-339.
6 Ndeshja e armatosur me Abaz Kupin mbahej ende e ngrirë. Por në një letër

dërguar N. Spirut, Enver Hoxha kërkonte që të luftohej “kundër qëndrimit
ekuivoik të Bazit” dhe se “Bazi s’duhej lënë të hiqej në popull si patriot”. Në:
Hoxha, v. 2, 161.

7 Përkatësisht: Ç. Hoxha, 106./ E. Hoxha, v. 2, 154.
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Në lidhje me operacionin gjerman, në shkurt 1944 E. Hoxha
i shkruante N. Spirut: “Lila (Kadri Hoxha) e «miqtë»1, në vend që të
grumbullonin shokët e shpërndarë, [...] kishin proceduar duke likui-
duar çdo gjë. [...] Partizanët që ishin [...] i dëbuan, dhe i degdisën në
Brigadën III me shënimin që kur të bëhej grumbullimi dhe, pasi të
grumbulloheshin, të ktheheshin me buri në Çermenikë [...]. Likuidojnë
ushtrinë dhe partizanët, kur u kemi bërë gjithë ato vërejtje brigadave
për këto gabime kaq të mëdha që venë deri në tradhti”2.

Në fakt shpërndarja e njësive partizane nga ana e kuadrove koma-
nduese të terrenit, kishte qenë e menduar mirë. Kjo sqarohet nëpër-
mjet dokumenteve ekzistuese të batalionit partizan të Dumresë.3

Enver Hoxha me shokë u nisën nga Shmili më 15 shkurt. Të
nesërmen kaluan Shkumbinin në Mirakë. Më 9 mars arritën në Panarit.4

Operacioni gjerman i dimrit, që zgjati afërsisht tre muaj, u shka-
ktoi forcave partizane dëme të mëdha. Në një letër të 15 marsit, për
zonën që kishte mundësi të kontrollonte, Nako Spiru i raportonte shefit
kryesor – Popoviçit –, se gjatë operacionit gjerman “u shkatërruan brigadat
II dhe III; çetat e Çermenikës, Martaneshit, Dibrës, Dajtit, Ishmit; se
forcat e Pezës ishin përgjysmuar, se të rinjtë kthehen të demoralizuar
në qytet. Shpesh herë ishin vetë komandantët që i nisin”5.

Në një letërpërgjigje E. Hoxha i jepte zemër N. Spirut:

“Mos harro se humbje në njerëz nuk kemi pasur shumë dhe ata
partizanë që kanë ikur nga brigadat e batalionet janë përsëri me ne.
Dimri, uria, lodhja, zbathja, i kanë bërë që t’u ulet morali dhe të vinë të

1 Këtë ironi të E. Hoxhës, si dhe qëndrime të tjera karshi Kadri Hoxhës, ne i kup-
tojmë si reflektime të M. Popoviçit. Nga një diskutim i Kadriut në Plenumin
e Beratit, kuptohet se ky për Kosovën duhet të ketë mbajtur qëndrime që
nuk i kanë pëlqyer Popoviçit. Shih në: Plasari-Malltezi (i), 82.

2 Hoxha, v. 2, 162.
3 Partizanët e batalionit të Dumresë, gjatë dimrit 1943-1944, hoqën armët nga

supi dhe sende të tjera dalluese (si kapele me yll, kush kishte kapele) dhe u
kthyen në vatrat e tyre si popullsi civile, siç bëri pjesa dërmuese e forma-
cioneve partizane gjatë operacionit të dimrit 1943-1944. Në: Ç. Hoxha, 62.

4 Dervishi (v), 275./ Hoxha, v. 2, 169 në psh.
5 Letër e N. Spirut datë 15.3.1944 dërguar Popoviçit. Në: Ç. Hoxha, 111./ Historia

e populli, 95.
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struken nëpër qytete. Këta janë me ne dhe ne duhet të përpiqemi që këta
njerëz jo t’i dorëzojmë, jo t’i çmobilizojmë, por t’i mobilizojmë rishtas,
t’i bindim të shkojnë në çeta se tani kemi përpara beharin [...]. Gabim
i madh me rënë në pozitën e tyre dhe me i legalizue; ata që do të dorë-
zohen, le të dorëzohen, po ju gurin mos ua hidhni, por edhe mos ua
vulosni legalizimin e tyre. Në anjë mënyrë të mos procedohet drejt
likuidimit të ushtrisë”. [...] “patjetër duhet të riorganizohen batalionet
dhe brigadat që janë shpërndarë”. [...] Situata në Jug nuk është aspak

aq e vështirë, përkundrazi”1.

Kolonat gjermane, pas spastrimit të zonave të Veriut, duke patur
në krah forca nacionaliste të komanduara nga Xhafer Deva, spastruan
zonat e Dibrës dhe të Peshkopisë, duke i detyruar partizanët të tër-
hiqen drejt jugut. Në fillim gjermanët, të ndihmuar nga forca balliste,
ndërmorën spastrimin e zonës së Mallakastrës ku ishte përqendruar
Brigada I. Në kushte të përgjithshme të vështira, duke përfshirë atë
dimër të egër, pati dezertime të shumta nga Brigada. Mjeku Benanti
vazhdon: - Humbje të tjera vinin nga fatkeqësia se ata të cilët për shkak
sëmundjeje, nuk kishin absolutisht mundësi të ndiqnin marshimin,
asgjësoheshin me një plumb pas koke. Me këto metoda të shpejtuara,
komandanti Mehmet Shehu u jepte fund vuajtjeve të tyre, mënja-
nonte vështirësitë dhe lehtësonte brigadën. Nga ana tjetër, fshatarët
e Mallakastrës që ishin të pranishëm në shpërbërjen e kësaj brigade,
nuk e fshihnin simpatinë e paktë për partizanët komunistë, duke iu
refuzuar atyre çdo ndihmë të mundshme. Këto ndjenja e kishin burimin
në faktet që propaganda komuniste nuk kishte ngjitur te fshatarët e
te pronarët e vegjël dhe merrnin kuptimin edhe të protestës për rekui-
zimet, padrejtësitë e raprezaljet e ndërmarra nga partizanët.2

Thuhej se pas operacionit gjerman të dimrit, forcat e UNÇ ishin
pakësuar gjer në shtatëmijë dhe këta ishin të përqendruar në malet
e jugut”3.

1 Letër dërguar N. Spirut nga E. Hoxha në mars 1944. Në: Hoxha, v. 2, 175-6.
2 Benanti, 130-1.
3 Amery, 95.
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Konflikti ushtarak i PKSh
me Partinë e Legalitetit

Në letrën dërguar Titos në maj 1942, Popoviçi i bënte të ditur
se nga Abaz Kupi kishin marrë “një sasi të madhe parash këto kohët
e fundit tek sa vinte nga Jugosllavia në Shqipëri”1. Probabilisht paratë
duhet t’i kenë qenë dërguar Titos prej Kominternit për PKSh.

Edhe pas Konferencës së Pezës, komunistët kishin pasur nevojë
për qenien formalisht të emrit të Abaz Kupit në KPNÇ.2

Në shkurt 1943 kur, me ardhjen e Bllazho Jovanoviçit, PKSh u
ndodh nën presionin e Kominternit dhe të Titos për bashkëpunim me
nacionalistët kundër pushtuesve, E. Hoxha shkroi artikullin «Bazi i Canës,
Myslim Peza, Baba Faja Martaneshi», ku ngre lart veprimtarinë e Abaz
Kupit, duke filluar nga rezistenca e 7 prillit 1939 kundër ushtrisë italiane.3

Siç e dimë, ndarja e Abaz Kupit nga LNÇ u bë e njohur kur
ky nuk pranoi të merrte pjesë në Konferencën e Dytë NÇ (që u zhvillua
më 4-9 shtator 1943), për shkak të hedhjes poshtë nga PKSh në mënyrë
arbitrare të Marrëveshjes së Mukjes, për të cilën ai e konsideronte veten
një “dorëzan” pranë nacionalistëve dhe një nga nënshkruesit e Prokla-
matës së asaj konference4. Duket se Kupi kishte dalë në përfundimin
se nuk mund të bashkëpunohej më me komunistët.

Natyrisht historia komuniste zyrtare jep një variant tjetër.5

1 Letër e cit. e Popoviçit, 21.5.1942. Në: Lepenica (ii), 402.
2 Në Plenumin e Beratit, Hoxha ka thënë: “Bazi për ne ishte një figurë që për-

cipërisht mund ta përdornim, por që ishim të bindur se ai do të na linte.
Gjithashtu mendonte dhe Bazi pa dyshim”. Në: Plasari-Malltezi, 23.

3 Më tej vazhdon: “Dhe Bazi i Durrësit, Bazi i Krujës, Bazi i Pezës dhe i 10 tetorit
(pjesëmarrja në Konferencën e Pezës dhe aksioni i prerjes së vijave telefonike
– shënimi im) po e vazhdon dhe do ta vazhdojë luftën [...]”.Në: Zëri i Popullit
Nr. 13/14, shkurt 1943.

   Pas lufte artkullin e ka ribotuar me titullin «Myslim Peza, Baba Faja Marta-
neshi», në: Hoxha, v. 1, 271-6./ Pjesa ku ka qenë shkruar për Bazin është ribo-
tuar në: Plasari-Malltezi (i), 332-3.

4 Sipas D. Smajlit, Kupi u nda për shkak të “mënyrës së turpshme me të cilën
E. Hoxha dhe partizanët e hodhën poshtë (atë) marrëveshje”. Në: Smajli, 97.

5 Sipas komunistëve: “Pikërisht në këtë kohë doli hapur edhe tradhëtia e Abaz
Kupit me zogistët. Pasi kundërshtoi të merrte pjesë në Konferencën e Labi-
notit (Konferenca II NÇ– shënimi im), Abazi dezertoi nga Fronti NÇ”. Në:
Historia e Partisë (ii), 133.
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Në një letër të fillimtetorit Ramadan Çitaku, anëtar i Byrosë
Politike të KQ të PKSh, shpejtohej për zbatimin e parimit komunist
sipas së cilit çdo lëvizje që nuk përfshihej brenda kuadrit të Partisë Komu-
niste duhej zhdukur. Për këtë i shkruan Hoxhës për Kupin: “Jam i
mendimit, përderisa nuk janë lidhur akoma me gjermanët, kjo pjesë
reaksioni të spastrohen”1.

Por komunistët ende nuk ishin të fuqishëm për të goditur me
armë edhe Abaz Kupin; mjaft do ta kishin përleshjen me Ballin Kom-
bëtar. Prandaj, pas Konferencës II NÇ, klika Popoviç–Hoxha vazhdoi
t’i hidhte të matura hapat kundër Kupit.2

Për të justifikuar qëndrimet e matura, në një letër të 22 nëntorit
që i dërgohej Qarkorit të Vlorës me firmën e Enver Hoxhës, shkruhej:
“ai (Bazi) forcat e tij akoma s’i ka hedhur zyrtarisht kundër nesh”3. Për
hir të historisë, duhet vënë në dukje se ato forca nuk morën kurrë nismën
për t’u hedhur kundër forcave partizane.

Më 7 dhjetor Hoxha shkoi nga Shmili i Elbasanit në Shëngjergj
të Tiranës, ku u takua me Abaz Kupin4. Një trakt që nxorën komunistët,
të cilin e botuan në gazetën Bashkimi ditën e përfundimit të takimit
të Shëngjergjit, tregon se çdo gjë e kishin përgatitur5.

1 Letër e 1 tetorit 1943. Në: Ç. Hoxha, 67.
2 Në letrën e 29 shtatorit 1943 që E. Hoxha i dërgonte N. Spirut dhe Y. Dish-

nicës shkruante: “Për të goditur Zogun direkt do të vijë gradualisht, gjithashtu
dhe për Bazin me të cilin do të fjalosemi njëherë dhe pastaj do t’ia këndojmë
dekoratat në gazetë”. Në: Hoxha, v. 1, 535.

   Në letrat e dërguara një ditë më parë H. Lleshit e R. Çitakut, Hoxha shkruan:
“Sa për luftën e Bazit të Canës [...] në Durrës, ne do të flasim se ajo s’ishte lufta
e Bazit, por lufta e popullit tonë”. Në: Plasari–Malltezi (i), 521.

   Në tetor 1943 Hoxha ka shkruar një artikull ku flet për “«parti» të errëta”.
Duke ‘harruar’ ftesën që PKSh u pat bërë nacionalistëve për pjesëmarrje në
Konferencën e Pezës (në këtë rast Abaz Kupit), artikullit i ka vënë titullin «Nuk
mund të përsëritet koha e vjetër», ku e përjashton mundësinë e monarkisë
nëpërmjet zgjedhjeve të lira. Në: Bashkimi nr. 4, në tetor 1943./ Hoxha, v. 1, 602-8.

3 Më poshtë thuhej: “deri në një lajmërimin tonë, ky demaskim, përsa i përket
Zogut dhe Bazit, të bëhet boll me gojë, kurse në shtyp me një farë terezie [...]
Shpejt do të vijë dita që të sqarohet qëndrimi ynë. Bazi i Canës dhe reaksioni
kanë përkrahjen e heshtur deri diku të misionit anglez”. Në Hoxha, v. 2,
përkatësisht 111, 112.

4 Dervishi (v), 273. Nuk jepet referencë./ Dokumenta të Shtabit, 177-8 në fsh.
5 Po aty.
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Në historiografinë komuniste ky takim është quajtur Mbledhje
e përbashkët e Kryesisë së KPNÇ dhe e ShP me Abaz Kupin, ku ky
“e shpalli veten dorëheqës nga Këshilli i Përgjithshëm dhe Shtabi i
Përgjithshëm dhe deklaroi se vinte për të biseduar me Kryesinë e
Këshillit me cilësinë e përfaqësuesit të Partisë Zogiste (Legalitetit)”1.
Po atë ditë ai u përjashtua nga KPNÇ dhe nga ShP, me motivacionin se
“nuk njohu asnjë nga fajet e tij që e shpunë [...] jashtë Frontit Nacional-
çlirimtar”. Komunistëve nuk u vinte ende mbarë për ta goditur me
armë Kupin prandaj në atë vendim flitej vetëm për “domosdosh-
mërinë e një fushate sistematike me shtyp e me gojë” kundër grupit
të Legalitetit.2

Misioni Ushtarak Britanik “Konsensus II”

Xh. Emeri (J. Amery) shkruan se pas dimrit 1943-1944 ndryshoi
kuadri i përgjithshëm i LDB. Me ardhjen e verës pritej që Vehrmahti
të fillonte tërheqjen e trupave të veta nga Ballkani dhe komanda e
lartë aleate llogariste që guerriljet duhej të sulmonin duke mos lënë
një tërheqje të qetë të trupave gjermane. Por në Shqipëri, ai që konsi-
derohej si “boshti kurrizor i kryengritjes shqiptare [...], forcat e LNÇ, ishin
pakësuar gjer në shtatëmijë njerëz dhe këta, ishin të përqendruar në
malet e jugut”. Veç kësaj, e para: Shqipëria zotëronte një vijë breg-
detare në Mesdhe dhe, e dyta: qeveria e Britanisë së Madhe nuk kish
si të qëndronte indiferente para së ardhmes politike të vendit. Prandaj
në Londër u vendos të punohej për pajtim midis zogistëve dhe nacional-
çlirimtarëve, për të bashkuar veprimet e tyre kundër gjermanëve. Kjo
shikohej dhe si një mundësi për një qeveri shqiptare përfaqësuese.
Për të realizuar këto kërkesa iu propozua Maklinit të kthehej sërish
në Shqipëri; këtë herë në zonën e Abaz Kupit.3

Në mbrëmje të 19 prillit 1944 majori Neil (alias Billy) Maklin
u nis nga aeroporti i Brindisit për në Shqipëri, si kryetar i Misionit
Ushtarak Britanik “Konsensus II”, për të vazhduar një çështje që
kishte mbetur nga kapja prej gjermanëve e Brigadierit Dejvis. Kjo

1 Dokumenta të Shtabit, v. I, 178 në psh.
2 Dokumenta të organeve, përkatësisht104 e 106.
3 Amery, 95.
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çështje ishte organizimi i guerriljeve në Veriun e Shqipërisë. Në mision
bënin pjesë Xh. Emeri si oficer politik dhe D. Smajli.1

Të nesërmen, Frederik Nosi, që ndodhej në fshatin Derje për tjetër
punë, e që njihej me Maklinin e Smajlin, u bëri një vizitë oficerëve
anglezë për t’u uruar mirëseardhjen.2

Ditën tjetër takuan me Abaz Kupin me të cilin, siç kemi për-
mendur, Emeri ishte njohur në Beograd më 1940. Maklini filloi të
flasë mbi qëllimet e misionit. Shpjegoi se ishin të ngarkuar të ndih-
monin malësorët e veriut në luftën e tyre kundër gjermanëve dhe të
bashkërendonin operacionet nacionaliste me strategjinë e përgjithshme
të Aleatëve. Kupi ishte përgjigjur se një dimër i fortë dhe mungesa e
armëve e kishin detyruar të qëndronte në pasivitet, por tani, me ardhjen
e misioneve britanike, shpresonte që do të bënte ç’ishte e mundur
që të udhëhiqte përsëri dhe shpejt një betejë përfundimtare kundër
gjermanëve. Pas këtyre bisedimeve paraprake, Kupi bëri një sërë
pyetjesh në emër të pasuesve të shumtë dhe tha se ata nuk arrinin të
kuptonin dot:

Pse Shqipëria nuk ishte midis Kombeve të Bashkuara, ose pse
aleatët nuk e kishin njohur mbretin Zog, i cili kishte qenë një viktimë e
agresionit fashist [...] Për më tepër shqiptarët ishin të shqetësuar për
të ardhmen e Kosovës dhe të Shqipërisë së Jugut. Ata shpresonin se
do t’u jepej një farë garancie që këto krahina nuk do t’u liheshin Jugo-
sllavisë dhe Greqisë, përpara se të konsultohej më parë vullneti i popu-
llit të këtyre trevave. Përkrahja e komunistëve shqiptarë nga ana e Aleatëve
përbënte gjithashtu një shkak shqetësimi të thellë dhe besohej në për-
gjithësi se, në Konferencën e Teheranit, Shqipëria ishte caktuar në
zonën e influencës sovjetike.

“Ne shqiptarët, përfundoi Kupi, jemi të paktë dhe të varfër, por edhe
kështu kemi bërë përpjekje të mëdha dhe sakrifica të shumta për kauzën
e përbashkët. [...] Unë vazhdoj të kem akoma besim te Britania e Madhe
ashtu siç kam pasur më 1940. Kam luftuar dhe do të vazhdoj të luftoj,

1 Aty, 97, 104-5.
2 Amery, 108, i përshkruan kështu partizanët që shoqëronin Nosin: “Të gjithë

ishin nën njëzet vjeç. [...] Nuk mund të gabohej njeriu tek mprehtësia dhe as
te besimi që ata kishin në një doktrinë të porsagjetur e të papërvetësuar, në
bazë të së cilës, u dukej se mund të zgjidhnin të gjitha problemet e botës”.
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por duhet të më dërgoni armë dhe të bëni ndonjë gjest me të cilin do të
tregoni se do t’i përkrahni interesat e vendit tonë. Në fund të fundit,

ne jemi patriotë shqiptarë dhe jo agjentë britanikë”1.

Maklini u përgjigj se ishte i parakohshëm bisedimi i këtyre
problemeve delikate që në takimin e parë. U la që Emeri të shkonte në
shtabin e Kupit për bisedime të mëtejshme2. Një natë, në një ambient
zogistësh, Emeri kishte konstatuar se ata i shikonin me dyshim qëndri-
met e anglezëve. Madje, ata ishin të shqetësuar shumë më tepër për
parandalimin e përhapjes së komunizmit në Shqipëri se sa për luftën
kundër gjermanëve3 në ikje.

Pas një nate bisedimi në shtabin e Abaz Kupit, Emeri i shkroi
Maklinit: “Ky (Kupi – shënimi im) është një peshk, të cilin shumë vetë
janë munduar ta zënë në rrjetë. Por askush s’ka arritur ta nxjerrë nga
uji”. Në bisedimet e së nesërmes doli prapë kontradikta: Kupi qëndro-
nte në mendimin e patundur se zogistët ishin miq të anglezëve, kurse
partizanët vegla të Rusisë. Por misioni e kishte të përcaktuar strategjinë:
Nuk mund të pakësonin furnizimet për partizanët të cilët vrisnin gjer-
manë; se kjo do të komprometonte aleancën me rusët, të cilët do të
akuzonin se anglezët mendonin më tepër për interesat e tyre të pasluftës
se sa për vazhdimin e saj. Prandaj Emeri kishte përfunduar: “Po të luftoni,
ne do t’ju dërgojmë armë. [...] do të bëjmë ç’është e mundur për të
rregulluar mosmarrëveshjet [...] me partizanët. Bëni detyrën tuaj dhe
ne tonën. E ardhmja e Mbretit dhe e vendit është në dorën tuaj”4.

Në kalim përgjatë krahinës së Matit, në Shupal Maklini dhe Emeri
biseduan me dy përfaqësues të Komitetit Qendror Zogist: Salih Hoxhë
Vuçiterni dhe Teki Selenica. Të dy përsëritën pikëpamjet dhe kërkesat

1 Aty, 112-3.
  Shënimi im: Është interesant krahasimi i të tilla deklaratave të Kupit me

ato të Hoxhës dhe shokëve të tij komunistë karshi sllavëve.
2 Afër fshatit Xibër, Misioni takoi nëntëmbëdhjetë oficerë të tjerë britanikë

që kishin mbetur nga misione të ndryshme dhe ishin shpërndarë gjatë
katastrofës së dimrit të kaluar. Emeri shkruan se dimri dhe politika e Abaz
Kupit, që synonte paanësi në pritje të ngjarjeve, kishte bërë të pamundur
operacionet sulmuese. Në: Amery, 117.

3 Amery, 122-3.
4 Aty, 129.
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e njohura, pastaj me hollësi të mëdha të mbështetura mbi prova të
dokumentuara, folën mbi rrezikun komunist që kërcënonte Ballkanin
dhe mbi lidhjet që ekzistonin mes Moskës, Titos dhe lëvizjes nacional-
çlirimtare në Shqipëri. Ishin shumë kompetentë në problemet e Lindjes,
aq sa nuk besonin që një qeveri britanike mund të lejonte ose të inku-
rajonte përhapjen e ndikimit rus në Adriatik. Dy përfaqësuesit prem-
tuan se do t’ia referonin mendimet e Misionit kolegëve të tyre të
Komitetit Qendror dhe se do të kthenin një përgjigje me shkrim. Pas
largimit të tyre, një i huaj solli një letër për Abaz Kupin nga Mustafa
Kruja, i cili ftonte Kupin dhe anglezët për një takim me të dhe me
Mark Gjonmarkajn për një shkëmbim pikëpamjesh. Të dy këta bashkë-
punonin me gjermanët, prandaj Maklini dhe Emeri nuk pranuan të
merrnin pjesë personalisht, por ranë dakort që Abaz Kupi të takohej
sepse Marku ishte i biri i kapedanit të Mirditës dhe qëndrimi i tij mund
të vendoste fatin e mirditorëve, se kapedani ishte në gjendje të ngrinte
në këmbë deri 5.000 burra. Gjon Marka Gjoni kishte punuar për një
kohë të gjatë me fuqitë e Boshtit, por dy oficerët anglezë ende shpre-
sonin të fitonin përkrahjen e tij.1

Emeri shkruan se mbledhja në fjalë duhet të ketë qenë e çudit-
shme sepse Abazi nuk e kishte parë Mustafanë prej vitit 1941 dhe gjatë
kësaj kohe secili ishte përpjekur të vriste tjetrin. Ata kërkonin të merrnin
vesh çfarë kushte kërkonte Kupi dhe për të mësuar prej tij gjer në
ç’pikë ai mbështetej në përkrahjen britanike. Abaz Kupi nuk e tha kurrë
përgjigjen që u kishte dhënë, gjë që atij nuk iu kërkua.2

Në përgjigjen prej 20 faqesh të Komitetit Qendror Zogist
s’kishte asgjë të re veç faktit që nuk bëhej fjalë për luftën kundër gjer-
manëve dhe as për arritjen e një marrëveshjeje me LNÇ. Për çudinë
e dy oficerëve anglezë, Abaz Kupi i ftoi këta t’i rregullonin një takim me
udhëheqësit partizanë sa më shpejt të ishte e mundur, për të krijuar
me ta një shtab të përbashkët kundër gjermanëve, me të vetmin kusht:
kërkoi që një oficer anglez të ishte i pranishëm gjatë gjithë bisedi-
meve. Si duket pasiguria që ndjente ndaj partizanëve e ndalonte të
fillonte sulmet kundër armikut. Propozimi iu transmetua menjëherë
Kuartierit të Përgjithshëm në Bari (duhet të ketë qenë 20 maj 1944 –
shënimi im) me përfundimin: “Ekziston rreziku serioz se, pa një

1 Aty, 147-9.
2 Aty, 149.
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inkurajim të tillë, Abaz Kupi mund të bjerë në pozitat e gjeneralit
Mihailoviç”. U la një takim me Kupin për në ditët e para të qershorit.1

Trajtimi i vazhdimit të itenerarit në Veri të Maklinit dhe Emerit
do të dilte jashtë tematikës së punimit tonë. Por për të njohur psiko-
logjinë e malësorëve, po tregojmë një pikëpamje nga takimi që, sipas
kërkesës së tyre, bënë me djemtë e Cen Elezit: Ismailin dhe Ganiun.2

Më 2 qershor mbërriti një tufë telegramesh nga Kuartieri i
Përgjithshëm. Në to nuk kishte asnjë përgjigje rreth propozimeve të
bëra, por lajmëronin se Filip Liku, kryetari i seksionit Shqiptar në
Kuartierin Aleat, kishte “zbritur me parashutë” pranë LNÇ dhe shpre-
sonte t’i takonte më vonë në afërsi të Tiranës. Mesazhi i parë i Likut
nga shtabi i partizanëve tregonte se Enver Hoxha (domethënë komu-
nistët jugosllavë pranë tij – shënimi im) ishte i vendosur në refuzimin
e tij rreth një bashkëpunimi me zogistët, dhe lajmëronte fillimin e
shpejtë të luftës civile.3

Në kthim, për t’u takuar pas gjashtë ditësh me Abaz Kupin, më
10 qershor në Klos, dy britanikët morën një letër dërguar nga Smajli,
i cili shkruante për mbërritjen e Abaz Kupit dhe se Filip Liku ishte
vrarë gjatë një sulmi ajror gjerman mbi shtabin e përgjithshëm të parti-
zanëve. Emeri shkruan se Liku kishte qenë një oficer që e kishte kuptuar
fare mirë problemin shqiptar.4

Pas disa ditësh, në një letër që dërgonte komandanti zogist i
Shijakut, lajmëronte se forcat e tij ishin sulmuar nga një çetë partiza-
nësh. Zogistët i kishin mbajtur pozitat e tyre dhe me sa dukej partizanët

1 Aty, 152, 153, 154, 157, 158.
2 Pas shtrimit të problemit nga ana e Maklinit, të dy vëllezërit deklaruan se

dëshironin të luftonin, por arsyetuan, siç kishte bërë dhe Ramadan Kaloshi,
se nuk ishin aq të fortë sa të kryesonin një lëvizje të tillë, megjithatë u shpre-
hën se ishin të shqetësuar seriozisht nga politika e oficerëve anglezë në
përkrahje të partizanëve. – Siç e dini, tha Ismaili, ka tri parti në Shqipëri:
agjentët e Gjermanisë, agjentët e Rusisë dhe agjentët e Anglisë. Kjo është
një gjë e natyrshme, por ajo që asnjeri prej nesh nuk arrin të kuptojë është
se si agjentët e Rusisë paguhen me floririn anglez.

    – Ndoshta kështu e kuptojnë ata parimin “më jep të jap”, foli nëpër dhëmbë
Ganiu. Në: Amery, 168.

3 Amery, 180.
4 Aty, 191.
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ishin tërhequr. Pas këtij lajmi e pas kundërshtimesh të tjera me të njëjtin
qëndrim nga ana e britanikëve, Abaz Kupi doli jashtë dhomës ku zhvi-
llohej bisedimi dhe, pasi u këshillua me tre nga prijësit kryesorë pranë
tij, tha: “Mirë atëhere, do të kemi aksione”. Me organizimin e majorit
Smajli dhe pjesëmarrjen e 10-12 zogistëve, sipas propozimit të Kupit,
u hodh në erë duke “u shkatërruar plotësisht” ura e Gjoles që lidhte
Tiranën me Durrësin dhe Shkodrën. Me këtë provë oficerët britanikë
i shkruan kuartierit të tyre se “zogistët ishin përsëri në luftë”, duke i
kërkuar dhe armatime”. Nuk kaloi shumë, shkruan Emeri, kur një
raport mbi bisedimet tona arriti në duart e Enver Hoxhës”1.

Një mbrëmje Ihsan Toptani, në kthim nga Tirana solli në shtëpinë
e vet në fshat Mit’had Frashërin për të biseduar me Julian Emerin.2

1 Amery, 212-8.
2 Nga biseda tërheqëse para darke, te oficerët britanikë ishte përforcuar

admirimi për Mid’hat beun. Pas ngrënies së darkës, brenda detyrës së vet,
Emeri akuzoi hapur Ballin Kombëtar për bashkëpunim me gjermanët dhe
kërcënoi se do të denonconin organizatën dhe udhëheqësit e saj si armiq të
aleatëve nëse nuk hiqnin dorë menjëherë nga lufta kundër partizanëve.
Mid’hat beu ishte njeri tepër i ndershëm – shkruan Emeri – për të fshehur
mendimet e tij dhe na u përgjigj se ishte tepër vonë. Sipas tij, në jug të
Shqipërisë komunistët të organizuar në LNÇ kishin filluar një revolucion
që synonte shkatërrimin e rendit shoqëror ekzistues, i cili mbrohej nga
Balli Kombëtar. Që të dyja lëvizjet origjinën e tyre e kishin patur në reziste-
ncën kundër italianëve dhe në Mukje kishin përfunduar një aleancë për
operacione të përbashkëta kundër ushtrive të Boshtit. Ballistët i kishin
qëndruar besnik kësaj aleance por, pas kapitullimit të Italisë, Enver Hoxha
i kishte sulmuar me qëllim që të mos ndante me rivalët e tij frytet e pushtetit
politik. Kjo luftë civile nuk kishte asnjë lidhje me idenë e çlirimit nacional,
të cilin në fillim e kishin ndjekur të dy partitë. Ndërkaq, partizanët nuk trego-
nin kujdes për dëmet që lufta i sillte popullsisë civile dhe ishin armatosur
mjaft mirë me armët që kishin marrë nga anglezët. Ata i kishin sulmuar
keq ballistët dhe këta të fundit, duke mos qenë në gjendje të përballonin
një luftë në dy fronte, kishin qenë të detyruar të ndërprisnin sulmet e tyre
kundër gjermanëve për t’u mbrojtur nga partizanët.

  Mid’hat Frashëri vazhdonte: Ishte për të ardhur keq që lufta civile i para-
printe asaj të çlirimit, por kjo nuk ishte një gjë e jashtëzakonshme. Gjermanët
tanimë ishin mundur dhe shqiptarët pak gjë mund të bënin për të shpejtuar
ose vonuar shkatërrimin e tyre. Ndërkaq, përfundimi i luftës civile ishte ende
i dyshimtë dhe prekte të gjitha aspektet e jetës së përditshme të çdo shqiptari.
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Kur takoi me Smajlin, ky i tregoi se Kuartieri i Përgjithshëm
kishte telegrafuar duke miratuar kushtet e marrëveshjes me Abaz Kupin.
Kështu më së fundi – shkruan Emeri – lufta e nacionalistëve mund
të fillonte.1

Por të nesërmen mbërriti lajmi se në mbrëmjen e kaluar Divi-
zioni I i partizanëve kishte sprapsur zogistët nga Shëngjergji dhe kishte
pushtuar luginën deri në Derje. Abaz Kupi po përqendronte forcat e
tij në Shupal dhe kishte lajmëruar komandantin e partizanëve se do t’i
rezistonte çdo orvajtjeje për të depërtuar më tutje në territorin e tij.2

Kështu kishin kaluar shtatë muaj nga përjashtimi zyrtar i Abaz
Kupit prej KPNÇ dhe prej ShP, kur Komanda e Përgjithshme e
UPVNÇ, nën kujdesin strategjik të instruktorëve jugosllavë, më 1
qershor 1944 dërgoi pesë urdhëra, të firmosura nga Enver Hoxha si
komandant i përgjithshëm i Ushtrisë NÇ, në reparte partizane nivelesh
të ndryshme, për kalimin e Shkumbinit, për marshim drejt Shqipërisë
së Mesme dhe të Veriut3. Zbatimi i këtyre urdhërave u vonua pjesë-
risht për shkak të Operacionit gjerman të qershorit 1944. Në urdhërin

   Mid’hat Frashëri nuk i bënte fajtorë ata ballistë që bashkëpunonin me gjer-
manët. Ata kishin vepruar kështu jo për ndonjë dashuri për gjermanët, as
nga llogaritja se këta kishin ende shpresë për fitore. [...]. Partizanët mund
të vazhdonin të luftonin ende kundër gjermanëve, por këtë gjë e bënin në
një shkallë të vogël, vetëm e vetëm që të merrnin armë dhe ndihma nga
aleatët, me të cilat të mund të vazhdonin revolucionin apo t’i përdornin kundër
shqiptarëve. Prandaj Mid’hat beu na u lut që t’i frenonim partizanët, duke
shtuar që, nëse Enver Hoxha do të hiqte dorë nga orvajtjet e tij për t’ia arritur
një revolucioni shoqëror nën maskën e rezistencës patriotike, atëherë balli-
stët do të hidheshin me vetëdije edhe një herë në luftë kundër gjermanëve.
Ballistët, sipas arsyetimit të tij, ishin miqtë tanë, ndërsa partizanët ishin
vetëm agjentë të Rusisë. Prandaj na nxiti që të shikonim interesat tona
perandorake dhe të mos hiqnim dorë nga influenca jonë në Shqipëri, për
hir të vrasjes së disa ushtarëve më tepër, në një ushtri që tani ishte e mundur.

   Emeri: - I hodhëm poshtë në mënyrë të prerë argumentet e tij nga frika se
çdo shenjë simpatie nga ana jonë, mund të inkurajonte formimin e një fronti
antikomunist. Megjithatë, në veten tonë, pranonim se fjalët e Mid’hatit
përmbanin gjëra të vërteta. Në: Amery, 225-6.

1 Amery, 228.
2 Aty, 229.
3 Dokumenta të Shtabit, v. I, përkatësisht: 373, 374, 380, 384 e 386.
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1 Aty, v. II, 46.
2 Amery, 341, 342.
3 Dokumenta kryesore, v. I, 261. Në: Plenumin I të KQ të PKSh.
4 AQSh, Raport i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari-Malltezi, 25.
5 Mugosha, 129, 130, 138./ Hoxha, v. 2, 179, e ka quajtur “kursi i madh i Partisë”.

e parë shpallej dhe goditja ushtarake mbi forcat e Abaz Kupit e të Lega-
litetit. Ndërsa më 16 korrik E. Hoxha jepte porosi: “Vrasja e tij do të jetë
një fitore”1.

Për me keq, në kohët e fundit kishte ndodhur një ndryshim:
Kuartieri i Përgjithshëm i Forcave Ushtarake të Mesdheut e kishte
kthyer vendimin e vet të paradokohshëm. Kishte vendosur që të ndih-
moheshin vetëm partizanët2. Arsyeja e vërtetë e këtij ndyshimi në
politikë, një lloj deux ex machina, ende nuk është sqaruar.

Më 15 maj 1944 E. Hoxha kishte thënë për Abaz Kupin:

“aktiviteti i tij luftarak ishte një zero. Ai nuk hodhi asnjë pushkë
kundër okupatorit dhe tradhtarëve dhe as që pranoi të krijonte

pushtetin e këshillave (nç) në vendet ku ai kishte influencë”3.

Pak ditë para mbarimit të LDB në Shqipëri, Hoxha thotë:

“Fatalisht qëndrimi ynë ishte gati indiferent karshi Bazit dhe në
fund Mukja i përcaktoi atij rrugën e tij. Për Bazin ne mund të themi
shumë gjëra, por fakti është se ne me gabimet tona i caktuam atij rrugën
dhe i hapën portën atij të dilte”4.

Këmbimi i emisarëve të përhershëm të PKJ

Ky këmbim u bë gjatë periudhës prill-shtator 1944.
Dushan Mugosha e la Shqipërinë në ditët e para të prillit 1944,

pas drejtimit të një kursi partie që u zhvillua pranë KQ të PKSh në
fshatin Panarit5. Me autoritetin që gëzonte, edhe në largim e sipër,
ky, në një tubim me të pranishëm Popoviçin e disa nga anëtarët e
KQ të PKSh, dha mendime për ndryshime të rëndësishme. Sipas tij,
Komandanti i ShP, oficeri i karrierës major Spiro Moisiu, nuk e kishte
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nivelin e duhur1, prandaj duhej zëvendësuar me Enver Hoxhën (ish-
mësuesin – shënimi im) dhe se duheshin hequr qafe disa oportunistë
dhe likuidatorë siç ishte Sejfulla Malëshova.2

Duket se largimi i Mugoshës është mbajtur tepër sekret. Pas
largimit, atij i janë dërguan letra përshëndetjeje nga kuadro komuniste
kryesore, si Kapo, Jakova, Shehu e Fiqret Sanxhaktari (Shehu), Spahiu,
Xoxe, N. Xhuglini (Hoxha) dhe E. Hoxha. Leximi i tyre të befason. Ato
tregojnë atë që do të rrëfejë Hoxha në Plenumin e Beratit, se kuadrot
komuniste kryesore të PKSh kishin mbetur nxënës të instruktorëve
të PKJ. Këto letra tregojnë se Mugosha kishte qenë në terren dritë-
dhënës, frymëzues dhe i plotfuqishëm për komunistët. Në to shprehet
admirim për “mësuesin”, “modelin”, për “këshillat”, “udhëzimet e korri-
gjimet” e bëra për t’u “vënë në rrugë të drejtë e për t’u bërë komunistë
të vërtetë”, angazhim për të “vazhduar rrugën e treguar” prej tij,
shprehet përgjithësisht më tepër se mirënjohje, adhurim për Dushanin3.
Në letrën e vet, E. Hoxha tregon se e kishte marrë veten pas ndarjes
dhe bëhet interpret i ligështimit të shokëve për largimin e Dushanit.
Për dr. Nishanin shkruan se “zuri të qajë”4.

1 Në një takim që M. Shehu dhe D. Mugosha, si përfaqësues të Shtabit të
Brigadës I, kishin pasur me ShP, Spiro Moisiu i kishte kërkuar llogari Shehut
për shpenzimet e bëra gjatë kohës qysh prej krijimit të Brigadës. Mugosha,
jo pa përgjegjësi për ato shpenzime, në kujtimet e veta shkruan me ironi se
Moisiu më parë duhej të kishte qenë intendent në ushtri. Në: Mugosha, 135.

2 Dushani nuk kishte simpati për intelektualin Malëshova, për të cilin në
kujtime shkruan se “Nga Moska ka qenë në Francë, si dhe përse nuk e di”, dhe
se “e paraqiste veten më të përgatitur nga pikëpamja marksiste”. Në: Mugosha,
137, 138, 139.
Për një profil të S. Malëshovës, sipas një raporti britanik, shih në: Ç. Hoxha, 72-3.

3 Në Plasari-Malltezi (i), 288-98, jepen letrat e botuara si faksimile nga Dedijer
(i), 203-208. Ky i fundit e ka fshehur letrën e dërguar nga K. Xoxe./ Kurse
sipas Xh. Shatrit, 102, del sikur vetëm Xoxe i paska dërguar letër Mugoshës.

4 Mes të tjerash Hoxha e siguronte Dushanin që të mos kishte frikë se për
mjaft arbitraritete të Mehmet Shehut do të vepronte ashtu sikurse kishin
vendosur bashkë. Në: Plasari–Malltezi (i), 297./ Në formimin e Divizionit I
të UNÇ, Enver Hoxha nuk kishte qenë dakord me propozimin e Mugoshës
për emërimin e M. Shehut komandant të Divizionit, por pastaj ishte bindur.
Në: Dedijer (i), 61.
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Në njërën prej letrave M. Shehu i kujtonte Dushanit se si kishin
“luftuar armikun bashkë kaq kohë, jashtë Brigadës dhe brenda në
Brigadë”1. Pas gjashtë muajsh, në Plenumin e Beratit Hoxha do të flasë
për vrasjet në Brigadën e Parë që bëheshin nga Mugosha e Shehu,
ndërsa Gogo Nushi po aty, duke folur për “tendencat terrroriste”, thotë:
“Dihet ç’ka bërë Brigada e Parë kudo”.2

Më 24 prill 1944 Popoviçi i shkruante KQ të PKJ:

“Përsa i përket Komandës së Përgjithshme [...] Ajo nuk ka mundur
të përqendrojë komandën, të krijojë një plan të përgjithshëm veprimi,
pra aksionet kanë qenë të veçuara dhe pa një kontroll të mjaftueshëm
e ndihmë nga ana e asaj Komande. Në të bëjnë pjesë njerëz pa përga-
titjen e duhur ushtarake e teknike. Komandanti i Shtabit të Përgjithshëm
është një ish-major i ushtrisë së Zogut, dhe jo siç jeni informuar ju, një
prefekt i policisë. Prandaj është e domosdoshme dërgimi i një shoku, ekspert

ushtarak e politik, i cili të mund të ndihmojë këtë shtatmadhori”3.

Në fund të gushtit mbërriti misioni i ri i emisarëve të Titos, që
kryesohej nga koloneli Velimir Stojniç – shoku Veljo apo Velo – zyrtarisht
me cilësi të dyfishtë: si instruktor pranë KQ të PKSh dhe si përfaqë-
sues i Shtabit Suprem të UNÇJ pranë Shtabit të Përgjithshëm të
UNÇSh4. Në Mision bënin pjesë kapiten Nijaz Dizdareviç dhe Savo
Stojanoviç. Dizdareviçi qëndroi në cilësinë e instruktorit pranë KQ
të Rinisë Komuniste Shqiptare (praktikisht pranë Nako Spirut) si
dhe në cilësinë e sekretarit të Misionit, i besuar special i Aleksandër
Rankoviçit, në duart e të cilit ishin lënë marrëdhëniet me Shqipërinë.5

1 Letra e Shehut në: Plasari–Malltezi (i), 293-4./ Pas shumë vitesh, kur M. Shehu
ishte zhdukur, Enveri paturpësisht lë të kuptohet sikur vetëm Mehmeti
kishte shkëmbyer “letra konfidenciale” me “«miqtë» jugosllavë”, në të cilat
shprehej “plot adhurim” për Mugoshën. Në: Hoxha (ix), 116, 116 në psh.

2 Plasari-Malltezi (i), përkatësisht: 159 (diskutim i Hoxhës, 86 (diskutim i Nushit).
3 Dedijer (i), 60, Relacion i Popoviçit.
4 Hoxha (ix), 122, shkruan diçka më gjatë për detyrën e dytë të Stojniçit.
5 AQSh. Në: Plasari–Malltezi (i), 63 në poshtëshënimet nr. 53, 134, 135, 136./

M. Shatri: 48/1, në psh. nr. 18, ku i referohet: “svet”; 238, god. XII, dt. 29.6.1991,
artikulli: «Tito, Enver i vlast»./ Hoxha (ix), 131.
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Miladin Popoviçi u largua nga Shqipëria për në Kosovë në
fundshtatori1. Paskëtaj do të ishte Velimir Stojniçi i pranishëm në
mbledhjet e Byrosë Politike të KQ të PKSh.2

Me Popoviçin, Hoxha i dërgoi Titos një letër datuar 23 shtator
19443.

Plenumi i Parë i KQ të PKSh
15 maj 1944

Grupime të ndryshme nacionaliste orvateshin për krijimin brenda
apo jashtë vendit të një qeverie e cila do të kishte ndihmë edhe nga
jashtë, me qëllim që të pengohej ardhja në pushtet e Partisë Komuniste.4

Kuptohet se, me zhvillime të tilla, nuk merrej dot drejtpërdrejt
PKSh. Ishte PKJ ajo që jepte orientimet.

Më 15 prill, si gjithnjë formalisht, KQ i PKSh mblodhi kryesinë
e KPNÇ, e cila miratoi propozimin e KQ të Partisë “për thirrjen e një
kongresi nacional me emrin «Kongresi Antifashist NÇ», prej të cilit
do të dilte «Komiteti Antifashist Nacionalçlirimtar»”5 me funksionet
e qeverisë së përkohshme në Shqipëri, një hap që do të ‘ligjësonte’
marrjen e pushtetit politik nga komunistët përpara çlirimit të vendit.
Pra, Plenumi i Parë i KQ të PKSh, që u mblodh në Helmës të Skraparit,
u mbajt për të miratuar direktivat e kongresit të ardhshëm NÇ6. Për

1 Plasari–Malltezi (i), 27 në psh. nr. 30./ Popoviçi nuk gëzoi dot lavdërime e
përbetime si ato që iu bënë Mugoshës se, sikurse do të shohim, shoku Veljo
vendosi ta largonte atë prej Shqipërie.

2 Hoxha (ix), 142.
3 Në letër i shkruante: “Këshillat tuaja të çmueshme e të vlefshme dhe ndihma

juaj e pakufishme dhe e vazhdueshme që na keni dhënë, kanë qenë një nga
faktorët kryesorë për ngritjen, zhvillimin dhe përforcimin e partisë sonë”.
Për shokët Miladin e Dushan thotë se “që në hapat e parë të Partisë sonë e
deri sot, kanë vënë të gjitha forcat dhe eksperiencën e tyre që partia jonë të
forcohej sa më shumë dhe lufta jonë të bëhej më e efektshme”. Në: Dedijer
(i), 30 e 31, ku jepet letra e plotë.

4 Historia e popullit, v. IV, 96.
5 Dokumenta të organeve, 121, 123. Rezolucioni i Kryesisë së KPNÇ, 15.4.1944.
6 Dokumenta kryesore, v. I, 255 në psh./ Historia e Partisë (ii), 153.
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këtë urdhër të ardhur nga lart, Enver Hoxha ka thënë: “U bë mbledhja
e Helmësit, edhe kjo e improvizuar. Mbledhja u bë që shokët të apro-
vonin Kongresin e Përmetit. Ajo duhej bërë sikurse qe bërë në Jugo-
sllavi”1. Në plenum u miratuan vendime të ardhura nga KQ i PKJ,
të cilat drejtuesit komunistë do t’i shtronin në kongres, sikurse do të
dëshmojë Sejfulla Malëshova në nëntor në Plenumin e Beratit.

Si figura e parë në PKSh, në raportin tepër të gjatë të mbajtur
më 15 maj, Hoxha bën një analizë të punës së Partisë për periudhën
kohore mbi njëvjeçare, që nga marsi 19432. Në homazhin për komu-
nistët e rënë, thotë se ata “ranë në luftë duke ngritur lart e më lart emrin
e Partisë dhe flamurin e Marks-Engels-Lenin-Stalinit”3, nga duket përsëri
qartë se sakrificën më të lartë komunistët duhej ta bënin në emër të
ideologjisë.4

Për gjendjen ndërkombëtare, tashmë në favor të koalicionit
antifashist, flet gjatë5. Këmbëngul për vazhdimin e orientimit drejt
Lindjes, e veçanërisht drejt Jugosllavisë. Me Popoviçin në krah apo në
krye, UNÇ e Jugosllavisë e vë “në radhën e atyre ushtrive aleate që luftojnë
okupatorin” dhe se “dita-ditës po shtohet dhe po bëhet strumbullari
i vëllazërimit të popujve të Jugosllavisë”6. Kështu nënkuptohej e
zgjidhur dhe çështja e shqiptarëve të ‘matanë kufirit komunist’.

Thotë se “Gjermanët dhe reaksioni përpiqeshin ta paraqitnin në
popull lëvizjen tonë si një lëvizje thjesht komuniste”7.

1 Nga diskutimi i Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 160.
2 Hoxha, «Raport në Pl. e Parë të KQ të PKSh». Në: Dok. kryesore, v. I, 255-77.
3 Dokumenta kryesore, v. I, 255.
4 Për këtë aspekt indokrinimi Hoxha kishte shkruar edhe në shkurt të vitit

1943: Nga dashuria e madhe për Partinë rridhte dhe dashuria e madhe për
popullin e për lumturinë e tij. Në: Hoxha, v. 1, 315.

5 Dokumenta kryesore, v. I, 257-8. Për Ushtrinë e Kuqe, pasi deklaron se “me
strategjinë e saj ushtarake që ka çuditur botën dhe që s’është parë në historinë
e luftrave të popujve”, thotë se udhëhiqet “nga strategu më i madh i kohërave
të sotme, Stalin”. Për Bashkimin Sovjetik thotë se “lufton për çlirimin e të
gjithë popujve dhe për mbrojtjen nga çdo ndërhyrje e huaj në punët e tyre
të brendshme”./ Duke injoruar frontin në Afrikë, për Aleatët anglo-ameri-
kanë thotë se “Vetëm lufta ajrore nuk është e mjaftueshme për të shkatërruar
hitlerizmin”.

6 Aty, 258-9.
7 Aty, 261.
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Për zhvillimet brenda vendit, duke ‘analizuar‘ rrymat e ndryshme
nacionaliste, deklaron se të gjitha organizatat që nuk pranojnë të futen
në Lëvizjen NÇ, apo që janë kundër komunizmit, ishin ngritur nga
Gestapoja apo ishin bashkëpunëtore me të1, pra valëvit flamurin
komunist me emblemën “O me ne, o kundër nesh”. Dënon Marrë-
veshjen e Mukjes.2

Përmend dy herë me neveri nocionin «Shqipëri e madhe» apo
«Shqipëri etnike», në kuadrin e demaskimit të armiqve3. Kishën katolike
e akuzon se “ka luajtur dhe do të luajë” një qëndrim proitalian dhe
progjerman, kundër lëvizjes nç4. Kërkon “formimin e një qeverie pro-
vizore (e cila – shënimi im) do të jetë një grusht kundër çdo tentative të
reaksionit të jashtëm dhe të brendshëm për formimin e në qeverie
reaksionare, qoftë nën Zogun, qoftë ndonjë qeveri tjetër pseudo-
demokratike”5. Kërkon vendosjen e gradave në ushtri6. Pohon se “Në
disa vise të Shqipërisë së Veriut [...] nuk kemi organizata partie”7.
Këndon refrenin e ngritjes së Frontit NÇ në Konferencën e Pezës
dhe e përmend disa herë Frontin si të mirëqenë apo si të nënkuptuar,
dhe kërkon zgjerimin e tij8 sa për të qenë në rregull me orientimet e
Kominternit.

Deri në atë kohë ishin ngritur tetë brigada, I deri VIII9. PKSh
e kishte vënë në duart e veta UNÇ; brenda saj kishte ngritur “një orga-
nizatë partie të shëndoshë”, thotë Hoxha në Plenum.10

Nga fundi i raportit, Hoxha rikthehet te qëllimi kryesor i luftës
së PKSh, te marrja e pushtetit. Duke ‘paralajmëruar’ një gjë të njohur,

1 Aty, 260-3.
2 Aty, 264.
3 Aty, 261, 265.
4 Aty, 363.
5 Aty, 266.
6 Aty, 267./ Hetohet një koordinim me PKJ sepse qysh para tri javësh Popoviçi

raportonte se “Në Kongres do të bëhen të njohura publikisht gradat në
Ushtrinë Nacionalçlirimtare”. Në: Dedijer (i) 60, Relacion i Popoviçit dërguar
KQ të PKJ.

7 Aty, 269.
8 Aty, 260, 263, 264, 267-8.
9 Datat e ngritjes së brigadave jepen në: Dokumenta të Shtabit, v. I, 460, 461,

462, 463.
10 Dokumenta kryesore, v. I, 270.
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“një tërheqje eventuale të gjermanëve nga Shqipëria”, kërkon “zhdukjen
e mentalitetit që ndjehej në shumë shokë e partizanë se me ikjen e
tyre ne i kemi mbaruar të gjitha punët”1.

Në fund kërkon të hidhen “hapa gjigante drejt bolshevizimit
të Partisë” dhe se uniteti i saj ishte “Garancia më e madhe për fitoren”2,
të cilën komunistët e lidhnin drejtpërdrejt me ardhjen në pushtet.

Plenumi dënoi “gabimet” e bëra nga Ymer Dishnica në Mukje
dhe “kompromisin” me gjermanët që Gjin Marku kishte bërë në Berat,
dhe i përjashtoi të dy nga KQ i Partisë.3

* * *
B. Fischer shkruan se “Përpjekjet (e BK – shënimi im) për t’u lidhur

me nacionalistin grek Napoleon Zerva u bënë vetëm në maj të vitit
1944, kur u dërgua në Greqi Dhimitër Fallo, i cili duhej të bisedonte për
një marrëveshje të përgjithshme. Në këtë marrëveshje të propozuar
përfshiheshin disa dispozita të cilat njihnin integritetin territorial, pava-
rësinë dhe sovranitetin e të dy shteteve, disa dispozita të tjera që bënin
thirrje për bashkëpunim ushtarak dhe ekonomik, ndërkohë që Greqia
duhej të mbështeste shqiptarët të mbanin Kosovën dhe Dibrën. Por
kjo skemë dështoi kur Fallo, bashkë me dokumentet përkatëse, u kap
në Korçë nga partizanë shqiptarë dhe u pushkatua”4.

Kongresi i Përmetit
24-28 maj 1944

Është e qartë se detyra e Miladin Popoviçit, i ndihmuar nga Enver
Hoxha me shokët e vet, ishte që nëpërmjet KPNÇ t’u jepnin një karakter

1 Aty, 276-7. Hoxha kërkon t’u bëhet “e qartë shokëve dhe ushtrisë se armët
nuk do t’i lëshojmë kurrë [...] derisa [...] të mos mbetet këmbë armiku në
vendin tonë”. Në këtë rast “armiqtë” që do të mbeteshin në vend ishin
kundërshtarët politikë.

2 Aty, 277.
3 Aty, 275 në psh. nr. 1 dhe nr. 2./ Në tetor 1943, për ata që bënë kompromisin

e Beratit, Hoxha pat thënë se “do t’i lyejmë ca me gjak”. Në: Hoxha, v. 1, 614.
4 B. Fischer (i), 187, ku citon: Wolf, L.R. The Balkans in Our Time, 213 (1967)./

Neuwirth, H. Widerstand und Kollaboration in Albanien (1939-1944).
Universiteti i Gracit: tezë doktorate, 1997.
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masiv vendimeve të KQ të PKSh të marra 10 ditë më parë në Plenumin
e Helmësit, dhe se ato vendime do të bëheshin direktivat që do të udhë-
hiqnin punimet e Kongresit1, sepse çekani i PKJ rrihte te ligjësimi i
marrjes së pushtetit politik nga komunistët, kur LDB po i vinte fundi
i saj në Shqipëri.

Si për të gjitha zhvillimet kryesore brenda PKSh, edhe për këtë
kongres strategjia formulohej prej PKJ. Një muaj përpara fillimit të
Kongresit, Miladin Popoviçi i raportonte KQ të PKJ për kushtet e
krijuara – për territorin dhe për popullsinë që ishte nën pushtetin e
UNÇ2. Nisur nga këto kushte, komunistët justifikonin ‘ligjësimin’ e
pushtetit të tyre për tërë vendin, ashtu siç kishin bërë më 29 nëntor
1943 komunistët jugosllavë në Mbledhjen e Dytë të AVNOJ, mbajtur
në Jajce të Bosnjës.3

Enver Hoxha ka thënë se Kongresi “duhej bërë siç qe bërë në
Jugosllavi”4. Sejfulla Malëshova thotë se për “Kongresin e Përmetit dhe
krijimin e Këshillit të Përgjithshëm NÇ, ne kishim dokumente të
ardhura nga Jugosllavia, një rezolutë dhe vendimet”5. Miladin Popo-
viçi ishte i pranishëm në kongres.6

Kuptohet se nuk ishte KPNÇ me ‘strukturën’ e saj që do të
organizonte fushatën e zgjedhjes së delegatëve për në ‘Kongresin e saj’.
Atë e organizoi KQ i PKSh. Ky porosiste strukturat e veta në terren e
në ushtri që “të zgjidhen delegatë të provuar në luftë, në radhë të parë
anëtarë të Partisë, simpatizantë dhe miq të luftës”, një proces ku duhej
të punonin si “Partia, ashtu dhe nga organizata e Rinisë Komuniste,
tok me këshillat nacionalçlirimtare”7. Për të siguruar këto kërkesa,

1 Hoxha (viii), 204.
2 Sipas tij, në atë kohë ishte rimarrë nga ana e UNÇ gjithë territori i humbur

gjatë ofensivës gjermane të dimrit në Shqipërinë e jugut, me përjashtim të
Beratit dhe Gjirokastrës. Me një zmadhim numrash shkruante për “rreth
400.000 banorë që përbënin me shumë se një të tretën e popullsisë së
Shqipërisë”. Në: Dedijer (i), 58.

3 Për një krahasim të zhvillimeve e vendimeve, shih në Dervishi (i), 517.
4 Plasari-Malltezi (i), 160. Diskutim i Hoxhës në Plenumin e Beratit.
5 Aty, 72-3. Diskutim i S. Malëshovës në Plenumin e Beratit.
6 Lucas, 150-1./ K. Frashëri (iv), 80, në vitin 2015 shkruan për praninë e një

“delegati jugosllav”.
7 Dokumenta kryesore, v. I, 237. Qarkore e KQ të PKSh, e 16 prillit 1944.
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në zonat e lira do të manovrohej nëpërmjet “zgjedhësve të dytë”; në zonat
e pushtuara nga armiku delegatët do të caktoheshin nga Këshilli Nacional-
çlirimtar i Qarkut apo i Qytetit; në Ushtrinë P(artizane) V(ullnetare)
N(acional)-Ç(lirimtare) delegatët do të zgjidheshin drejtpërdrejt në
mbledhjet e përgjithshme të brigadave e të batalioneve. “Numri i dele-
gatëve për çdo prefekturë, brigadë ose zonë ushtarake do të caktohej
prej Seksionit Organizativ të UPVNÇ, në bazë të popullsisë dhe të akti-
vitetit që kanë treguar në luftën tonë” (Një sektarizëm ekstrem për
një kongres kombëtar – shënimi im). “Bashkimi i Rinisë Antifashiste do
të dërgojë në kongres me të drejtë vote një delegacion prej 10 vetësh,
dhe Bashkimi i Gruas Antifashiste një delegacion prej 5 vetësh”.
“Anëtarët e KPNÇ dhe të ShP të UPVNÇ do të merrnin pjesë exoficio
(vetvetiu)”1. Pra, zgjedhjet ishin të komanduara në të gjitha aspektet.

Për të mbuluar mospërfaqësimin e vendit dhe manipulimet
e bëra në skemën mbi zgjedhjet, është sajuar një klasifikim me bazë
heterogjene për delegatët e paraqitur në Kongres. Ata kishin qenë 170
vetë dhe klasifikoheshin në 6 kategori:

• Kryesia e KPNÇ dhe anëtarët e ShP-, 18 delegatë. • Terreni
i Korçës, 18 veta. • Zona e Korçës, 7. • Terreni i Gjirokastrës, 21. •Terreni
i Vlorës, 11. • Zona I Operative Vlorë-Gjirokastër (zonë ushtarake),
16. • Terreni i Beratit, 10. • Zona e Berati, 5. • Terreni i Elbasanit, 5.
• Zona e Elbasanit, 3. • Terreni i Tiranës, 10. • Zona e Pezës, 3. • Terreni
i Durrësit, 2. • Rinia Antifashiste 10. • Gruaja Antifashiste, 5. • Brigadat
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dhe XII, gjithsej 44 veta; por nuk ishin vetëm
këta ushtarakë.2

Në vitin 2015 është botuar dhe një studim tjetër.3

Duket sikur Hoxha i ka harruar këshillat e Popoviçit dhe letrat
e dërguara nga Titoja për çështjen e Kosovës, kur pas katër dekadash

1 Aty, 123-4.
2 Dervishi (i), 518, ku i referohet: AQSh, F. AQ/AP, v. 1944, D. 21, fl. 18-21, jep

një pasqyrë emërore mbi pjesëmarrësit sipas 6 kategorive.
3 K. Frashëri (iv), 77-9, përmend me emër e mbiemër 188 delegatë të cilët, së

bashku me të ftuarit nga vise te ndryshme të vendit, mbushnin një sallë
mbi 200 vetë. Anëtarët e PKSh përfaqësojnë rreth 60% të delegatëve; rreth
42% e tyre (78 vetë) vinin nga radhët e UNÇ. Nuk jepen referenca.
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shkruan se ftesa e parë për pjesëmarrjen në Kongresin e Permetit qenka
dërguar në Kosovë.1

Tri ditë përpara fillimit të kongresit, Spiro Moisiu, si Komandant
i UNÇ, ftoi oficerin madhor të Misionit ushtarak britanik, kolonelin
Leak (Lik) për pjesëmarrje si dëgjues, duke iu lutur që ta mbante të fshe-
hur ngjarjen për shkak të ndonjë sulmi të mundshëm të armikut2.
Misioni kërkoi që në kongres të ftoheshin edhe përfaqësuesit e Ballit
Kombëtar e të Lëvizjes së Legalitetit. Anglezët mendonin se me
pjesëmarrjen e dy organizatave të djathta në kongres, prijësit e tyre
do të rreshtoheshin në luftë kundër gjermanëve dhe se do të rritej
vlera kombëtare e kongresit3. Kundërshtimi kategorik, demek i Enver
Hoxhës, është i qartë.

Qeveria britanike e quajti të paligjshëm mbajtjen e Kongresit
të Përmetit. Sipas kujtimeve të Pandi Kristos, oficerët anglezë rrinin
jashtë sallës ku zhvillonte punimet Kongresi. Por marrëdhëniet e bashkë-
punimit – si dërgimi i ndihmave – vazhduan si më parë.4

Sipas këshillës së Fulcit5, togeri amerikan Tomas Stefani e pranoi
ftesën e Hoxhës për të marrë pjesë në zhvillimet e Kongresit6. Po ato
ditë togeri raportonte në qendrën e vet se E. Hoxha dhe komunistët
shqiptarë ishin në ndikimin e drejtpërdrejtë të Titos e të PKJ. Pas
pak orësh, me një kabëll tjetër shkruante:

“Në mënyrë të dukshme Partia Komuniste është dora që drejton
dhe unë kam shumë arsye të besoj se Hoxha dhe të tjerët nuk kanë

1 Demek i qenka dërguar një letër Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm NÇ të
Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit, “vëllezërve” me të cilët “veç idealeve
të luftës së përbashkë” i lidhte dhe “gjuha, gjaku e kombi”. Por prej andej “as
delegacioni, as përgjigje nuk erdhi”, shkruan Hoxha, (vi), 379-80.

2 Dokumenta të Shtabit, v. I, 367.
3 K. Frashëri (iv), 71-2, 79. Nuk jep referenca.
4 Përkatësisht: Dokumenta të Shtabit, v.II, 367, psh. 1./ Panorama, 27 qershor 2003,

12. Intervistë dhënë GJ. Titanit./ K. Frashëri (iv), 80, ku nuk jep referenca.
5 Nga Bari (Itali) Fulci e këshillonte Stefanin të krijonte “marrëdhënie të ngushta

me djemtë vendorë (partizanët – shënim i Lucas)” por edhe të “ruante një
qëndrim të qartë të pavarur në lidhje me kushërinjtë tanë (anglezët), po aq
sa dhe me patizanët”. Në: Lucas, 146 në psh. ku i referohet NA: RG, 226, Hyrja
154, Kutia 1, D. 238.

6 Lucas, 146.
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marrë kurrë ndonjë vendim pa u konsultuar me një farë kosovari që e
quajnë Ali Mali (Ali Gostivari: Miladin Popoviçi – shënimi im), i cili
më është paraqitur si një anëtar i Komitetit Qendror. Unë jam i sigurt

se ai është përfaqësues i Titos”1.

Që në fazën përgatitore të kongresit u hodh hapi i parë për
një popullarizim masiv të Titos në Shqipëri, si dhe një hap i mëtejshëm
për popullarizimin e Enverit2. Toger Stefani informonte qendrën:
“Ushtria e Kuqe, Stalini, dhe Titoja janë Zotat e njerëzve në të gjitha zonat
që unë kam vizituar prej kaq kohësh”3.

Fatkeqësisht, tërë tabloja e deritanishme tregon se ky kongres
nuk mund të konsiderohet një shprehje e vullnetit të popullit shqiptar.
Ai ishte një Kongres i komunistëve dhe i ndjekësve e simpatizantëve
të tyre, ose sikurse është quajtur thjesht: “një kongres i njëanshëm”4,
në një kohë kur organizatorja e tij PKSh, drejtohej nga PKJ.

Kuvendin e deklaroi të hapur Ramadan Çitaku, anëtar i
Byrosë Politike të KQ të PKSh, një kosovar i mirëfilltë, që ishte caktuar
në grupin e shokëve të ngarkuar për organizimin e mbajtjes së kongresit.
Të pranishmit u ngritën në këmbë dhe kënduan Himnin e Flamurit.
Pastaj Çitaku propozoi rendin e ditës: 1. - Fjala e hapjes nga dr. Omer
Nishani, si kryetar i Këshillit të Përgjithshëm ANÇL: «Mbi rëndësinë
e Kongresit ANÇL»; 2. - Raporti i mbajtur nga Enver Hoxha: «Mbi rëndë-
sinë e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare»; 3.– «Diskutime mbi
raportin e Enver Hoxhës»; 4. - Zgjedhjet për Këshillin Antifashist Nacional-
çlirimtar (KANÇ); 5. - Miratimi i vendimeve të KANÇ. - Rendi i ditës
u miratua me duartrokitje.5

1 Lucas, 149, 150-1 në psh., ku i referohet: NA: RG 226, Hyrja 136, Kutia 34,
D. 335.

2 Mbi portën e hyrjes kryesore të njërës prej kazermave të ushtrisë italiane,
ku u mbajt kongresi, ishte shkruar me gërma të dukshme ENVER - TITO,
kurse në të dy anët e mureve anash portës ishin vizatuar në formate të
mëdha portretet e të dyve. (Një fotografi ballore e ndërtesës së asaj kohe
jepet nga Dervishi (i), 521.

3 Lucas, 151, ku i referohet: NA: RG 226, Hyrja 136, Kutia 34, D. 335.
4 Kareco, 16.
5 K. Frashëri (iv), 80.
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Në fjalën e hapjes O. Nishani deklaroi se Kongresi ishte “shprehja
e vullnetit” të popullit shqiptar.1

Pas tij, E. Hoxha, në emër të KPNÇ2 mbajti raportin shumë të
gjatë «Zhvillimi i Luftës Nacionaçlirimtare të popullit shqiptar në
lidhje me ngjarjet ndërkombëtare».3

1 Me sa duket, Nishanit i ishte lënë edhe roli për të treguar publikisht qën-
drimin e Lëvizjes NÇ në Shqipëri mbi çështjen e Kosovës. Ai tha: “Kosovarët,
në duan të fitojnë të drejtën e vetvendosjes [...] në bazë të Kartës së Atllan-
tikut dhe të politikës që ndjek lëvizja nacionalçlirimtare e popujve të Jugo-
sllavisë e udhëhequr prej Mareshalit Tito, duhet të hynë menjëherë në radhët
e frontit nacionalçlirimtar dhe të luftojnë nazizmin gjerman, krah për krah
me fuqitë partizane e vullnetare”. Në vazhdim tha se “Regjimi i Zogut përgatiti
terrenin e okupacionit italian”. Theksoi se “inisiativën për Pezën (Konfere-
ncën) e mori PKSh” dhe se aty “u vunë themelet e lëvizjes nacionalçliri-
mtare”; nuk e përmendi Frontin. Vuri në dukje faktin se për zgjedhjen e
delegatëve për në Kongres, për herë të parë në Shqipëri kishin marrë pjesë
në zgjedhje “me qindra gra”, dhe se po luftohej për “Shqipërinë Demokratike
Popullore”. Deklaroi: “Sot mund të themi se populli i jugut është i gjithi në
këmbë”. Nga thirrjet e tij, ajo e mbylljes ishte “Rroftë Ushtria Sovjetike”. Në:
Kongresi, përkatësisht: 5, 7, 9, 11, dhe 13, etj.

2 Historia e Partisë (ii), 155.
3 Nga fjala e Hoxhës. Në: Kongresi, 14-27:

Nga pozitat e ‘demokratit’, qysh në rreshtat e parë, Mbretin Zog e quan
“xhelati i popullit shqiptar” dhe vazhdon me arsyetimin fëminor se Zogu
ishte shkaktari i pushtimit italian të Shqipërisë./ Pyetjes së thjeshtë që mund
të bëhej: po Greqinë pse e sulmoi Italia, i jep përgjigje Historia e Partisë (ii)
së vet, në f. 47, ku thuhet: “Pushtimi i Shqipërisë ishte pjesë e planit të për-
gjithshëm që fuqitë fashiste kishin filluar të vinin në jetë për vendosjen e
sundimit botëror”./ Por edhe një vit para se të vdiste, Hoxha vazhdonte me
të njëjtin ‘arsyetim’. Në: Hoxha (vi), Kur u hodhën, 133.
Nga një anë deklaron se “Partia Komuniste Shqiptare [...] u bë organizuesja
dhe udhëheqja e vërtetë e popullit tonë në kryengritjen me armë kundër
okupatorëve dhe reaksionit të tërbuar” (Kongresi, 16.), nga ana tjetër thotë:
“Një demagogji e madhe u përdor prej tyre (prej reaksionit – shënimi im), (me)
parullat e njohura për ta paraqitur frontin tonë të gjerë si një lëvizje thjesht
komuniste” (Aty, 18).
Rrëshqitazi përmend se parullat «Shqipëri e madhe» dhe «Shqipëri etnike»
i mbante reaksioni në rend të ditës (Aty, 18). Për Bazin e Canës thotë se “aktivi-
teti i tij luftarak ishte pothuaj zero. Ai s’hidhte asnjë pushkë kundër okupa-
torit” dhe se ai “u hodh jashtë Këshillit të Përgjithshëm dhe Shtabit të Për-
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Njihet taktika dy-programshe e drejtuesve komunistë, sidomos
gjatë luftës: një i vërteti – i pashpallur –, tjetri një fasadë për popullin.
Në rezolutën e Konferencës së Vendit të PKSh (mars 1943) – që ishte
një dokument i brendshëm partiak ku deklarohej programi i pashpa-
llur publikisht – drejtuesit komunistë i betoheshin Kominternit për
internacionalizëm.1 Nga tribuna e Kongresit të Përmetit, figura e parë
në PKSh, Enver Hoxha përbetohej publikisht për patriotizëm, se ishin
sharje e gënjeshtra akuzat “se lufta jonë është thjesht komuniste [...]

gjithshëm” (Aty, 19). Duke folur për luftën e Ushtrisë NÇ, veçanërisht për
operacionin gjerman të dimrit, tha se “lufta jonë e përgjakshme ka çuditur
gjithë botën përparimtare dhe ka fituar simpatinë më të madhe” (Aty, 21).
Për gjendjen e favorshme në frontet e luftës, lavdëron veçanërisht Ushtrinë
e Kuqe, e cila “kishte habitur botën”, dhe Ushtrinë NÇ të Jugosllavisë e
cila “kishte çuditur botën” (Aty, përkatësisht 22 e 23). Duke fshehur parimet
komuniste të luftës së klasave dhe diktaturën e proletariatit, deklaron se
populli shqiptar duhet “t’i sigurojë vetes sistemin shoqëror të atillë, i cili
t’i japë lirinë e vërtetë dhe demokracinë për të gjitha shtresat” (Aty, 23).
Kërkon: “Misionet ushtarake Aleate [...] na kanë ndihmuar deri diku me
armë e municion dhe për këto i falendrojmë e u jemi mirënjohës (duar-
trokitje), por ndihma [...] s’ka qenë kurrë e mjaftë” (Aty, 25).
Kërkon nga kongresi krijimin e organeve të tilla popullore “politike, legji-
slative dhe ekzekutive, të cilat [....] do të jenë në gjendje të kapërcejnë çdo
pengesë që do t’u dalë përpara, do përfaqësojnë ashtu siç duhet popullin
shqiptar si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë” (Aty, 24). Kërkon kalimin e
UNÇ në një “ushtri të rregullt” (me të cilën mund të kuptohej vendosja e
shërbimit ushtarak të detyrueshëm – shënimi im), ku mund të marrë pjesë
“jashtë moshës së caktuar” edhe kushdo tjetër që dëshiron. Kërkon që ShP
t’i jepen kompetenca për dhënien e gradave në ushtri (Aty, 25).
Kërkon që, veç “misioneve ushtarake angleze të ardhura (pranë ShP) në
vitin 1943 [...], me qëllim që të ndihmojnë me armë luftën nacionalçlirimtare”,
“asnjë mision anglez të mos qëndrojë më pranë elementëve tradhëtarë të
popullit tonë dhe t’i ndihmojë këta me material lufte ose sende të tjera”
(Aty, përkatësisht: 26, 27). Me krijimin e një “Qeverie Provizore” kërkoi që
pranë ShP “të vijnë edhe misione ushtarake amerikane dhe përfaqësuesit e
Bashkimit Sovjetik, të këtij Shteti të Madh flamurtar i luftës çlirimtare dhe
mbrojtës i popujve të robëruar”. (Aty, 27).

1 Betimi: “S’do të lejojmë asnjë fuqi me shmangë Partinë tonë nga idealet e
mëdha të Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit, nga idealet e Internacionales
Komuniste”. Në: Historia e Partisë (ii), 113.
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për bolshevizimin e vendit, për zhdukjen e pronës private, zhdukjen
e fesë e të besimit, [...] etj.”1, masa, disa nga të cilat filluan të viheshin në
jetë fill pas të ashtuquajturit Çlirim, i cili shumë herët u kthye në një
robërim komunist gati gjysmëshekullor.

Seanca e dytë u hap me përshëndjen e Baba Fajës, që e lexoi
O. Nishani. Pastaj u kalua në diskutime rreth referatit të Hoxhës.2

Në «Deklaratën» e Kongresit, lufta civile që po gërryente vendin
‘transferohet’ në Kosovë. Aty thuhet: “Përgjegjësia e rëndë e vëlla-
vrasjes bie mbi Ballin. Në Kosovë ai ka nxitur e ka mobilizuar kundër
lëvizjes nacionalçlirimtare të Shqipërisë e të Jugosllavisë”3. Më tej: “Lufta
heroike e Ushtrisë së Kuqe famëmadhe e drejtuar nga strategu Mare-
shali Stalin [...] bëri të mundur zhvillimin e lëvizjeve nacional-çlirimtare
të popujve të shtypur. [...] Për këtë ndihmë populli ynë do t’i jetë mirë-
njohës për gjithmonë Bashkimit Sovjetik”4. “Anglia dhe Amerika me
bombardimet e tyre të mëdha mbi objektivat gjermane mbi të gjithë
Europën dhe në Shqipëri [...] dhe popujt e shtypur me luftën e tyre [...]
po na japin një ndihmë të madhe në luftën tonë nacionalçlirimtare”5.

Në përputhje me programet e mareshalit Tito, i cili ndiqte strate-
gjinë e Kominternit6, në «Deklaratën» përfshihet kërkesa e hershme për
federeratën ballkanike. Aty thuhej:

“Lufta e popullit tonë [...] krijon konditat për një Konfederatë
Ballkanike, ku të gjithë popujt të kenë të drejta të barabarta [...] një
Federatë që do të kish një peshë të madhe për zhvillimin e drejtë të
politikës europiane”.7

1 Kongresi, 22.
2 Ç. Hoxha, 144.
3 Aty, 31./ Batakoviç e karakterizon luftën civile në Jugosllavi: “Lufta civile

gjatë LDB: fashistët shqiptarë kundër serbëve të Kosovës dhe komunistët
kundër monarkistëve”. Në: Batakovic, (iv), 161.

4 Aty, 32-3./ Falenderimi duhet të kërkohej në sens të kundërt, se dihej që partitë
komuniste, sipas kërkesës së Kominternit, u ngritën në luftë edhe për të ndih-
muar Bashkimin Sovjetik.

5 Aty, 33.
6 Në dhjetor 1943 agjencia Rojter njoftonte se mareshali Tito parashikonte

një Jugosllavi Federative, ku njësitë kombëtare do të ishin Serbia, Kroacia,
Sllovenia, Shqipëria, Hercegovina, Mali i Zi dhe Maqedonia. [Gazeta De
Standart (Amsterdam), 17 dhjetor 1943, 2 në titullin «Butenlandsch overzicht
do Balkan», në: Bashkimi i Kombit, 17 dhjetor 1943.

7 Po aty, 33.
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Në fund të fjalës programore që mbajti në emër të Komitetit
Antifashist, me të cilën Hoxha mbylli kongresin, angazhohej edhe
për konfederatën:

“Do të punojmë për realizimin e një konfederate ballkanike [...].
“Rroftë vëllazërimi i popujve ballkanikë në luftë të përbashkët për

zhdukjen e fashizmit, për realizimin e një Konfederate Ballkanike”.1

Edhe në telegramet dërguar Titos, qoftë në atë të dërguar nga
Kongresi i Përmetit, qoftë në atë që do t’i dërgojë në gusht Kongresi
i Rinisë Antifashiste Shqiptare, sikurse do ta shohim, flitet për ëndrrën
e federatës ballkanike.

Si rrjedhojë, në «Deklaratën», në «Thirrjen» dhe në «Vendimet», nuk
bëhej fjalë për çështjen kombëtare shqiptare, as për çfarë ndodhte në “Tokat
e lirueme”. Përveç që ato troje PKSh i konsideronte “përtej kufirit”.2

Deri në këtë kongres njihej Këshilli i Përgjithshëm NÇ (KPNÇ).

Vendime të Kongresit: 3

• “Zgjodhi Këshillin Antifashist Nacionalçlirimtar–KANÇ4

si trupin kryesor legjislativ dhe ekzekutiv që përfaqëson sovranitetin
e popullit dhe të shtetit shqiptar”.

1 Aty, 58.
2 Rasti i fundit gjatë luftës që Hoxha ka përmendur publikisht problemet

madhore të Kombit shqiptar, është artikulli me titull: «Nga Kongresi i
Përmetit në çlirimin e plotë të Shqipërisë», botuar në korrik 1944. Aty, me
një shprehje të rrumbullakuar, duke anashkaluar Konferencën e Bujanit e
parimin e “vetvendosjes deri në shkëputje”, dhe duke spekulluar me Kon-
gresin e Përmetit (me fjalën hyrëse të O. Nishanit), shkruan:
“Kongresi i Përmetit vuri në dukje se vetëm me një vëllazërim të ngushtë
ndërmjet nesh dhe këtyre popujve (jugosllavë e grek) ne do të arrijmë [...]
të zgjidhim me mënyrën vëllazërore mosmarrëveshjet që mund të ekzis-
tojnë, të shkaktuara nga lodra e Versajës dhe e reaksionarëve imperialistë.
Kjo vijë politike [...] duhet të jetë vija e vetme dhe rruga e shpëtimit që duhet
të ndjekin jo vetëm kosovarët dhe çamërit, por të gjthë popujt e Europës”.
Në: Hoxha, v. 2, 414, ku citohet botimi i parë në Bashkimi, numër i posaçëm,
korrik 1944.

3 Kongresi, 34-6.
4 KANÇ, me 78 veta. Në: Historia e populli, 97./ S. Malëshova ka thënë se “kjo

u bë vetëm se kështu e kishin bërë në Jugosllavi”. Shih AQSh. Nga një disku-
tim i S. Malëshovës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),131-2.
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• “i jep të drejtë KANÇ që të formojë Komitetin Antifashisht
Nacionalçlirimtar me të gjitha atributet e një qeverie të përkohshme
popullore, me anën e të cilit KANÇ realizon funksionin e tij ekzekutiv”.
• “Të ndërtohet Shqipëria e re demokratike popullore sipas vullnetit të
popullit që sot e shpreh solemnisht në Këshillin Antifashist Nacional-
çlirimtar”. • “I ndalohet Zogut të hyjë në Shqipëri meqenëse çështja
e regjimit do të vendoset nga popullit me vullnetin e tij të lirë, të popullit
shqiptar, të cilin e përfaqëson vetëm KANÇ”. (Sipas logjikës ‘demo-
kratike’ të komunistëve, çështjet që lidheshin me Zogun do të zgjidhe-
shin pa qenë ai vetë në Shqipëri. - shënim i imi) • “Të mos njihet asnjë
qeveri tjetër që mund të formohet brenda ose jashtë Shqipërisë kundër
vullnetit të lirë të populli shqiptar të cilin e përfaqëson vetëm KANÇ”.
• “Të vazhdohet më ashpër lufta filluar prej popullit shqiptar kundër
të gjithë tradhtarëve të grumbulluar rreth qeverisë kuislinge të Tiranës,
Ballit Kombëtar, Legalitetit e të tjerë, dhe kundër çdo klike tjetër reak-
sionare që eventualisht mund të paraqitet më vonë gjer në shkatë-
rrimin e plotë të tyre dhe të vendosjes së Shqipërisë së lirë Demok-
ratike Popullore”. • “Aprovon vijën e drejtë politike që ka ndjekur KPNÇ
në luftën e ashpër kundër okupatorit dhe të gjithë klikave reaksionare
të vendit tonë, aprovon gjjithë direktivat e dhëna prej tij gjer më sot”.
• “Aprovon të gjitha udhëzimet që ka dhënë ShP për ngritjen e kuadrove
politike e ushtarake [...]”. • “Shfaq dëshirën që të dërgohen edhe prej
Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë ShP
Misione ushtarake”.1

Vendime të KANÇ:2

I. “Për kohën e luftës nç zgjodhi Kryesinë e tij, e cila përbëhej:
Presidenti, tre nënpresidentë, dy sekretarë dhe njëzet e katër anëtarë”.3

1 Kongresi, 34-6.
2 Aty, 40-5.
3 Përbërja e KANÇ: • President: dr. Omer Nishani. • Nënpresidentë: Baba

Faja Martaneshi, Hasan Pulo, Koçi Xoxe. • Sekretarë: Koço Tashko, Sami
Baholli. • Anëtarë: • Enver Hoxha, Komandant i Përgjithshëm i UNÇ. •
Spiro Moisiu, Shef i Shtatmadhorisë. • Ramadan Çitaku, Anëtar i ShP. •
Myslim Peza, Anëtar i ShP. • Sejfulla Malëshova. • dr. Ymer Dishnica. • Liri
Gega. • Islam Radovicka, Komandant i Zonës I Operative Vlorë-Gjirokastër
dhe anëtar i ShP. • Nako Spiru. • Bedri Spahiu, Anëtar i ShP. • dr. Medar
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Shtylla. • Kristo Themelko (Shule), Komisar Politik i Grupit të Pezës. • Hysni
Kapo, Anëtar i ShP. • Tuk Jakova, Komisar Politik i Divizionit I sulmues. •
Mustafa Gjinishi, Anëtar i ShP. • Dali Ndreu, Anëtar i ShP, Komandant i
Divizionit I. (Divizioni I u shpall i krijuar më 28 maj. Në: Dokumenta të
Shtabit, v. I, 373 në psh. nr. 2.)

1 Aty, 40-1.
2 Aty, 42.

II. Kryesia e KANÇ përfaqësonte në emër të Këshillit sovrani-
tetin e popullit dhe të Shtetit Shqiptar, dhe ushtronte funksionin e tij
legjislativ dhe ekzekutiv nga një mbledhje te tjera e Këshillit, para të
cilit jep llogari për punën e saj.

III, IV. “Kryesia e KANÇ emëron Komitetin Antifashist NÇ”,
me “të gjitha atributet e një qeverie popullore provizore” i cili “për punën
e tij është përgjegjës përpara KANÇ”.

V. “Komiteti Antifashist NÇ është organi më i madh ekzekutiv
dhe urdhërdhënës i pushtetit popullor në Shqipëri, me anën e të cilit
KANÇ realizon funksionin e tij ekzekutiv”.1

VI. Duke marrë parasysh “zhvillimin” dhe “çlirimin e krahinave
të okupuara sot prej okupatorit, KANÇ i jep të drejtën Kryesisë të koop-
tojë anëtarë të rinj”.

KANÇ “Duke shprehur vullnetin e popullit shqiptar vendosi”:

• “Zogut i ndalohet hyrja në Shqipëri meqenëse çështja e tij dhe e
regjimit të tij do të vendoset nga populli pas çlirimit të vendit”. • “Të
shikohen të gjitha marrëveshjet me shtetet e huaja, lidhjet ekonomike
dhe politike që janë bërë nga qeveria e Zogut në dëm të popullit shqiptar,
të prishen dhe të bëhen marrëveshje të reja” • “Nuk pranohet asnjë
marrëveshje, asnjë lidhje ndërkombëtare që mund të mbajnë jashtë
ose brenda Shqipërisë klikat reaksionare, qoftë grup politik, qoftë si

qeveri”.2

VVVVVendime të Kryendime të Kryendime të Kryendime të Kryendime të Kryesisë së KANÇesisë së KANÇesisë së KANÇesisë së KANÇesisë së KANÇ:
Në Komitetin Antifashist NÇ, që ishte qeveria, merrnin pjesë:

•Enver Hoxha, President dhe i ngarkuar me punë të Luftës e të
Mbrojtjes Kombëtare. •Myslim Peza, Nënpresident. •Vend vakant,
Nënpresident. •dr. Omer Nishani, i ngarkuar me punë të Jashtme.
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•Manol Konomi, për Drejtësinë. •dr. Medar Shtylla, për Ekonominë.
•Ramadan Çitaku, për Financën. •inxh. Spiro Koleka, për Punë Botore.
•dr. Ymer Dishnica, për Shëndetsi. •Sejfulla Malëshova, për propa-
gandë e kulturë Popullore dhe adinterim për Arsim. •Bedri Spahiu,
për Rindërtim Ekonomik.1

Në Thirrjen e Kongresit ishte ngritur një kurth.2

Në Kongresin e Përmetit PKSh e tregoi qartë e publikisht
rolin e saj në Lëvizjen Nacionalçlirimtare:

Në Deklaratë thuhej: “Partia Komuniste i tregoi popullit tonë
rrugën e çlirimit [...] Ajo doli në krye [...].3 Kryesia e KANÇ pranoi pa
diskutime që Sekretari i Përgjithshëm i PKSh, Enver Hoxha, të bëhej
“President i Komitetit Antifashist” (kryeministër i qeverisë së përkoh-
shme – shënimi im), Ministër i Luftës dhe i Mbrojtjes Kombëtare dhe,
siç qe vendosur në Plenumin e Partisë në Helmës, u caktua Komandant
i Përgjithshëm i Ushtrisë Partizane e Vullnetare Nacionalçlirimtare, e,
në mënyrë të pazëshme, duke qenë njëherazi Komisari Politik i saj.4

Ky përqëndrim ‘zyrtar’ funksionesh nga ana e PKSh ishte
fillimi i rrugës për vendosjen e diktaturës komuniste në Shqipëri.

Nga ana tjetër, ky përqendrim funksionesh në një dorë të vetme
tregonte se jugosllavët vazhdonin ta konsideronin Enver Hoxhën njeriun
e tyre të bindur.

Kongresi ‘miratoi’ propozimin e ShP “mbi dhënien e gradave
në Ushtri”5. Dhënia e tyre që, si e pamë, ishte ‘miratuar’ në Plenumin
e parë të PKSh (15 maj), kishte qenë trajtuar që në relacionin e 24
prillit që Popoviçi i dërgonte KQ të PKJ.

1 Kongresi, 46./ Tashti që e kishte marrë në dorë gjendjen, një nga formalitetet
‘demokratike’ të PKSh ishte se mbi gjysma e anëtarëve të Komitetit Anti-
fashist nuk bënin pjesë në PKSh. Por ata ishin të kyçur mjaft mirë në kafazin
komunist.

2 Aty, 37-9 thuhet: Gjithë të gënjyerit “të mos u besojnë më rrenave të poshtra
të tradhtarëve se gjoja FNÇ do të marrë masa kundrejt tyre nëqoftëse ata
bashkohen me të”.

3 Aty, 29./ Edhe në vitin para se të vdiste, E. Hoxha ka shkruar: “Në Përmet
Shqipëria, e udhëhequr nga Partia e saj heroike Komuniste…”.

4 Aty, 43, 47. Togfjalëshi “partizane e vullnetare” përmendet për herë të fundit.
5 Aty, 43.
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Enver Hoxha, sekretari i parë i PKSh, mori gradën më të lartë,
gjeneral-kolonel, një gradë më e ulët se ajo e Mareshalit Tito. Figurës
së dytë në PKSh, sekretarit organizativ i Partisë, teneqepunuesit Koçi
Xoxe, iu dha grada gjeneral-leitnant, një shkallë më e ulët se ajo që mori
Hoxha. Shefi i Shtatmadhorisë, oficer i karrierës major Spiro Moisiu
(që nuk ishte komunist) u gradua me një shkallë edhe më të ulët: gjene-
ralmajor1 – trajtime partiake, sektare e banale të komunistëve.2

Pranë Kryesisë së KANÇ formohej një “Komision Shteti për zbuli-
min dhe vërtetësimin e krimeve të okupatorit e të bashkëpunëtorëve
të tij, gjithashtu për zbulimin dhe vërtetimin e emrave të të gjithë
kriminelëve të luftës”.3 Kuptohet se në radhët nacionalçlirimtare nuk
kishte kriminelë lufte, megjithëse në Plenumin e Breratit Tuk Jakova do
të ngrejë alarmin për t’u dalluar kriminelët e luftës në radhët komuniste.

Hetohet një dallim në përmendjen e të paqënit “Front NÇ”.4

Brenda botës PKJ–PKSh, sipas instruktorëve jugosllavë, Titoja
renditej në të mëdhenjtë e LDB, prandaj veç telegrameve dërguar “Koma-
ndantit Suprem të Ushtrisë së Kuqe Mareshalit të Bashkimit Sovjetik,
Stalin”, “z. Wiston Churchill, Kryeministër i qeverisë së Britanisë së

1 Aty, 47.
2 Vlen të theksohet se Mehmet Shehu u gradua kolonel, gradë që e mbajti

deri në çlirimin e Tiranës, kur më në fund u bë anëtar i ShP me gradën
gjeneralmajor. Në: Dokumenta të Shtabit, v. II, 325./ Miladini dhe Enveri e
kanë mbajtur vazhdimisht larg M. Shehun, si një nga konkurentët më të
rrezikshëm të Enver Hoxhës; trajtim që e kanë justifikuar me natyrën krimi-
nale të tij./ Duke mbuluar karakterin prej krimineli të Mehmet Shehut, që i
shkonte Mugoshës, ky shkruan për të: “Njeri me zakone të tij, i vendosur,
i prerë, shumë trim. Me komitetin qendror dhe shtabin e përgjithshëm
nuk mbante shumë lidhje. E konsideronte veten, qoftë si marksist ashtu
edhe si ushtarak më të aftë. E kritikova një qëndrim të tillë. E pranonte
kritikën, por ishte e qartë se mbante rezerva”. Në: Mugosha, 120.

3 Kongresi, 48.
4 Në Fjalën e Nishanit, në Raportin e Hoxhës, në vendimet e marra nga KANÇ

dhe nga Kryesia e tij, “Fronti” nuk përmendet, kurse në Deklaratën e
Kongresit dhe në Thirrjen drejtuar popullit, ai përmendet disa herë, Aty,
29, 37, 38, 39.), por në këtë të fundit, në tri thirrjet “rroftë”, një nga të cilat
është “Rroftë Këshilli i Përgjithshëm dhe Komiteti Antifashit NÇ, “Fronti”
nuk ekziston. Pas tri thirrjeve vjen një paragraf përfundimtar ku u bëhet
thirrje atyre që janë “gabuar nga propaganda e armikut”, për t’u “bashkuar
me Frontin Nacionalçlirimtar”.
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Madhe” e “Presidentit Rusvelt”, iu dërgua një telegram edhe “Udhëhe-
qësit të popujve të Jugosllavisë, Komandantit Suprem të Ushtrisë
Partizane Vulnetare Nac.çl. të Jugosllavisë, Mareshalit Tito”.1

Telegrame iu dërguan edhe “EAM”, “Shtabit të Përgjithshëm
të Ushtrisë P(partizane V(vullnetare) Nacionalçlirimtare”, “Të burgosurve
nëpër burgjet e fashizmit, të internuarve në fushat e përqendrimit,
brenda dhe jashtë Shqipërisë, luftëtarëve nëpër katunde dhe qytete të
paçliruara të Shqipërisë” dhe “Fan Nolit për shqiptarët e Amerikës”.2

Pa u marrë ndonjë vendim i shprehur, nga fjala e Enver Hoxhës
është quajtur e vetëkuptuar edhe e drejta e mobilizimit ushtarak në
zonat ku shkelte UNÇ.

Dy javë pas përfundimit të Kongresit, nuk ishte KANÇ, por
KQ i PKSh i cili më 15 qershor u drejtonte një qarkore organeve të
veta vartëse në terren e në ushtri, për popullarizimin e vendimeve të
Kongresit të Përmetit, të Këshillit NÇ e të Komitetit NÇ, me detyrën
kryesore: për popullarizimin e gjerë të Partisë, të Bashkimit Sovjetik
dhe të luftës e të vëllazërimit të popujve ballkanikë.3

* * *
PPPPPas Kongresit të Përmetit.as Kongresit të Përmetit.as Kongresit të Përmetit.as Kongresit të Përmetit.as Kongresit të Përmetit.
Pas Kongresit, nuk bëhej më fjalë vetëm për grabitjen e pasurisë

së reaksionarëve. Në ‘Shtetin e ri’, më 10 qershor 1944 Kryetari i
Shtatmadhorisë së Komandës së Përgjithshme të UNÇ Spiro Moisiu
urdhëronte Brigadën II që “përsa i takon ushqimit rekuizoni në
popull me dëftesë të rregullt”. Po atë ditë shkruan se kishte urdhëruar
shpërnguljen e detyruar të popullsisë (që është një krim lufte) të
Korçës nga qyteti në fshatra.4

1Kongresi, 51-2: Në telegramin drejtuar Titos, shpreheshin lavdërime si
“Udhëheqës i ndritur e famëmadh i popujve heroikë të Jugosllavisë dhe
armatave glorioze”, “shtyllë e fortë morale për popullin shqiptar dhe të
popujve të robëruar të Europës”, me përfundimin: “lufta juaj është garancia
e vëllazërimit të popujve ballkanas, dhe realizimi i idesë së madhe të një
Konfederate Ballkanike”./ Pas 38 vitesh Hoxha nuk e ka për gjë të shkruajë
se “Kur filluam Luftën Nacionalçlirimtare e gjatë zhvillimit të saj, asnjëherë
nuk kemi menduar për këtë problem”. Në: Hoxha (ix), 261.

2 Aty, 49-55.
3 Dokumenta kryesore, v. I, 281-2.
4 Ç. Hoxha, 154, 155 dhe në psh. nr. 198.
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Organizata
“Bashkimi i Rinisë Antifashiste Shqiptare”

Sipas ekperiencës së PKJ, duke e mbajtur të fshehtë Organizatën
e Rinisë Komuniste, me vonesë u vendos krijimi i organizatës masive
Bashkimi i Rinisë Antifashiste Shqiptare –BRASh. Për këtë u dërgua
pranë strukturave të PKJ në Jugosllavi Alqi Kondi për eksperiencë e
për të marrë udhëzime.1

Ashtu si ndodhi në ngritjen e Partinë Komuniste Shqiptare dhe
në atë të Rininë Komuniste Shqiptare, me frymë jugosllave, në gusht
1944 në Helmës të Skraparit u mbajt Kongresi I i Rinisë Antifashiste
Shqiptare, me 285 delegatë.2 U zgjodh një Këshill i Përgjithshëm, i
cili zgjodhi një sekretariat, në krye të të cilit u vendos Nako Spiru.

Operacioni gjerman i qershorit 1944

I quajtur në Shqipëri “Operacioni Gjerman i Qershorit”, një
fushatë ushtarake që përfshinte dhe Greqinë e Jugosllavinë, kishte
për qëllim sigurimin e mbajtjes nën kontroll të qendrave dhe arterieve
kryesore të komunikacionit për tërheqjen e rregullt të Vehrmahtit
nga Ballkani.

Në Shqipëri ky operacion filloi nga Shqipëria e mesme drejt
jugut. Më 28 maj kolonat gjermane hasën në zonën e Devollit me bata-
lionin partizan “Fuat Babani”, i cili në pjesën më të madhe u shkatërrua
dhe pjesa tjetër u shpërnda.3

.

Një kolonë gjermane e nisur nga Elbasani sulmoi në drejtim
të zonës Shpat-Dumre-Sulovë, duke ndeshur me Divizionin I të UNÇ
(të ngritur ditën e fundit të Kongresit të Përmetit), të cilit i shkaktoi

1 Plasari-Malltezi (i), 124. Diskutim i N. Spirut në Plenumin e Beratit.
2 Kongresi i dërgoi një telegram Titos ku e falënderonte për sendërtimin e

idesë së madhe të Konfederatës Ballkanike. Në: Shatri, 93, ku i referohet:
Zbornik VII/3 , D.103, f.307.

3 Benanti, 154./ Historia e popullit, v. IV, 98./ Sipas një raporti dt. 30 prill 1944,
batalioni Fuat Babani kishte një efektiv prej 270 vetash. Në: Ç. Hoxha, 134.
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humbje të rënda në luftimet tepër të ashpra që zgjatën rreth një javë,
duke kaluar pastaj në jug në zonën e Tomoricës.

Një kolonë tjetër gjermane e ardhur nga Berati, kalonte përmes
qafës së Kiçokut, duke shkelur zonën e Skraparit e të Dishnicës. Tërheqja
e partizanëve shndërrohej në një tërheqje të çrregullt.1

Faza e fundit e Operacionit: Pasi kaluan në jug të Vjosës,
gjermanët kishin shtrënguar rrethimin në zonën e Kurveleshit, të Lun-
xhërisë e të Zagorisë. Në këto zona kishin mbetur të rrethuara disa
reparte të Brigadës VI e të asaj XII.

Gjatë operacionit të qershorit, që zgjati deri në fund të muajit2,
ranë rreth 1.500 partizanë. I pasaktësuar ishte numri i të plagosurve
dhe i të sëmurëve që nuk përballonin dot absolutisht marshimet e që
eliminoheshin nga vetë partizanët. Në fund të operacionit disa brigada
ishin dhjetuar, të tjera ishin shpërndarë e të tjera kishin pësuar çrregu-
llime të mëdha.3

Në këtë operacion forcat gjermane u ndihmuan nga segmente
forcash të Ballit Kombëtar, të cilat gjatë luftës civile u ndodhën nën
presionin e madh të forcave të komanduara nga komunistët, sikurse
pohohet nga kuadrot kryesore komuniste në Plenumin e Beratit. Gjatë
këtij operacioni, Komandanti i Përgjithshëm i UNÇ, Enver Hoxha,
duket tepër i ngeshëm.4

Siç ka thënë mjaft herë: Si për shembull ditën e fundit të Kon-
gresit të Permetit, në një Urdhër Dite drejtuar UNÇSh më 14 qershor
1944, e në raste të tjera, E. Hoxha përsërit se forcimi i luftës nç do të
shpejtonte çlirimin e popullit.5

Pa dyshim që popujt e Ballkanit dhanë kontributin e tyre
modest në kuadrin e luftës edhe të popujve të tjerë kundër fuqive të
Boshtit, por objektivisht ishin fuqitë e aleatëve anglo-sovjeto-ameri-
kanë, jo ato të partizanëve grekë, shqiptarë e jugosllavë, që detyruan
Vehrmahtin të braktiste Ballkanin.

1 Aty, 154-5.
2 Hoxha, v. 2, 329 në psh.
3 Benanti, 163.
4 Shih: Hoxha, v. 2, 329-73.
5 Përkatësisht: Kongresi, 58./ Dokumenta të shtabit (i), 371/ Hoxha, v. 2, 332.
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5. QËNDRIME TË PKSH GJATË LDB
NDAJ “TROJEVE TË LIRUEME”

Qëndrime në marrëdhëniet PKSh-PKJ

Për gjendjen e përgjithshme të atëhershme në trojet shqiptare
të bashkuara me Shqipërinë, Enver Hoxha ka shkruar:

“Pa pritur ata u ndodhën para «zgjidhjes» së problemit të vet më
kardinal: u hodh tej zgjedha serbe, u bashkuan me trungun nga qenë
shkëputur, u krijua administrata me shqiptarë, njerëzit venin e vinin
nga Tirana në Prishtinë [...], u hapën shkolla shqipe, dolën gazeta e
libra shqip etj. etj. Ky ishte një lloj «çlirimi», veçse «çlirim» nga një zgjedhë

e vjetër dhe rënie në një zgjedhë të re, nën atë fashiste”.

Por, sipas Hoxhës, kishte “vetëm një alternativë” [...] “populli
kosovar të ngrihej në luftë kundër pushtuesit «çlirimtar» [...]”. “Këtë
alternativë mund ta krijonin vetëm partitë tona komuniste”.1

Nga shqyrtimi i ngjarjeve kryesore të zhvilluara brenda PKSh
në periudhën nga ngritja e saj deri në Kongresin e Përmetit (nëntorr
1941 – maj 1944), pamë se qëndrimet e drejtuesve të PKSh ndaj çështjes
madhore kombëtare të kohës pasqyronin orientimet që jepte PKJ, të
cilat Enver Hoxha i ka paraqitur si të ishin “logjika marksiste”,
sikurse e quan ai logjikën e vet2, për të cilën, kur i është dashur të

1 Hoxha (ix), 71.
2 Aty, 72.
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rrëfehet, ka thënë: “Përsa i përket vijës politike, unë mendoja siç mendonte
Aliu (Miladin Popoviçi), asnjë presje më tepër.”1

Për këto arsye, në strategjinë e PKSh kishte zënë vend mos-
njohja e bashkimit faktik të trojeve shqiptare. Sipas Hoxhës, domethënë
sipas orientimeve të instruktorëve jugosllavë, kërkohej që “populli i
Kosovës të ngrihej në luftë nën udhëheqjen e PKJ, në unitet të përba-
shkët me poput e Jugoslavisë, nën komandën e Shtabit të Përgjith-
shëm të UNÇ të Jugoslavisë”. Hoxha vazhdon: “Ne i qëndruam gjer
në fund me besnikëri parimit se çështja e kufijve, e statusit të Kosovës
dhe e viseve të tjera shqiptare në ish-mbretërinë jugosllave, të zgjidhen
pas luftës”.2

PKSh kishte pranuar që në Trojet e Lirueme, të ishte PKJ që
të kishte çdo lloj hapësire - politike, ideologjike e organizative.

Të shohim shkurtimisht disa nga ngjarjet kryesore.
Për Lidhjen e Dytë të Prizrenit, Kuvendi Themelues i të cilës u

mbajt më 16–20 shtator 19433, Hoxhës, gjithnjë me Popoviçin në krah
apo në krye, i mbeti për detyrë vetëm që me një letër të 28 shtatorit
1943 dërguar Haxhi Lleshit, ta porosiste “me vazhdue luftën e ashpër
kundër [...] si kongresit dhe Lidhjes së Prizrenit”.4

Pa asnjë konsideratë për mësimet e historisë, pas katër dekada
vitesh Hoxha shkruan:

“Pa pritur, aty nga fundi i tetorit dhe deri në mes të dhjetorit 1943,
nisi një vërshim i vërtetë letrash në adresë të KQ të PKSh, timen dhe
të Miladin Popoviçit. Firmoseshin ose nga KQ i PKJ ose nga vetë Titoja.
Në thelb të gjitha ngrinin e lëshonin vetëm çështjen e Kosovës. Për një
moment, të dukej sikur të gjitha marrëdhëniet me ne KQ i PKJ i kishte
lidhur vetëm për këtë problem”.5

Prandaj qëndrimet që duheshin mbajtur ndaj Kosovës nuk
janë shtruar në asnjë mbledhje të PKSh, e nuk figuron asnjë dokument
Partie ku të jetë trajtuar çështja e saj.6

1 AQSh, diskutim i E. Hoxhës në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 156.
2 Hoxha (ix), përkatësisht: 71, 72, 90.
3 Zajmi, 43-4, jep emrat e delegatëve dhe të krahinave që përfaqësonin.
4 Hoxha, v. 1, 522.
5 Hoxha (ix), 95.
6 Plasari (vi), 8.
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Ndreçi Plasari shkruan se në Arkivin e KQ të PKSh ka gjetur
dy letra të firmosura nga Titoja: njëra e 25 tetorit dhe tjetra e 6 dhje-
torit 1943.1 Në letrën e 25 tetorit, Titoja, pasi rrekej të sqaronte se çështja
e Istrias, të cilën e kërkonte që në atë kohë, ishte ndryshe nga ajo e
Kosovës, i jepte një përgjigje problemit se çfarë qëndrimi duhej të
mbante KQ i PKSh për Kosovë-Metohinë, për të cilën i vinte pikat
mbi «i» për “pakicat shqiptare”:

“Të shtrosh sot çështjen e bashkimit do të thotë të çosh ujë në
mullirin e reaksionarëve të ndryshëm, duke përfshirë edhe vetë armikun
[...] dhe nuk është e nevojshme të theksohet se kjo nuk mund të përbëjë
një çështje ndërmjet nesh dhe një Shqipërie demokratike antiimpe-
rialiste [...] Jugosllavia e re që po krijohet, do të jetë një vend i popujve të
lirë dhe, si rrjedhim, nuk do të ketë vend për shtypje kombëtare as të
pakicave shqiptare. [...] Për të arritur gjithashtu një Shqipëri të lirë – e
përsëris – më parë duhet luftuar kundër shtypësve gjermanë dhe vasalëve
të tyre. Kjo është detyra e parë dhe më e rëndësishme si për ne dhe

për ju”.2

Pas shumë vitesh, Hoxha, pasi tregon për habinë që paskan pasë
shkaktuar te ai vetë dhe te Popoviçi qëndrimet e Titos, tjerr në boshllëk
duke i krahasuar ato me deklarata të mëparshme të Josif Brozit për vetë-
vendosjen dhe, duke gjetur ‘rrugëdalje’3, shkruan se “pa e atakuar direkt
udhëheqjen jugosllave dhe pa lënë shkas që ajo të na akuzonte për
«nacionalizëm» e «shqiptaromëdhenj», si rruga më e mirë [...] menduam
se do të ishte një thirrje e KQ të Partisë sonë drejtuar popullit të Kosovës
e të Metohisë”. Por në atë thirrje, që ishte përgatitur që në fillim të tetorit
dhe që del të jetë shpërndarë në Kosovë në dhjetor 19434, thuhej:

“Vëllezërit tuaj shqiptare [...] po ju thërresin [...] E vetmja rrugë e
shpëtimit dhe e përmbushjes së dëshirave tuaja është lufta që do t’i

1 Aty, Plasari (iv), 86./ Hoxha (ix), 95 në psh., përmenden po këto dy letra.
2 Dedijer (i), 116-7./ Hoxha (ix), 95-6, 98-9.
3 Hoxha (ix), 98-9.
4 Hoxha (ix), 100, 101 në psh./ Hoxha, v. 1,575 në psh., ku porosit që 4.000 kopje

të dërgoheshin në Kosovë./ Plasari (iv), 81, ku citon AQSh, F. 14. Trakt i PKSh,
dhjetor 1943.
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bëni okupatorit tok me popujt e tjerë të Jugosllavisë, është lufta nacional-

çlirimtare që do t’ju sigurojë të drejtën e vetvendosjes deri në shkëputje”.1

Kështu, si një nga mjetet e mundshme për të dobësuar sukseset
politike të Lidhjes së Dytë të Prizrenit, PKJ përdori edhe Partinë Komu-
niste Shqiptare me gojën e së cilës u dhanë premtime demagogjike
për “të drejtën deri në shkëputje”.

Enver Hoxha e shokët e vet shqiptarë duhet ta kenë pritur me
kënaqësi shpërndarjen e traktit të mësipërm, i cili kishte të bënte edhe
me shëmbëlltyrën e komunistëve përpara popullit, e sidomos në
Kosovë. Po ashtu s’ka dyshim se Thirrja është hartuar sipas kërkesave
të Popoviçit dhe është shpërndarë nga KK i Kosovës e Metohisë.2

Komunistët shqiptarë respektonin faktin që PKJ nuk i kishte lejuar
asnjë lloj kompetence PKSh në ato treva, ndonëse ato ishin të bash-
kuara me Shqipërinë.3 Sikurse është thënë figurativisht, “Partia Komu-
niste Shqiptare ishte pak a shumë një kukull e Titos, i cili e ruante me
xhelozi të drejtën e partisë së vet për të qenë e vetmja fuqi në Jugosllavi”.4

Shumë herët Hoxha e harroi thirrjen e bërë vëllezërve kosovarë.
Pas Lidhjes së Dytë të Prizrenit, rasti tjetër ishte Mbledhja II e

AVNOJ (në Jajcë), e mbajtur në nëntor 1943 (një vit pas botimit të arti-
kullit të Titos në Proleter). Në këtë mbledhje u vunë bazat për sistemin
e ardhshëm federativ të Jugosllavisë komuniste ku shqiptarët, megji-
thëse zinin vendin e tretë si kombësi, nuk u thirrën pra nuk u përfaqë-
suan, për të mos u dhënë atyre në dorë asnjë njohje për zgjidhjen e
çështjes së hapur të Kosovës.5 Nga ana tjetër, Komitetit Krahinor të PKJ
për Kosovë-Metohi nuk iu dërgua për miratim Rezoluta e AVNOJ,
sikurse ndodhi me krahinat e tjera.6 Për Jajcën, Hoxha do të protestojë
pas 37 e 38 vitesh.7

1 Hoxha (ix), 100./ Plasari (iv), 81, ku citon AQSh, F. 14.
2 Pas shumë vitesh Hoxha pretendon se trakti qenka shkruar e shpërndarë pa

pyetur KQ të PKJ e në kundërshtim me qëndrimin e tij. Në: Hoxha (ix), 100.
3 Plasari (iv), 86.
4 Malcolm, 302.
5 Stavileci, 23.
6 Repishti, S., në: Pipa and Repishti. Studies on Kosova, 209.
7 Hoxha, Raport ... në Kongresin e 8-të, 195-6./ Hoxha (ix), 109-10.
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Në kapërcyellin 31 dhjetor 1943 - 2 janar 1944, u mbajt Konfe-
renca e Bujanit.1 Kjo u zhvillua nën kujdesin e KK të PKJ për Kosovën,
por në të nuk pranuan të merrnin pjesë forcat atdhetare nacionaliste.2

Nga ana tjetër - siç e kanë zakon komunistët -, P. Joviçeviçi, sekretar
i KK të PKJ pë Kosovën e Rrafshin e Dukagjinit, me anë të një letre
porosiste I. Shaqirin, sekretar i Komitetit Qarkor për Kosovën e Rraf-
shin e Dukagjinit, që “njerëzit që nuk janë tanët të mos i dërgoni në
Konferencë”.3 Komunistët gjetën një modus vivendi për caktimin e
zgjedhjen e delegatëve për Konferencën Themeluese.4 “Me kërkesën
e KK të PKJ për Kosovë-Metohinë, një ndihmë të madhe për organi-
zimin e Konferencës dhanë edhe organizata e PKSh për Tropojën dhe
komanda me organizatën e Parisë të batalionit partizan Perlat Rexhepi
të Shkodrës, që vepronte në malësinë e Tropojës”.5

Delegatët në konferencë, pa i ditur vendimet e marra një muaj
më parë në Jajcë, shumica e tyre të majtë të përzgjedhur dhe me besim
te premtimet e PKJ dhe në ato të PKSh, miratuan një rezolutë në
pjesën e parë të së cilës thuhej:

1 Në një artikull të botuar në Liria–Sloboda (organ i Frontit NÇ të Kosovë e
Metohisë) Fadil Hoxha shkruan se “kjo konferencë mund të mblidhej vetëm
në Tropojë dhe jo në Kosovë, pasi masat e gjera të popullit vazhdonin ta quanin
LANÇ si lëvizje joshqiptare”. Në: Bajraktari, 166, ku citon: AQSh, Liria-Sloboda,
1943-1944.

2 Sipas tyre një platformë që nuk shpallte hapur barazinë e shqiptarëve me
popujt e tjerë dhe që nuk u garantonte atyre të drejtën për vetvendosje e bashkim
kombëtar nuk mund të ishte e pranueshme. Kështu mendonin Bedri Pejani,
Selman Riza, Xheladin Deda, avokati S. Dobroshi, vëllezërit Kryeziu, U. Sadiku,
Kajtaz Ramadani, R. Mazi e shumë të tjerë. Në: M. Shatri, 114, ku jep: Kujtime
të Ibrahim Granicës marrë më 28.VII.1984.

3 M. Shatri, 114, ku i referohet: AKK të LKK, Stenogrami III, f.478, 483.
4 Aty,115, ku i referohet: AKK të LKK, Stenogrami III, f.478, 483./ Sipas përka-

tësisë kombëtare në Konferencë morën pjesë 43 delegatë shqiptarë, 4 serbë,
3 malazez dhe 1 mysliman, kurse 12 delegatë nuk erdhën për arsye të kushteve
të vështira. Pjesëmarrësit në shumicën e tyre ishin komunistë, por krahas
tyre nuk munguan nacionalistët dhe atdhetarët demokratë, përfaqësues të
forcave të armatosura, të rinisë e të gruas antifashiste dhe të tjerë. Në: M. Shatri,
116, ku i referohet Rezolucionit të Konferencës së Bujanit.

5 Hoxha (ix), 106./ Komandant i batalionit Perlat Rexhepi ishte Sadik Bekteshi.
Në: Fadil Hoxha, 202.
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“Kosova e Rrafshi i Dukagjinit është krahinë e banueme me shumicë
nga populli shqiptar, i cili si gjithmonë edhe sot dëshiron me u bashkue
me Shqipnin [...] Lufta e përbashkët me popujt e tjerë të Jugosllavis
kundër okupatorit nazist gjaksor e rrogtarëve të tij është e vetmja rrugë
për me fitue lirinë, në të cilën të gjithë popujt, pra edhe populli shqiptar,
do të ketë mundësi me vetvendosë mbi fatin me të drejtën e vetvendosjes
deri në shkëputje. Garanci për këtë është UNÇ e Jugosllavisë dhe UNÇ
e Shqipërisë me të cilën është jashtzakonisht e lidhur. Përveç këtyre, për
këtë garantojnë aleatët tanë të mëdhenj, Bashkimi Sovjetik, Anglia e

Amerika (Karta e Atlantikut, Konferenca e Moskës dhe e Teheranit)”.1

Paskëtaj Kosova e Metohija do quhej Kosova e Rrafshi i Dukagjinit.2

Konferenca lëshoi një Proklamatë ku pretendohej edhe legjiti-
miteti i vendimeve të marra.3 Por në kushtet që u treguan për pjesëma-
rrjen e delegatëve, kuptohet që Konferenca nuk mund të ishte përfaqë-
suese e ligjshme e kosovarëve.

Ndër përshëndetësit ishte dhe përfaqësuesi i misionit ushtarak
anglez, majori Baily.4

Megjithëse në vija të përgjithshme Rezoluta e Bujanit nuk binte
në kundërshtim me politikën e PKJ, nuk vonuan dy letra dërguar KK
të PKJ për Kosovë-Metohi. Titoja, në emër të KQ të PKJ dhe Tempoja
në emër të Shtabit Suprem të UNÇJ, e dënonin Rezolutën e Bujanit si
gabim politik.5

Por kritika frontale kundër Rezolutës së Konferencës së Bujanit
u bë nga KQ i PKJ me një letër të 28 marsit 1944 të hartuar nga M. Gjilas,
dërguar KK të PKJ për Kosovën. Letra bazohej në vendimet e Mbledhjes
së Dytë të AVNOJ (të Jajcës), ku sikurse pamë shqiptarët dolën kombësi
e panjohur për Jugosllavinë e ardhme.6 Udhëheqja e PKJ e kritikonte

1 M. Shatri, 121, ku i referohet botimit «Këshilli Populluer i KAKM 1943–1953»,
Prishtinë 1955, 7./ Hoxha (ix), 107 në psh. nr. 1, me të njëjtin referim, por ku
nuk vazhdon me paragrafin e fundit ku flitet për “garancinë”.

2 Fadil Hoxha, 195.
3 Aty, 196, 198.
4 M. Shatri, 117-8, ku citon: Jusuf Bajraktari, art. cit., 10.
5 Repishti, S., në: Pipa and Repishti. Studies on Kosova, 208.
6 Për dënimin e Konferencës së Bujanit në letrën e 28 marsit, shih Nasi (i), 84-6./

M. Shatri, 124-6.
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KK për Kosovë e Rrafshin e Dukagjinit për rënien në pozitat e shqiptaro-
mëdhenjve. Theksohej një argument ‘i fortë’, se në asnjë rast nuk duhej
prekur çështja e kufijve, që të mos krijohej ndonjë mosmarrëveshje
mes KQ të PKJ dhe KQ të PKSh.1

Enver Hoxha pohon se “Lajmi për këtë konferencë dhe vendimet
e rëndësishme na erdhën shpejt”.2 Por në atë kohë PKSh e ka përme-
ndur Bujanin vetëm në dy artikuj të shkurtit 1944, një në gazetën
Bashkimi dhe një tjetër në një buletin të ZP  të 7 shkurtit 1944.3 Më pas,
mosreagimi i E. Hoxhës ndaj dënimit të paprinciptë që udhëheqja e
PKJ i bëri vendimeve të Bujanit, përbën një vazhdimësi kapitullimi.4

Ato qëndrime tregojnë harmonizimin e qëndrimeve me udhëheqjen
e PKJ.

Tre muaj para Konferencës së Bujanit, E. Hoxha i shkroi H. Lleshit:

“[...] këto udhëzime komunikojua edhe shokëve të tjerë udhëheqës
të atjeshëm: çështja e kufijve të mos përmendet aspak në këto momente,
të mos flitet jo Dibra duhet të jetë jugosllave apo shqiptare. [...] ne jemi

kundër ndarjeve që ka bërë fashizmi dhe jemi për vetvendosjen e popujve”.5

1 Hadri, 349.
2 Hoxha (ix), 107.
3 Në ZP përsëritej ajo pjesë e Rezolutës së Bujanit ku fitej për “luftën e përba-

shkët me popujt e tjerë të Jugosllavisë në luftë kundër okupatorit nazist
gjaksuer e rrogëtarëve të tij” dhe për “të drejtën e vtë drejtën e vtë drejtën e vtë drejtën e vtë drejtën e vetvetvetvetvetvendosjes deri nëendosjes deri nëendosjes deri nëendosjes deri nëendosjes deri në
shkëputjeshkëputjeshkëputjeshkëputjeshkëputje” (gërmat e trasha janë të origjinalit – shënimi im). Shih Buletin
i ZP, nr. 33,7 shkurt 1944 me titull «Një grusht për pseudopatriotët e Shqipnisë
së Madhe (Konferenca e Bujanit)», në botimin: “ZP”, v.III, 129-30./ Vihet re
se në artikull mungon paragrafi vijues ku flitet për “garancinë”./ Ky shkrim
nuk është përfshirë në Vepra, por në librin Tititstët Hoxha lë të kuptohet sikur
është vetë autori i artikullit në fjalë. Artikulli është shkruar nga Nako Spiru,
pa dijeninë e Hoxhës, i cili në atë kohë ndodhej i bllokuar e krejt i izoluar
në malet me borë të Çermenikës. Shih përkatësisht: Hoxha (ix),108./ Plasari
(iv), 84./ Me këtë rast po shënojmë se nga artikujt e shkruar gjatë LDB, në
botimin përmbledhës të ZP përfshihen gjithësej 134, prej të cilëve 25 mbajnë
emrin e E. Hoxhës kurse të tjerëve u mbetet për autor Kurrkush Kurrkushi,
i cili mbetet gjithashtu autori i të gjitha shkrimeve, disa qindra, botuar po
aty, në: «ZP», v. I, 507-14./ «ZP», v.II, 479-86./ «ZP», v. III, 551-5.

4 M. Shatri, 126.
5 Hoxha, v. 1, 502. Letër dërguar H. Lleshit më 24 shtator 1943./ B. Fisher shkruan

se në telb deklarata (e Bujanit) ishte në të njëjtën vijë me qëndrimin zyrtar
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Ndërsa pas një muaji do t’i shkruante V. Tempos:

Përsa i përket çështjes së Dibrës, mendimi ynë ka qenë dhe është
ky dhe në këtë drejtim u kemi dhënë urdhra shokëve që punojnë në atë

sektor. – Kufijtë e rinj që ka caktuar fashizmi, ne nuk i pranojmë.1

Por tradhëtia e Enver Hoxhës del në shesh kur bëhet ballafaqimi
me thirrjen që KQ i PKSh u kishte bërë shqiptarëve të Kosovës pak javë
pëpara mbajtjes së Konferencës së Bujanit.

Pas zhvillimeve të Jajcës e të Bujanit, Ministria e Jashtme e Anglisë,
nëpërmjet misioneve ushtarake pranë Titos, kërkonte sqarim për qëndri-
min e AVNOJ për çështjen e Kosovës. Në përgjigjen që ky u jepte në
prill 1944, duke mohuar të vërtetën, nuk bëhej fjalë për “shkëputje” dhe
mbahej një qëndrim dredhues për “vetvendosjen”. Titoja theksonte se
“populli i Kosovës kishte kërkuar autonomi lokale, por AVNOJ nuk ka
ardhur akoma në përfundimin për të marrë një vendim për këtë çështje”.2

PKJ nuk i kishte pasur të lehta diskutimet me PK të Hungarisë
për çështjen e Vojvodinës, me PK Italiane për rajonin e Istrias e Julias,
e sidomos me PK Bullgare dhe me atë Greke për Maqedoninë.3 Fatke-
qësisht Hoxha dhe rrethi i tij i ngushtë - pjesërisht për nivelin, pjesërisht
për fanatizmin ideologjik, e përgjithësisht të futur në kafazin jugosllav -,
mbeteshin gojëmbyllur. Por Hoxha nuk ka mbetur pa shkruar për
‘trimëritë pas beteje’.4

Për vendin e Kosovës brenda Jugosllavisë së ardhme, e brenda
Serbisë, flasin qartë dhe vendime ushtarake: Më 2 shtator 1944 Shtabi
Suprem i UNÇ Jugosllave vendosi shndërrimin e Shtabit Kryesor të Kosovës
e Rrafshit të Dukagjinit në Shtab Operativ, kurse më 14 shtator vendosi
vënin e këtij Shtabi në vartësinë e Shtabit Kryesor të UNÇJ për Serbinë.5

të Enver Hoxhës, sipas të cilit këto çështje delikate duhej të trajtoheshin në
fund të luftës. Në: Fisher, B. (i), 310.

1 Hoxha, v. 1, 619-20, Letër drejtuar V. Tempos më 29 tetor 1943.
2 Nasi (i), 86, ku citon: AIH, dok. angleze, D. A-V-1946. FO 31/43550. Raport nga

Kajrua për Ministrinë e Punëve të Jashtme, dt. 14 prill 1944.
3 Clissold, 76-8, ku i referohet dokumenteve.
4 Hoxha (ix), 91-2, 94, etj.
5 Nasi, (i), 86, ku citon: V. Dedijer. Novi prilozi za boigrafiju JB.Tito. vëll. 2,

Rijeka, 1981.
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Për masat e marra nuk besojmë se e ka pyetur kush Hoxhën,
kurse për Konferencën e Bujanit ai do të kujtohet ta ‘mbrojë’ pas afërsisht
katër dekadash, me një fjali të vetme në Kongresin e 8-të të PKSh, në
nëntor 1981, kur i duhet për të kritikuar Titon, e pas një viti edhe në
librin Titistët.1

* * *
Enver Hoxhës nuk i mungonin informata mbi gjendjen e

shqiptarëve të ‘përtej kufirit’, qoftë nëpërmjet shokëve të vet, qoftë drejt-
përdejt nga strukturat komuniste të atyre anëve. Po përmendim tre
shembuj. Me lart pamë se Dishnica i përcillte Hoxhës shqetësimin e
“shokëve kosovarë, përsa i pëket lidhjeve me Jugosllavinë, si parti e si
lëvizje”. Haxhi Lleshi i tregonte se ndodhej ngushtë, “se mos padashur
i bëjmë dëm Partisë Jugosllave”, kur e “bombardojnë me pyetje”: «Përse
Partia Komuniste e Jugosllavisë nuk shprehet hapur për çështjen tonë?»,
«Përse nuk e zë fare në gojë çështjen e statusit të Kosovës, të Metohisë,
të Dibrës etj., të paktën në ato raste kur shprehet për të drejtën për vet-
vendosje të kombeve të tjera të ish-mbretërisë jugosllave?».2 Në një
letër që KK për Kosmetin i dërgonte KQ të PKSh më 6 shtator 1943,
Enver Hoxha shkruan se

“fare hapur pohohej mosbesimi që ndihej në Kosovë ndaj PKJ,
për shkak të shtypjes së egër serbomadhe, për shkak se edhe
“skojevca”, të rinj komunistë jugosllavë kanë vra shqiptarë të
pafajshëm. “Le të vijë kush të dojë, - shpreheshin, sipas kësaj letre, një
shumicë e madh kosovarësh, - veç Jugosllavia të na hiqet qafe”, dhe

në vazhdim theksohej: “Ne jemi tue pritë të na ndihmoni ju.”3

Me sinqeritetin vëllazëror pritnin ndihmë nga Enver Hoxha,
i cili problemet ia referonte shefit të vet, Miladin Popoviçit.

Ky presion i gjithanshëm e kishte detyruar Miladinin – themi
sa për të qenë në ‘rregull’ me PKSh –, t’i propozonte Titos që Partia

1 Hoxha, Rap. në Kong. 8-të, 196./ Në librin Titistët, 106-8, botuar nga fundi
i vitit 1982, shkruan më gjatë./ Shefqet Hoxha, «Konferenca e Bujanit parë
ndryshe». Në: gazeta 55, 7 janar 2012, 7-8.

2 Hoxha (ix), 101.
3 Hoxha, aty, 105.
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në Metohi të vihej nën juridiksionin e PKSh dhe njësitë partizane shqi-
ptare nën komandën e Shtabit të Përgjithshëm të UNÇ Shqiptare1, të
cilin Titoja e kundërshtoi kategorikisht në një letër që i dërgonte V. Tempos.2

Edhe në raste të tjera, ishte Miladini, jo Enveri, ai që komuni-
konte me instancat jugosllave.3 Hoxha lë të kuptohet apo dhe pretendon
se edhe ai vetë i ka shkruar Titos4. Ato që njohim e që janë vetëm të
firmosura prej tij, s’janë veç letra e telegrame falenderimi, lavdërimi
e adhurimi.5

Kurse për letrat që ka marrë Popoviçi nga KQ i PKJ, nga Titoja
apo të tjerë, dimë vetëm për dy raste, pa njohur përmbajtje. Hulum-
tuesit do të presin hapjen e arkivave të Beogradit.

Interesant janë dhe mbresat e Nikita Hrushovit.6

Përfundimisht mund të thuhet se është i gabuar mendimi i ndo-
njërit që e cilëson të drejtë politikën e ndjekur nga PKSh me Enver Hoxhën
për çështjen e Kosovës e viseve të tjera shqiptare në periudhën e Luftës
së Dytë Botërore.7

1 Shoup, 77, ku i referohet: Zbornik dokumenta, vol. II, Libër 10, 148.
2 Po aty, ku i referohet Zbornik dokumenta, vol. II, Libër 11, 42./ M. Shatri, 73,

i cili në psh. nr. 38 citon Zbornik II, knj. II, D.104, f. 198.
3 M. Shatri, 67, flet për një letër të 5 dhjetorit 1943, që Popoviçi i shkruante P.

Jovisheviqit (për këtë rast ne besojmë për të qenë “në rregull”me komunistët
shqiptarë) që KK i PKJ për Kosovën t’i përmbahej Kartës së Atlantikut dhe
artikullit të Titos në Proleter.

4 Hoxha (ix), shih për shembull 95.
5 Shih përshembull letrën e dërguar Titos me rastin e largimit të Popoviçit për

në Kosovë, në fund të titullitKëmbimi i emisarëve, në kapitullin në vazhdim.
6 Khrushchev, 127-8, shkruan: “Në Jugosllavi kishte më shumë shqiptarë se

në Shqipëri. Unë nuk e di si ka ndodhur kjo, por Enver Hoxha ishte shumë i
shqetësuar; ai kishte frikë se shqiptarët në jugosllavi nuk janë besnikë ndaj
Shqipërisë. Ai e mendon Shqipërinë pa ta. Ata janë më mirë në Jugosllavi”.

7 Plasari (iv), 79.
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Dërgimi i forcave të UNÇSh
në “Trojet e Lirueme”

Në tetor 1943 Shtabi i Përgjithjshëmi UNÇSh kishte urdhëruar
batalionin partizan Perlat Rexhepi të qarkut të Shkodrës, i cili kishte
arritur numrin 200 vetë, të kalonte për të vepruar në Malësinë e Gjakovës
dhe në Plavë e Guci (të cilat Hoxha i quante “toka jugosllave”), ku të
binte në kontakt me njësitë e Armatës II Partizane Jugosllave.1 Pady-
shim kjo lëvizje do të jetë bërë sipas kërkesës së partizanëve jugosllavë.

Më 18 majit 1944 Shtabi maqedon i shruante ShP të UNÇSh
për kalimin e Divizionit shqiptar (Divizioni I u krijua më 28 maj 1944,
ditën e fundit të Kongresit të Përmetit)2 nga Jugu drejt Shqipërisë së
Mesme (kalimi i Shkumbinit).3

ShP, duke mos ditur për fillimin e Operacionit gjerman të qer-
shorit, më 1 qershor lëshoi dy urdhra, në të cilët, formalisht, me firmën
e Enver Hoxhës, urdhërohej kalimi i Divizionit I dhe Brigadës XII në
Shqipërinë e Mesme.4 Shtabit maqedon i ktheu përgjigje më 14 qershor.5

1 Nasi (i), 41, ku citon: AQU, F. ShP, viti 1943, kut. 1, D. 2, fl. 1./ Hoxha, v. 2, 126.
2 Dokumenta të Shtabit, v. 1, 373 në fsh.
3 Në letër shkruhej: “Me ardhjen e divizionit tuej në Shqipërinë e mesme, me

bamjen e planeve të përbashkëta [...] ne mundemi shpejt dhe me siguri me
thye reaksionin dhe okupatorin gjerman [...] Thyerja e reaksionit në Shqipërinë
e mesme dhe në terrenin e Dibrës, Kërçovës, Strugës, Tetovës dhe Gostivarit,
do të thotë me e izolue okupatorin gjerman dhe me e sulmue kur të duesh dhe
si të duesh”.

  Duket, pra, se parësore kishte qenë lufta kundër reaksionit, shqiptarëve jo-
komunistë. Në këtë dokument tregohet se pranë ShP kishte të paktën dy oficerë
serbë (AQSh, F.41, v. 1944, D. 135., fl. 6.), përpara se të vinte Velimir Stojniçi
me ekipin e tij (shih në titullin Këmbimi i emisarëve, në kapitullin 4.). Në:
Ç. Hoxha, 146 në psh.

4 Dokumenta të shtabit, v. I,373-44, 381, 384./ Ç. Hoxha, 146 në psh.
5 Në përgjigjen shkruhej: “Divizioni I i joni është duke kaluar në Shqipërinë

e Veriut dhe të Mesme për të ndërmarrë veprime ushtarake dhe politike [...]
Në sektorin e Dibrës dhe të Peshkopisë forcat tona do të ndeshen me gjerma-
nët dhe reaksionarët dhe për likuidimin e tyre duhet bashkëpunimi i ngushtë
ushtarak dhe politik [...] Kemi bindjen se ndërmarrjet e përbashkëta [...] do të
mobilizojnë popullin e atyre krahinave rreth frontit nacionalçlirimtar të
Jugosllavisë e të Shqipërisë dhe këto veprime të përbashkëta do të kenë reper-
kusione (pasoja) në Kosovë”. Në: Ç. Hoxha, 146 në psh.
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Për Divizionin përcaktoheshin objektivat e mëposhtme:

1. - Të goditë forcat e armikut. 2. - Të shkatërrojë rrugët e komuni-
kacionit të tij. 3. - Të goditë e likuidojë Bazin e Canit, Legalitetin dhe
forcat e ndryshme të reaksionit e të qeverisë kuislinge të Tiranës. 4. -
Të spastrojë zonat Çermenikë, Zaranikë, rrethe të Tiranës, Mat e Dibër.
5. - Të ngrejë dhe të formojë pushtetin nacionalçlirimtar në zonat e
çliruara. 6. - Të mobilizojë popullin në luftë. 7. - Të mëkëmbë njësitë tona
të shkrira nga reaksioni i dimrit të kaluar.

Me forca që do të mobilizohen në zonat që do të çlirohen, të organi-
zohen kompani e batalione dhe këto të dërgohen në zonat e Jugut. Këto

forca do të vihen në dispozion të Shtabit të Përgjithshëm.1

* * *
Duke filluar nga shtatori 1944, u dërguan në Kosovë brigada

e divizione të UNÇSh.
Pas LDB, me ‘koncepte marksiste-leniniste’, arsyen e dërgimit

të brigadave Hoxha e ka justifikuar me refrene të natyrës internaciona-
liste, se UNÇSh luftoi pushtuesin edhe “jashtë kufijve [...], në tokat jugo-
sllave”, për çlirimin e popujve vëllezër/fqinjë të Jugosllavisë.2 Pas prishjes
me Titon, kur i është dashur, ka përdorur edhe vello atdhetarizmi, se briga-
dat u dërguan edhe për të ndihmuar/çliruar vëllezërit shqiptarë atje.3

E vërteta ishte se ato forca u dërguan pas kërkesave këmbëngulëse
të palës komuniste jugosllave. Qysh në mars 1944 Petko Dapçeviç,
komandant i Korpusit II të UNÇJ, i dërgonte një letër ShP të UNÇSh.
Në fund të saj bëhej një propozim prej tri pikësh.4 Në qershor Titoja

1 Dokumenta të Shtabit, v. I, përkatësisht 377./ Ç. Hoxha, 147.
2 Për shembull: B, 2 korrik e 22 shtator 1946./ Hoxha (vii), 97, 224./ Hoxha,

v.10, 16./ v.14, 23, 24, 94. / v.15, 61. / v.16, 64, 248./v.19, 434. / v.28, 221. / v.34,
278./v. 50, 283./ Hoxha (iv), 99.

3 Të parën deklaratë të kësaj natyre Hoxha e ka bërë 4 vjet pas prishjes me
Titon, në shtator 1952. Në : Hoxha, v. 10, 32./ Më tej shih Hoxha, v. 43, 356.

4 AQSh, F. ShP, v. 1944, D.136. Në: Butka (v), 11-2. Në letër thuhej: “Ju e dini se
reaksioni prej Shqipërisë së Veriut, i udhëhequr prej Komitetit Kosovar, na
krijon veshtirësi të mëdhaja dhe se ne gati gjysmë viti mbajmë front kundër
kufinit të ri të krijuar prej okupatorit të Shqipërisë së Madhe [...] Okupatori
gjerman dhe shërbëtorët e tij të Komitetit Kosovar kanë pasë suksese në bash-
kimin e popullit të Shqipërisë së Veriut dhe të Verilindjes në luftën kundër
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i kërkonte Hoxhës dërgimin e dy brigadave në Kosovë. I shkruante
se “ardhja e brigadave shqiptare [...] kishte [...] me e kthye këtë terren
nga bazë e reaksionit, në bazë liridashëse” dhe pohonte se shumica e
popullit të Kosovës nuk kishte besim te PKJ. Pastaj vazhdonte: “Shka-
ktarë që Kosova asht ba bazë e reaksionit, janë hegjemonistët serbë”.1

Në korrik dhe në gusht kërkesa u përsërit nga Shtabi Kryesor i Kosovës.
Përsëritja e gushtit ishte në formë “urdhëri”.2 Udhëheqja komuniste
jugosllave, pas ndihmës që i pati kërkuar PKSh për të dobësuar sukseset
politike të Lidhjes II të Prizrenit (trakti i përmendur më sipër i nën-
shkruar prej PKSh, i shpërndarë në Kosovë në dhjetor 1943), duke njohur
qëndresën karakteristike kosovare, kërkonte tashti t’i kundërvinte
forcave ushtarake të Lidhjes II të Prizrenit Ushtrinë NÇ të Shqipërisë,
duke e përdorur atë si mashë për rivendosjen e kontrollin mbi Kosovën.

Pas ndryshimesh të bëra në urdhërat e veta, përfundimisht më
14 shtator Komandanti i Përgjithshëm i UNÇSh E. Hoxha, urdhëroi
“nisjen e menjëhershme” për në Kosovë të dy brigadave, III dhe V.3

Detyrat kryesore të tyre ishin goditja e gjermanëve dhe e formacioneve

nesh dhe kanë mujtë me e bindë atë popull që ne jemi “ushtria serbe” dhe
“komuniste” dhe kështu e kanë frikësue me gogolin e parë dhe të dytë [...].
Ju e dini se ne qëndrojmë në qëndrimin se anjë pëllëmbë e tokës sonë, për lirinë
e së cilës na luftojmë qysh se 5 vjet dhe japim bijtë më të mirë të popullit
tonë. Ne jemi të mendimit se edhe ju duhet të jepni trakte për këto krahina,
sepse kështu këto trakte do të plotësonin njëra-tjetrën.”

   Propozimi: “-1. Asht e nevojshme që fuqitë tueja pjesërisht t‘i orientoni në
Shqipërinë e Veriut dhe në Kosmet, me qëllim bashkëpunimi me forcat tona.
-2. T’i shpjegoni qëllimet e luftës sonë popullit të Shqipërisë së Veriut që të
shmangen ndërhyrjet e njësive ushtarake, nga ato anë, kundër nesh. -3. Duhet
të lidheni ma ngushtë me ne dhe me lidhjen e njësive tuaja dhe tonat, do të
kishte rezultate politike shumë të mëdha”. Në: Butka (v), 12.

1 Plasari (iv), 88, letra e Titos mban datën 26 qershor 1944.
2 AQU, F. ShP, f. 23, dt. 26.8.44. Në: Nasi (i), 56-7./ AQSh, F. 41, v. 1944, D.

135/1. Në: Butka (v), 14.
3 Dokumenta të Shtabit, v. II, 157, 169./ Po atë ditë, Popoviçi i shkruante Liri

Gegës: “Lajmëro Pavlen (P. Joviçeviç) se dy brigadat shqiptare së shpejti do
të marrin drejtimin për në Kosovë. Vetëm të mos dekonspirohet”. AQSh, F.
Shtabi i Përgjithshëm i UNÇSh, v. 1944, D.158. Në: Butka (v), 13./ Pas 17 vitesh
Hoxha tregon se udhëri i firmosur prej tij ishte urdhër i PKSh. Në: Hoxha,
v.14, 24.
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kuislingë, ku përfshiheshin të gjitha forcat nacionaliste, çlirimi i qyteteve
dhe i të gjitha tokave përtej Drinit të Bardhë dhe ngritja e këshillave
nç, të cilat do t’i ngrinin, pra, komisarët dhe komandantët ushtarakë,
si në gjithë Shqipërinë. Theksohej: “Të bëhet mobilizimi i kosovarëve
në rreshtat e ushtrisë pa diferencë”1, një strategji e përbashkët e të dy
palëve komuniste, që u shërbente njëherazi për rritjen numerike të forcave
të tyre dhe për mbajtjen nën kontroll të forcave “të mobilizuara”.

Në urdhrat ushtarake dhe në udhëzimet politike që pasuan, nuk
thuhej asnjë fjalë për të drejtat e shqiptarëve të atyre trevave për vetë-
vendosje pas lufte. Në to flitej “për shpartallimin e forcave të pushtuesit
e të reaksionit të çdo ngjyre”, për shkatërrimin e “planeve të armikut
e të reaksionit”, për “demaskimin e parullave të pushtuesit e të
veglave të tij”. Theksi vihej në vëllazërimin me popujt jugosllavë; të
sqaroheshin shqiptarët e Kosovës se Dragoljub Mihajlloviçi, Xhafer
Deva e Rexhep Mitrovica, ishin shkaktarë të “përçarjeve midis popujve
të Jugosllavisë dhe atij të Kosovës” dhe kërkohej “propagandimi i luftës
së përbashkët kundër okupatorit dhe nevoja e bashkëpunimit dhe e
miqësisë midis popujve”.2

Duke e ditur mirë përse po i dërgonte detashmentet e UNÇ
në Kosovë, Hoxha urdhëronte: “Të asgjësohen pa mëshirë nacionalistët
dhe reaksionarët shqiptarë brenda dhe jashtë kufijve, pa treguar as
më të voglën tolerancë”.3

Kështu mbi popullin shqiptar në “Jugosllavinë e Re” po rikthehej
terrori e gjenocidi, këtë radhë nën petkun e kuq të komunizmit, në emër
të revolucionit për çlirimin e popujve e me parrullat e “bashkim-vëlla-
zërimit”, realizimi i të cilave parakuptonte “shpartallimin e irredentizmit
shqiptaromadh”.

Lefter Nasi, që ka shfrytëzuar një dokumentacion të gjerë arkivor,
shkruan se vlerësimet që i bënin gjendjes në krahinë shtabet jugosllave

1 Plasari (iv), 89, ku citon AQSh: Radiogram drejtuar Shtabit të Korparmatës
I, më 12 shtator 1944. Këto të dhëna mungojnë në botimin Dokumenta të
Shtabit, v. II, 157-8.

2 AQU, F. Korparmata I, v. 1944, kut. 1, D.36, fl. 5. Letër dt. 18 shtator 1944. Në:
Nasi (i), 58./ Plasari (iv), 89, ku citon AQSh, Udhëzim i H. Kapos dërguar komi-
sarëve të Brigadave III dhe V, më 20 shtator 1944.

3 AQU, v. 1944, D.45. Në: Butka (v), 17.
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zunë vend edhe në udhëzimet e shtabeve të formacioneve të UNÇSh
që u dërguan në Kosovë.1

Të shikojmë shumë shkurt zhvillime nëpër territore të ndryshme.

Në Maqedoni. . . . . Në gusht të vitit 1944, udhëheqja komuniste
maqedonase kërkoi bashkëpunim me UNÇSh, që “të shkatërronin
reaksionin vendas”, “të luftonin kundër forcave gjermane”, “të forconin
vëllazërimin e ushtrive në operacione të përbashkëta”. Por bëhej mirë
dallimi midis shqiptarëve.2

Që në dhjetëditëshin e parë të shtatorit 1944, pala komuniste
maqedonase filloi veprime arbitrare dhe terrori kundër popullsisë
shqiptare në rajonet periferike të Gostivarit, Tetovës, Kumanovës,
Shkupit e Kërçovës, por shumë shpejt terrori u shtri në mbarë viset
e banuara prej tyre. Me tej, gjatë operacionesh ushtarake si dhe atyre
“spastrimi”, repartet e UNÇ maqedonase ushtruan fushatë terrori
sidomos kundër patriotëve të shquar e elementëve të tjerë atdhetarë,
apo edhe kundër atyre që kishin ndihmuar LANÇ por që nuk pajto-
heshin me shtypjen kundër shqiptarëve. Vazhduan keqtrajtimet,
zhdukjet, therjet e vrasjet edhe masive mbi shqiptarët dhe plaçkitjet
e djegie shtëpish e fshatrash shqiptare.3 Për të tilla veprime u detyrua
të fliste edhe Miladin Popoviçi (i kthyer në Kosovë) në një letër që i
dërgonte Titos në nëntor 1944.4

Ishte rrjedhojë e nënshtrimit të PKSh që pati veprime të cilat
u kryen edhe në prani të reparteve të UNÇSh, të cilat mbeteshin konsta-
tuese apo raportuese dhe sipas rastit, me kërkesën e shtabeve maqedo-
nase, pjesëmarrëse në operacionet “për shpartallimin e reaksionit
shqiptaromadh”.5 Në atë kohë aty ndodhej Brigada XVIII e UNÇSh.6

1 Nasi (i), 58.
2 AQU, F. Divizioni I, v. 1944, kut. I, D.16. Komunistët maqedonas kërkonin

t’u jepeshin “të gjithë shokët shqiptarë që kishin lindur në Maqedoni” e që
gjendeshin në rreshtat e UNÇSh, të cilët “do të luftonin nga njëra anë kundër
reaksionit shqiptar” dhe nga ana tjetër do të mobilizonin në radhët e UNÇ
maqedonase “shqiptarët pasivë”. Në: Nasi (i), 45, 46.

3 Nasi (i), 46 pasim 49, 132, 134, 136-7./ M. Shatri, 168 pasim 173.
4 Aty, 132, ku citon: Rilindja, 26 qershor 1983.
5 Aty, 49.
6 Historia e Luftës Antifashiste, Tiranë 1989, 748.
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Një nga pushkatimet masive pa gjyq ishte ai i nëntorit 1944 në
stacionin e Monopolit të duhanit në Tetovë, ku nga 10.000 shqiptarë
të mbajtur në arrest, me pleq e fëmijë, u pushkatuan 1.200 veta.1

Ankesat që bëheshin nga përfaqësi të shqiptarëve gjenin përgjigje
përçudnuese nga ana e përfaqësuesit të Shtabi Suprem të UNÇJ pranë
Shtabit maqedonas. Tempo urdhëronte: “akoma mbani njerëz nëpër
kampe? Ata që keni për të pastruar i qëroni shpejt”.2

Ankesat që u drejtoheshin autoriteteve në Shqipëri i mbulonte
heshtja. Qysh në gjysmën e parë të shtatorit 1944 një delegacion i parisë
së qytetit të Kërçovës ishte ankuar te kolonel Mehmet Shehu, koman-
dant i Divizionit I të UNÇSh, në atë kohë me seli në Peshkopi3, por
ankesat e kërkesat ranë në vesh të shurdhët.

Për atë gjendje që u bë e padurueshme gjatë muajve nëntor
1944 - janar 1945, udhëheqjes së PKSh nuk i mungonin informatat,
sikurse ishte rasti i një raporti dërguar Kryeministrisë në shkurt 1945
nga një delegacion i Këshillit NÇ të Prefekturës së Peshkopisë, i cili,
gjatë periudhës fundjanari–fillishkurti, kishte bërë një vizitë në Dibër,
Tetovë e vende të tjera, ku konstatonte se situata ishte përgjithësisht
e rëndë, veçanërisht në rajonet e Gostivarit e të Tetovës.4

Në Kosovë5. Në bazë të udhëzimeve dërguar nga E. Hoxha
më 10 shtator6, Shtabi i Korpusit I përpiloi një urdhër-operacioni sipas
së cilit dy brigadat do të kishin një shtab të përbashkët me komandant
Shefqet Peçin dhe do të vepronin në Kosovë në bashkëpunim me repartet
e UNÇJ, “për shpartallimin e forcave të pushtuesit dhe të reaksionit
të çdo ngjyre”.7

1 Nasi (i), 134, 137.
2 Nasi (i), 135./ Masakra, 7.
3 Nasi (i), 48, ku i referohet: AQU, F. Divizioni I, v. 1944, kut. 1, D. 6, fl. 14.

Letër dt. 12 shtator 1944.
4 Nasi (i), 137, ku i referohet: AQSh, F. Këshilli i Ministrave, v.1945, D.26, fl.34.
5 Rrafshin e Dukagjinit, pala jugosllave e quante Metohi.
6 Dokumenta të Shtabit, v. II, 153.
7 Objektivat e tyre do të ishin: a) Të godasin gjermanët dhe të çlirojnë tokat përtej

Drinit të Bardhë deri në Gjakove e Pejë. b) Të shkatërrojnë të gjitha çetat
tradhëtare, balliste, zogiste e të SS kosovare. c) Të detyrojnë Gani Kryeziun
të hidhet në Frontin NÇ duke i bërë thirrje, në rast se ky pengon punën tonë
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Dy brigadat, V dhe III, u hodhën në Kosovë më 4 dhe më 18 tetor
1944, pasi kishin asgjësuar forcat nacionaliste të Kryezinjve e të Muha-
rrem Bajraktarit.1 Këto u ndeshën dhe me forcat e armatosura të Lidhjes
II të Prizrenit, qëndresa e të cilave ishte mjaft e fortë, por nga fundi
i tetorit pothuajse pushoi. Pas bisedimesh, forcat nacionaliste, duke
dhënë besën se nuk do të luftonin më tutje kundër brigadave shqiptare,
shpreheshin: “Me zemër e me pushkë jemi me ju, jemi gati që dhe pushkët
tona t’i bashkojmë në luftë kundër gjermanëve, por gjithnjë kemi frikë
nga forcat serbe, sepse serbët janë të pabesë”. Njëkohësisht shprehnin
drojën se mos brigadat shqiptare i tradhtonin.2

Në tetor, Shtabi i përbashkët i dy brigadave të UNÇSh lëshoi
në Kosovë një thirrje ku, duke folur me terma të përgjithshme, thuhej:
“Rrokni armët dhe bashkohuni me ushtritë çlirimtare, luftoni pa mëshirë
në radhët e këtyre ushtrive të gjithë ata që duan t’ju skllavërojnë, të gjithë
ata që duan t’i humbasin të drejtën e lirisë Kosovës”.3

Pas 28 tetorit dy brigadat e UNÇSh, së bashku me ato kosovaret
luftuan kundër forcave gjermane në tërheqje. Hynë në Gjakovë, në Junik
e në Deçan; më 17 nëntor u futën në Prizren, Pejë e Istog.4

Lidhja e Dytë e Prizrenit u shpërnda më 17 nëntor 1944.5

Më 19 nëntor trupat gjermane braktisën Prishtinën dhe u tërhoqën
nga Kosova.6

Në nëntor pala jugosllave kërkonte nga ShP e UNÇSh të dërgonte
në frontin jugosllav kundër ushtrisë gjermane formacione të mëdha

të likuidohet. Të veprohet si me Muharrem Bajraktarin. d) Të organizohet
pushteti nacionalçlirimtar në të gjitha krahinat që lirohen, të bëhet çarmatimi.
e) Do të bashkëpunojnë me Kosmetin dhe do ta ndihmojnë këtë për t’u forcuar
me të mobilizuar të rinj. Mobilizimi (rekrutimi – shënimi im) i kosovarëve
do të bëhet si për ushtrinë tonë, ashtu dhe për ushtrinë e Titos, pa dallim.
Shih përkatësisht në: Butka (v), 18-9, ku i referohet: AQSh, F. 210, v. 1944,
D. 3./ Nasi (i), 58-9, ku i referohet: AQU, F. Korparmata I, v.1944, D.36,
Udhëzime për shtabet e brigadave V dhe III, dt. 20 shtator 1944.

1 Butka (v), 19.
2 Zajmi, 91, 94./ Plasari (iv), 89.
3 Nasi (i), 60, ku i referohet AQU, F. Korparmata I, v. 1944, f. 235.
4 Përkatësisht: Plasari(iv), 89-90./ Nasi (i), 63./ Butka (v), 19.
5 Zajmi, 39, 45-51 jepet Statuti i organizatës «Lidhja II e Prizrenit»./ M. Shatri,

150-2, 161.
6 Elsie, f. XXXIV.
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luftarake. Hoxha iu përgjigj pozitivisht kërkesës me dy urdhra të njëpas-
njëshëm të 22 nëntorit.1

Fushata e raprezaljeve, e shtypjes dhe e terrorit vazhdoi të zhvi-
llohej nën parullat kryesore jugosllave për shtypjen e “kundërrevo-
lucionit”, “kundër armiqve të vëllazërimit shqiptaro-jugosllav” dhe nën
parrullat serbe të luftës kundër “reaksionit antikomunist shqiptaro-
madh”, kundër “shqiptarëve reaksionarë e shovinistë”. Kërkohej “spas-
trimi i zonave reaksionare” dhe bëheshin thirrje të hapura hakmarrjeje
për “vrasjet e keqtrajtimet kundër serbëve gjatë kohës së pushtimit”dhe
të “bashkëpunimit me okupatorin”, me psikozën se kush shtronte kërke-
sën për bashkim me Shqipërinë kërcënohej me plumb.2

Një nga operacionet ushtarake ndëshkimore – të quajtura të
‘spastrimit’, të cilat përcollën njëri-tjetrin –, ku si problem i parë qën-
dronte çarmatosja e shqiptarëve, ishte ai që do kryhej brenda 5 deri
10 dhjetorit 1944, kur në Kosovë s’kishte më gjermanë. Ky do të mbulo-
nte pjesën më të madhe të territorit të Kosovës dhe kishte për qëllim
shpartallimin dhe asgjësimin e “reaksionit” shqiptaromadh, pra të reziste-
ncës kosovare. Në të morën pjesë brigadat kosovare I, II, III, IV, V, VII,
brigadat XXVI e XXVII të Divizionit 46 jugosllav dhe tri Brigadat e UNÇSh:
Brigada XXV do të marshonte nga Gjakova nëpër Suharekë duke u ven-
dosur në Ferizaj, Pozharan e Kaçanik; Brigada V do të zinte rajonin Pri-
lluzhë, Vushtri; Brigada III do të vendosej midis Istogut e Mitro-
vicës.3 Në Urdhër-veprimin e Shtabit Operativ për Kosovë e Metohi

1 Dokumenta të Shtabit, v. II, 330 dhe 331. Në urdhrin e parë, dërguar Shtabit
të Korparmatës III thuhej se “Posa të jetë çliruar Shkodra, dy brigada të Divi-
zionit VI të marshojnë në drejtim Podgoricë-Danilovgrad dhe në bashkë-
punim me forcat jugosllave të goditin armikun”. Sipas fundshënimit po në
f. 330, Divizioni VI (Brigadat VI, VII, VIII, dhe XXII) i formuar më 18 nëntor
1944, kaloi në Mal të Zi më 28 nëntor 1944, dhe në bashkëpunim me forcat
e UNÇJ vazhdoi luftimet duke i ndjekur gjermanët deri në Vishegrad./ Në
urdhrin e dytë, dërguar po atij Shtabi, thuhet se “mbasi Mitrovica është çliruar,
Divizioni V të marrë kontakt me Shtabin e forcave të Kosovës e Metohisë
dhe me ta të caktojë drejtimin e marshimit për të goditur armikun ku të
gjendet”. Sipas po atij poshtëshënimi (të bërë po në f. 330), më 18 nëntor
1944, Brigadave III dhe V iu shtua edhe Brigada XXV.

2 Nasi (i), 52, 56, 128-9, 131,138, 142 pasim 150, 159./ M. Shatri, 173-9.
3 AQU, F. Diviz.V, v.1944, kut.1, fl.12. Urdhër veprimi i Shtabit Operativ për

Kosovën e Rrafshin e Dukagjinit. Në: Nasi (i), 65.
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të Armatës V Jugosllave dhe të brigadave të UNÇ së Shqipërisë, flitet
edhe për “spastrimin e Drenicës tue i asgjësue bandat e armatosura
e tue i çarmatosë të gjithë ata që me vullnet nuk vinë në ushtrinë tonë”.
Në raportet e reparteve të UNÇSh, të datave 4, 5 dhe 6 dhjetor jepen
të dhëna për luftën kundër forcave të Mehmet Gradicës në katundet
Dervar, Bivalak, Stroc, Biçuk dhe Gradicë, ku u bënë luftime të ashpra.1

Më 9 dhjetor 1944, një ditë para ‘përfundimit’ të operacionit
në fjalë, për t’i pasur duart të lira për raprezaljet që do të kryenin, Shtabi
i Titos urdhëroi kalimin e brigadave të UNÇSh dhe të atyre kosovare,
nga Kosova “drejt Veriut” për “ndjekjen e armikut në thellësi”, në Sanxhak
e në Bosnjën Lindore. Kurse në fillim të janarit 1945, për ta boshatisur
Kosovën nga forcat shqiptare aktive, urdhëroi dërgimin e mbi 14 mijë
shqiptarëve që bënin pjesë në brigada kosovare dhe të 5 mijë të tjerëve
nga brigada maqedonase, drejt Veriut të Jugosllavisë, në frontin e
Sremit për ndjekjen e ushtrisë gjermane.2

Buletini i Luftës Nacional-Çlirimtare (Tiranë) i 13 dhjetorit
1944 bënte një akuzë dhe jepte një orientim: “Kosovari, i gënjyer nga
tradhtarët..., u hodh në luftë kundër popujve të Jugosllavisë dhe popullit
tonë, të cilët po e luftojnë okupatorin”. “Populli kosovar po e kupton
fare mirë se e vetmja udhë e çlirimit të tij është vetëm ajo e vëllazërimit
me popujt e Jugosllavisë”.

Të bëjmë një hap prapa. Shtabet e brigadave të UNÇSh, para
se të hynin në Kosovë, ishin porositur që “të mos bihet në pozitat e disa
njerëzve, pasi në zonat ku shkojmë, shovinizmi është i zhvilluar gjer
në krime”.3,4

Kjo frymë e bënte zëvendëskomisarin e Brigadës XXV, Spiro
Panon, që irredentizmi dhe patriotizmi i flaktë i luftëtarëve, t’i fanitej
për “shovinizëm i tërbuar” dhe i jepte zemër t’i shkruante KQ të
PKSh, më 17 dhjetor 1944: “Brigada e XXV përbëhet nga luftëtarë të
Malësisë së Gjakovës, të Hasit e të Kosovës, që janë shovinistë të

1 AQU, F. Diviz. V, v.1944, kut. 1, D.7, f. 12. Në: Nasi (i), 65, 67./ AQSh, F. 181,
v. 1944, D.9. dhe D.22. Në: Butka (v), 26-30.

2 Hoxha (ix), 193-4./ Nasi (i), 151, 170-3.
3 M. Shatri, 176, ku citon Zbornik I, lib. 19, D.211, f. 741.
4 Po aty, shkruan: “Mendohej për atë (shovinizmin) shqiptar, se atë jugosllav

as që guxonin ta zinin në gojë”.
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tërbuar. Ata propagandojnë me ngulm që Kosova e trevat e tjera
janë shqiptare dhe duhet të bashkohen me Shqipërinë”.1 Në prill 1945,
kjo brigadë u suprimua; efektivi i saj u shpërnda në brigadat e Divi-
zioneve 5 dhe 6.2

Më 3 dhjetor, dy javë përpara informacionit të Spiro Panos, në
kuadrin e operacionit të 5 deri 10 dhjetorit, kjo brigadë ishte dërguar
për të thyer qëndresën në Ferizaj. Kur batalioni i parë dhe i dytë i saj
u hodhën në sulm, u vu re se rrethimi, i cili deri në ato çaste mbronte
qytetin kundër forcave serbe, u ça shpejt dhe se forcat e Brigadës XXV
nuk patën asnjë të plagosur. Partizanët e saj shtinin në ajër dhe, për t’u
kuptuar kush ishin, thirrën: “Para partizanë”, duke qenë njëherazi në
rresht për një, në rrugën automobilistike që lidh Ferizajn me Prizrenin.
Edhe forcat patriotike kosovare, duke mos dashur të luftojnin kundër
reparteve të UNÇSh, e lëshuan frontin pa rezistencë.3

Për veprimet e brigadave të UNÇSh në Kosovë (pas urdhërit për
lënien dhe kthimin nga fronti i Veshigradit), ku përfshihet dhe periudha
e Administratës Ushtarake në Kosovë, shih te M. Shatri, te Butka (v),
ose një trajtim shumë të shkurtër te Dode (i) dhe (ii). Pas 40 vitesh Hoxha
pohon: “Në fundin e vitit 1944 dhe në vitin 1945 mbi popullsinë e
Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare, UNÇJ bëri kërdinë”.4

Ndreçi Plasari shkruan se ka shfletuar në arkiva të gjitha doku-
mentet e kohës dhe nuk ka gjetur asnjë material që të tregojë reagim
a protestë të udhëheqjes së PKSh kundër këtyre mizorive, ose që t’i jenë
kërkuar për to të paktën shpjegime, udhëheqjes jugosllave. Pirraku
ka zbuluar një dokument ku tregohet për një reagim nga ana e Shtabit
të Përgjithshëm të UNÇSh, i cili i ka kërkuar Shtabit Suprem të UNÇJ
që të urdhëronte njësitë e veta për ndërprerjen e arrestimeve, burgosjen,
torturave, plaçkitjeve dhe pushkatimeve. Por Shtabi Operativ i Kosmetit
dhe shtabet e divizioneve jugosllave të dislokuara në trojet shqiptare,
urdhëronin njësitë e tyre të mos pranonin negociata me shqiptarët.5

1 Aty, 177, ku citon: Myftar Memia, Historiku i brigadës XXV (dorëshkrim),
Tiranë 1993, 137.

2 Përkatësisht: Xhuka, 151-2./ Kaba–Çeku, 35./ Dervishi (i), 621.
3 AQU, F. Brig. 25, D.2, fl. 1-2 dhe F. Diviz. V, kut. 1, D.1, fl. 1, 2. Në : Nasi (i), 146./

Ratkoceri (i), 73.
4 Hoxha( ix), 97.
5 Pirraku, 92, ku citon: Spasoje Djakoviç, Sukobi na Kosovu, Beograd 1984, 244;

AVII Nr.3-1/6, K-1342, dt. 26 janar 1945; 6-1/3, K-1341, 7-1/K-1341, dt. 27 janar 1945.
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Në Mal të Zi. Shqiptarët e këtyre anëve i priste i njëjti fat.
Në shënjestër të OZN u vunë patriotët, veprimtarët dhe pjesëtarët e
familjeve të njohura shqiptare, të cilët u likuiduan me mënyrat më mizore.
Dhuna e genocidi përfshinë Plavën e Gucinë dhe trevat e tjera shqiptare
ku u ndërmorën ekspedita shfarosëse.1

Në nëntor 1944, në Vuthaj, Brigadës IX malazeze i erdhi në
ndihmë batalioni 3 i Brigadës XXV të UNÇSh, i cili zuri rob krerët e forcave
patriotike të Plavës e Gucisë, me Shaban bej Rexhepagajn në krye; të
nesërmen i pushkatoi në Zall të Koçisë (në Krushevë). Mobilizoi të
gjithë meshkujt e aftë për pushkë.2

Më 12 e 14 dhjetor Brigada XXII e UNÇSh çliroi Deçinin e
Tuzin, me luftime të ashpra. Vetëm për marrjen e fortesës natyrore të
Deçinit, Brigada pati 92 të vrarë e të plagosur. Popullsia shqiptare e
kësaj treve e detyroi shtabin e Brigadës të ngrinte flamurin shqiptar në
majën e Deçinit dhe kërkoi me forcë që Tuzi, Hoti e Gruda të mbete-
shin, siç ishin faktikisht, me Shqipërinë. Në bisedimet e zhvilluara në
Shkodër më 21 janar 1945, mes përfaqësuesve të këtyre trevave dhe
Shtabit të Korparmatës III të UNÇSh, ku ishte i pranishëm Tuk Jakova,
u zbatua vija e PKJ: trevat në fjalë kaluan nën administrimin jugosllav,
me disa lëshime sa për të qetësuar gjendjen.3

Një pasqyrë për shqiptarët e Plavë-Gucisë e jep S. Ahmeti.4

Ndihma ‘reciproke’ e PKSh për PKJ

Janë të shumta rastet në të cilat Enver Hoxha ka folur e shkruar
duke ngritur në qiell ndihmën që PKJ i ka dhënë PKSh. Katër dekada
pas prishjes me Titon, shkruan se ndihma e pretenduar nga udhëheqja
e PKJ, kishte të bënte me “5 a 6 «të dërguar» me çanta në sup”. Asaj
ndihme i ballafaqon atë që pala shqiptare u kishte dhënë atyre: “Ata

1 M. Shatri, 190-1, ku citon: Rexhep Dedushaj, Krahina e Plavës dhe Gucisë
nëpër shekuj. New York, nëntor 1993, 286.

2 Aty 144, ku citon: Rexhep Dedushaj, vep. cit, 278.
3 AQU, F. ShP. Letër e T. Jakovës dt. 22.1.1945. Në : Nasi (i), 71.
4 Ahmeti (ii), 77, 81, 82, 86, 90-2,94, 95-6, 100, 115 pasim 117./ Ahmeti (i), 48-9.
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na dërguan dy veta, ne dërguam 42. S’patëm asnjë pretendim që këta
t’i mbanin lidhjet me ne”.1

I kthehet edhe realitetit e shkruan se me kërkesën e palës
jugosllave, qysh gjatë vitit 1942 janë dërguar një numër kuadrosh
komuniste nga Kosova, Dibra2 etj. në ato zona.3 Më saktë shprehet
Popoviçi, i cili në dhjetor 1943 i shkruan Pavël Jovanoviçit, sekretar
i KK të Kosmetit: “Prej këndej janë dërguar të gjthë shqiptarët që
keni kërkuar”.4 Dërgimi i këtyre kuadrove e lënia në fatin e tyre pati
veç qëllimit kryesor – zhvillimit të lëvizjes komuniste në ato anë – dy
rrjedhoja: uljen e tensionit në radhët e PKSh nga ngacmimet e drejt-
përdrejta të mbajtjes ndezur të problemit të bashkimit kombëtar nga
njëra anë, dhe nga ana tjetër, pala jugoslave, duke i pasur këto kuadro nën
strukturat e veta organizative, e pati të lehtë për t’i kontrolluar, vyshkur
apo eliminuar.5

Në faktet që paraqit për ndihmën dhënë komunistëve jugosllavë,
Hoxha justifikon një rast se si “vendosi t’ua plotësojë të gjitha kërkesat
për ndihmë materiale” të bëra nga Ivan Milutinoviçi6, i cili e kishte

1 Mendojmë se janë thjesht deklarata; nuk kishte asnjë mundësi Hoxha të
ndërhynte në punët e PKJ./ Në kujtimet e veta është munduar t’i atribuojë
PKSh ende të paformuar merita të ardhshme: kthimin e kosovarëve në vend-
lindje e interpreton si “dërgim në pranverën e 1939-s e më pas më 1940,
por sidomos pas prillit 1941, ku hynë italianët në Kosovë e në krahina me
popullsi shqiptare në Jugoslavi, të një numri komunistësh me origjinë nga
ato anë”. Po ashtu vajtjen në ato treva të qindra mësuesve (në radhë të parë
të vetë kosovarëve), juristëve e nëpunësve të tjerë nga Shqipëria, në baza
vullnetare e patriotike, rreket ta interpretojë si një veprimtari ku kanë ndikuar
edhe grupet komuniste qysh para formimit të Partisë. Shih: Hoxha, (v), 393-4./
Hoxha (ix), 78.

2 Në marrëveshje me PK të Maqedonisë, në fund të korrikut 1943 PKSh dërgoi
në Maqedoni disa nga anëtarët e saj. Në: Masar Kodra, ku citon Kosova–
Kosovo, nr.16, Prishtinë, 1987, 236.

3 Hoxha (ix), 78-9, 102-3.
4 Gjeçovi (i), 175, i cili i referohet: F. Agani, «Rreth bashkëpunimit të PK dhe të

lëvizjeve çlirimtare të Jugosllavisë dhe të Shqipërisë gjatë Luftës II Botërore».
Përparimi, 1973, nr.11-12, 1004.

5 M. Shatri, 68-70./ Hoxha (ixi), 103.
6 Anëtar i Byrosë Politike të KQ të PKJ dhe komandant i një Korparmate

jugosllave në Mal të Zi.



285QËNDRIME TË PKSH GJATË LDB NDAJ “TROJEVE TË LIRUEME”

syrin edhe te stërlinat që anglezët dërgonin në Shtabin e Përgjithshëm
shqiptar. Enveri (domethënë Miladini) i dërgoi Ivanit shumën që kishte
kërkuar e me këtë rast edhe diçka për nënën e Miladinit dhe për gruan
e Dushanit. Duke ironizuar me ’dashamirësi’ qëndrimet e Spiro Moisiut1,
i cili i vlerësonte këto shuma si të mjaftueshme për të “pajisur dy brigada
partizane me veshmbathje e armatime” dhe që mund të shpenzo-
heshin për “shokët e zbathur dhe të zhveshur”, Hoxha i paska thënë
për ta qetësuar se “s’’ia dhamë Ivanit, o Spiro, ua dhamë luftës, partiza-
nëve jugosllavë”.2 Kjo ndihmë përmendet në një letër që Hoxha (ndoshta
Miladini) i drejton Komitetit Krahinor të PKJ për Kosmetin, ku shkruan:

“PKSh, që ndjek me admirim fitoret e shkëlqyera të motrës së saj
PK Jugosllave, po bën që vëllazërimi i popullit tonë dhe popujve të Jugo-
sllavisë po bëhet i plotë. KQ i PKSh vendosi t’i çojë Komitetit Krahinor
të Kosmetit të PK Jugosllave 100 mijë franga për nevojat urgjente të
luftës. Gjithashtu po ju çojmë edhe 5 mijë franga të cilat t’u dorëzohen
nënës së shokut Miladin 2 mijë franga dhe gruas së shokut Dushan 3
mijë franga. Këtë ndihmë ua çon partia jonë familjeve të shokëve të

naltpërmendur”.3

Veç ndihmës së madhe që PKSh i ka dhënë PKJ me dërgimin
e divizioneve të UNÇSh në trojet shqiptare, e atyre në ndjekjen e Vehr-
mahtit, ndihmë e jashtzakonshme ishte qëndrimi përulës ndaj çështjes
kombëtare shqiptare përgjithësisht. Të paktën dy nga këto ‘ndihma’
përbëjnë tradhëti kombëtare.

Pas katër dekadash Hoxha i shan ish-”shokët jugosllavë” me lloj-
lloj mbiemrash.4

1 Nga pozita e padronit komunist (e komisarit), për S. Moisiun thotë: “në atë
kohë e kishim Komanadant të ShP”. Në: Hoxha, Titistët, 93.

2 Hoxha (ix), 92-4./ Po përsërisim se shumat e dërguara nga anglezët në Shtabin
Shqiptar ishin fare të pakta për të krijuar një arkë financiare për luftën.
Në: Hibbert, 104

3 Butka (ii), 71-2.
4 Por në kohën e “miqësisë e të vëllazërimit”, i pati dekoruar ata: ‘shovinistin’

Milutinoviç me urdhrin e «Heroit Kombëtar» të Shqipërisë. Me «Urdhrin e
Flamurit» dekoroheshin: Bllazho Jovanoviçi, për ‘xhevairin’; Dushan Mugosha
se “kishte varë shqiptarë si pa të keq sa kishte dashur”; Miladin Popoviçi se
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“ishte identifikuar me KQ të PKSh”. Me «Urdhrin e Yllit Partizan»: Milovan
Gjilasi, i cili në emër të KQ të PKJ kishte dënuar Konferencën e Bujanit;
Velimir Stojniçi si “kërriç gomari, për propozimet e çmendura e kriminale
si dhe për prapaskenën e Plenumit të Beratit”; Niaz Dizdareviçi si “eminence
grise” i Nako Spirut; Tempo për “mutësirat” e bëra kundër shqiptarëve në
Maqedoni, e të tjerë. Në: Plasari–Malltezi (ii), 21 në psh./ Hoxha (ix), 29-30,
89, 94,116-7, 119, 130-1.



287DREJT ÇLIRIMIT: TETOR-NËNTOR 1944

6. DREJT ÇLIRIMIT: TETOR-NËNTOR 19441944194419441944

Mbledhja e dytë e KANÇ
Berat 20–23 tetor

Në shtator tashmë ishte bërë një fakt tërheqja e Vehrmahtit nga
Ballkani dhe një pjesë e Shqipërisë së jugut ishte boshatisur prej tyre.1

Rreth 17 tetorit, trupat gjermane ishin tërhequr deri në një vijë
ndërmjet Kavajës e Beratit.2

Urdhëri i parë për t’u bërë prita trupave gjermane u dha më
20 tetor, për të bërë të “pakalueshme rrugën Strugë–Qukës”3, një aksion
i pamundur për brigadat UNÇSh, që të pengonin tërheqjen e organi-
zuar të divizioneve gjermane prej Ballkanit. Në atë kohë UNÇ kishte
një korparmatë me katër divizione.4

Mbledhja e Dytë KANÇ që u zhvillua në Beratin e sapoçliruar,
u mbajt në një situatë të jashtme kur fitorja e Aleatëve anglo-sovjeto-

1 Më 24 shtator 1944 E.Hoxha lajmëronte Korparmatën I se kishte filluar
“tërheqja e tyre via Korça [...] për Follorinë, Maqedoni”, se duhej pasur “kujdes
lëvizja e armikut”, dhe kërkonte që “radioja duhet të punojë pareshtur, dhe
ç’informata të keni të na i dërgoni patjetër”.

2 B. Fischer (i), 256.
3 Dokumenta të Shtabit, v. II, përkatësisht:205-6 dhe 258.
4 Hoxha, v. 2, 517.
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amerikanë ishte në pëllëmbë të dorës dhe në një gjendje të brendshme
kur forcat komuniste kontrollonin zona të gjera në Shqipëri.1

Përpara se të nisej për në Shqipëri Velimir Stojniçi ishte poro-
situr nga Mareshali Tito që, meqë kushtet ishin krijuar, të shpallej
sa më parë qeveria popullore provizore në Shqipëri.2 Duke i vendosur
kurora vetes, Enver Hoxha shkruan se të gjithë shokët e Kryesisë së
KPNÇ “e pritën me entuziazëm propozimin e KQ të PKSh dhe ranë
dakord që të thirrej Mbledhja e Dytë e KANÇ”3. Në kushtet e atëher-
shme, qëllimi i mbledhjes ishte një rilegjitimim formal i fasadës legjis-
lative të KANÇ, e sidomos i asaj “ekzekutive” - i Komitetit Antifashist
NÇ, i veshur me “të gjitha atributet e një qeverie popullore provizore” –, të
ngritura në Kongresin e Përmetit.4

Kryetari i Kryesisë së KANÇ, dr. Omer Nishani - pa parti, por
me eksperiencë në lojërat politike -, fjalën e shkurtër të hapjes e mbylli
me thirrjen e fundit: “Rroftë Lëvizja Nacionalçlirimtare e popujve të
Jugosllavisë”5.

Enver Hoxha, kryetar i Komitetit Antifashist NÇ, në Raportin
e gjatë ku deklaroi se “populli kërkon hakmarrje”, propozoi kthimin e
atij Komiteti në «Qeveri Demokratike», kthim i cili u miratua njëzëri,
me po atë përbërje ministrash të caktuar në Kongresin e Përmetit.6

Materiali për këtë kthim ishte dërguar nga KQ i PKJ me anë të Stojniçit.6

Për të vënë në pah autoritetin e vet legjislativ, KANÇ miratoi
disa ligje si ai «Mbi Këshillat Nacionalçlirimtare...», ku në një çast fare
të papërshtatshëm e të panevojshëm, bëhej një riorganizim administrativ
i territorit: shkriheshin komunat dhe krijoheshin nënprefektura të reja.8,

1 Vehrmahtit i interesonin tashmë disa nga arteriet kryesore të komunikacionit
dhe qytetet e mëdha. Korçën për shembull, e mbanin ende gjermanët. Në:
Benanti, 177.

2 Dedijer (i), 85. Nuk jepet referencë.
3 Hoxha (vi), 443.
4 Plasari-Malltezi (i), 137. Pesë javë më pas, në Plenumin e Beratit, Stojniçi do

të tregojë se instancat e ndryshme ishin formale; ato manovroheshin nga
shtabi komunist.

5 Mbledhja, 22.
6 Aty, 24-5.
7 AQSh, nga fjala e Stojniçit në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 135.
8 Mbledhja, përkatësisht: 26-35, 36-7 dhe 38-40./ Dervishi (i), 539.
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apo ligji «Mbi zgjedhjet e Këshillave NÇ». Shkrirja e një hallke nyjë,
siç ishin komunat, e bënte të detyrueshme rizgjedhjen e këshillave
nç, me të gjitha lehtësitë për manipulime që lejonte rrëmuja e luftës
në mbarim e sipër. Kështu kritikave të bëra në Konferencën e Vendit
për mënyrat e zgjedhjes së këshillave nç, iu shtuan edhe ato që u bënë
në Plenumin e 2-të të KQ të PKSh (që u zhvillua po në Berat, më 23-
27 nëntor 1944). Aty S. Malëshova tha: “këshillat te ne u ngritën dhe
drejtohen nga Partia Komuniste”. Kurse Stojniçi tha: “Ato (këshillat) janë
krijuar nga lart. [...] i kanë ngritur komisarët dhe komandantët”.1

U miratua «Deklarata mbi të drejtat e qytetarëve» e sjellë nga
Stojniçi2 e që përbënte një hap të sigurt diktature. Në atë Deklaratë nuk
gjenin vend konceptet mbi bindjet e mbi partitë politike. Pas çlirimit
ajo «Deklaratë» u përmend rrallë vetëm për titullin që mbante dhe
si zbukurim në botimet historiografike.

Ndërkaq raportet njoftonin se në zonat e çliruara veprimet
arbitrare, si “djegiet dhe sekuestrimet kanë ndjekur njëra-tjetrën” dhe
vrasjet me apo pa gjyq që vazhdonin, kishin sjellë një gjendje të padu-
rueshme për popullsinë dhe se “populli kërkon të shkojë nga zonat e
lira për në zonat e okupuara prej armikut, megjithëse u është venë në
dukje rreziku në ato krahina, prapë insistojnë”3.

Për dokumentet që u paraqitën në këtë mbledhje, për të cilat
mburren Hoxha dhe historiografia e tij, mburret po ashtu Velimir Stoj-
niçi i cili, duke u mbajtur me thjeshtësi si anëtar i KQ të PKSh, pas
pesë javësh ka deklaruar: “Të gjitha vendimet i kam formuluar vetë
me dorën time [...] megjithëse kjo punë duhej bërë nga Kryesia e jo nga
ne anëtarët e KQ”.4

Ditën e fundit të Mbledhjes, si kryeministër dhe komandant i
përgjithshëm i UNÇ Enver Hoxha lexoi përpara KANÇ një Deklaratë

1 AQSh, në: Plasari–Malltezi (i), 132 dhe 142.
2 Përkatësisht: Mbledhja, 41-2/ AQSh. Në: Plasari–Malltezi (i), 138./ Kjo

deklaratë siguronte në letër: – Lirinë e mbledhjes, të fjalës, të shoqërimit
dhe të shtypit; – Pronën private dhe sigurinë personale të qytetarit si dhe lirinë
e iniciativës private në jetën ekonomike, etj.

3 AQSh, v. 1944, përkatësisht: F. 96, D. 1, f. 7./ F. 41, D. 79, fl. 50./ F. 95, D. 6, f.
2. Në: Sadiku, 13-4. / Dervishi (i), 538.

4 AQSh, nga fjala e V. Stojniçit në Plenumin e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i),
138.
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programatike të Qeverisë. Kjo angazhohej se do t’u qëndronte besnike
vendimeve që ishin marrë në Kongresin e Përmetit; pas çlirimit të vendit
do të organizonte zgjedhje të lira demokratike për asamblenë kushte-
tuese e cila do të caktonte formën e shtetit; do të rishikonte të gjitha
marrëveshjet me shtetet e huaja të kryera prej regjimit të Zogut; do
të siguronte të gjitha të drejtat qytetare; do të përpiqej të bënte më të
ngushtë bashkëpunimin me aleatët e mëdhenj – Britaninë e Madhe,
Bashkimin Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës –, si dhe me të
gjithë pjesëtarët e tjerë të bllokut antifashist; do të kërkonte prej aleatëve
njohjen e saj si qeveri e vetme e Shqipërisë. Në këtë program prej tetë
pikash nuk bëhej fjalë për problemin madhor të kohës - për “Trojet
e Lirueme”.1

Në çdo hap gjatë mbledhjes tregoheshin konsiderata të veçanta
për Jugosllavinë. Në sallën e mbledhjes ishin vendosur flamujt e tre
Aleatëve të Mëdhenj dhe ai i Jugosllavisë.2 Në emër të KANÇ, sikurse
Stalinit, Çërçillit e Ruzveltit, edhe Mareshalit Tito iu dërgua një telegram
përshëndetjeje por me lavdërime të shkallës sipërore. Formulimi i tij
tregonte një dorë që i njihte mirë problemet e asaj kohe të Jugosllavisë
komuniste, sikurse ishte Stojniçi. Nga ana tjetër, tërthorazi por qartë,
ripohohej heqja dorë nga “Trojet e Lirueme”. Në telegram shkruhej:

“Me këtë luftë populli juaj [...] ka realizuar bashkimin e shëndoshë
dhe ka shkatërruar të gjitha manovrat e armiqve të tij, ka dërmuar klikat
e atyre që pengonin bashkimin e tij, dhe ka hedhur bazat e ngritjes së
Federatës Jugosllave. [...] Rroftë Mareshali Tito, Udhëheqës i madh i
Popujve të Jugosllavisë dhe i ushtrisë glorioze Nacionalçlirimtare

Jugosllave”.3

1 Mbledhja, 44-5./ Hoxha, v 2, 538-9.
2 Intervistë e Naxhije Dumes dhënë Gj.Titanit dhe L. Kondit. Në: Forumi Shqiptar,

18 nëntor 2003, faqe në internet.
3 Mbledhja, 49./ Sikurse ngjet për një numër të madh dokumentesh të fshehura

nga historiografia komuniste, edhe ky telegram, i rëndësishëm për kohën,
nuk jepet në botimin Dokumenta të organeve, ku ekziston vetëm telegrami
i drejtuar J.V. Stalinit.
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Çlirimi i Korçës

Për këtë ngjarje kemi zgjedhur përshkrimin që bën një dëshmitar
okular, mjeku Benanti, në atë kohë pranë Brigadës II.

Më 24 tetor pasdite kolona e fundit gjermane la Korçën duke
marrë rrugën për Bilisht, për të mbërritur nyjën hekurudhore të Bitolit
në Jugosllavi. Një makinë me 16 ushtarë gjermanë, për shkak të një
defekti u detyrua të ndalet ndonjë kilometër larg Korçës. Në të dy anët
e rrugës u gjend në pritë nga partizanët. Gjermanët iu përgjigjën zjarrit
duke vrarë partizanin Nazmi Gaba të brigadës II dhe duke plagosur
disa të tjerë. U dorëzuan duke qenë të rrethuar dhe pjesa më e madhe
të plagosur.1

Tri brigada të UNÇ, II, IX dhe XX, hynë në qytet duke parakaluar
në rresht nëpër rrugët e tij e duke kënduar himne partizane. Në krye,
në cilësinë e komandantit të Grupit Operativ të Korçës, qëndronte
komandanti i brigadës II Beqir Balluku2, që sapo ishte graduar major.

Në poshtëshënime po vazhdojmë me tregimin e Benantit.3

1 Benanti, 177.
2 Sipas Benantit, 164: “Beqir Balluku ishte një kapobandë tipike shqiptare:

oportunist dhe i egër, i zoti sa s’ka për të ndjekur personin”.
3 Pas parakalimit, komisari i brigadës më ftoi të shkonin në spitalin civil të

qytetit ku, sipas urdhrit të komandës partizane duhej të zbrazeshin të gjithë
shtretërit për t’u vënë në dispozion të çlirimtarëve të sëmurë apo të plagosur,
një operacion që u ekzekutua menjëherë nga komisari, pa marrë parasysh
gjendjen e të sëmurëve civilë, disa prej të cilëve vetëm për tentativën e ndonjë
kundërshtimi u nxorrën jashtë me shqelma. Ish-drejtori i spitalit, doktor Polena,
u lajmërua pas zbrazjes së spitalit.

   Shumë shpejt pas hyrjes së partizanëve në qytet, banorët u kyçën në shtëpitë
tyre, duke menduar të shmangnin çdo kontakt me trupën komuniste. U gënjyen
shpejt. Nga darka, një turmë e bërë xurxull, e formuar nga mëse trimijë shokë
e shoqe, nisi të trokasë në portat e shtëpive midis të çjerrash e lemzimesh.
Padronët e rinj të qytetit kërkonin të ishin të mirëpritur. Kush vononte të hapte
derën mund të merrte mbi të apo në dritare ndonjë të shtënë arme. Nga kjo darkë
e më pas plasën banketet e tavolinat e shtruara nëpër të gjitha shtëpitë dhe parti-
zanët mundën përfundimisht të uleshin në tavolina me të gjitha të mirat.

   Gjendesha ende në spital, ku erdhën të më kërkojnë dy patriotë të Brigadës
II. Gëzoja simpatinë e tyre që kur i kisha kuruar plagët që kishin marrë në
luftë. Më kishin premtuar se kur të hynim në Korçë do të shtronin një ziafet
për nderin tim. Vinin për të realizuar premtimin. Jashtë dëshirës, e pranova
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Çlirimi i Korçës dhe i qyteteve të tjera përkoi me një periudhë
terrori, të panjohur deri atëherë. Shumë qytetarë u arrestuan dhe u
zhveshën nga çdo gjë që patën, nën akuzën për bashkëpunim me
armikun ose për krime lufte të paqena. Një pjesë e tyre u dërgua në
punët e detyruara “përderisa të qe dhënë një shembull”. Të tjerë u
nxorrën nga shtëpitë e tyre pa lajmërim, për t’u hapur vend zyrtarëve
të panumërt ushtarakë, komandantëve e komisarëve, që vijuan të
derdheshin nga malet në qytet. Nisi kështu plaga a bashkëjetesës midis
partizanëve dhe popullsisë civile.1

Vendosja e legjislacionit komunist

Titoja ishte i përgatitur dhe i interesuar me kohë për vendosjen
e diktaturës komuniste. Për këtë, që më 24 janar 1944 u kishte dërguar
Shtabit Madhor të Ushtrisë Popullore Jugosllave dhe Shtabit të Përgji-
thshëm të UNÇ të Shqipërisë një Rregullore për gjykatat ushtarake.2

Në atë kohë ajo rregullore nuk u shpall në UNÇSh.3

Më 22 shtator 1944 Kryesia e KANÇ dhe Komanda e Përgjithshme
e UNÇ shpallën një ‘Amnisti’, një «Deklaratë për ata që bashkëpunojnë
me okupatorin».4

ftesën. Të dy shokët thanë se do të duhej të më çonin pranë një prej familjeve më
të mira të Korçës, në atë të avokatit Kondi, që ata e njihnin veç nga fama. U
pritëm me shumë mirësjellje nga i zoti i shtëpisë dhe e shoqja. Shokët e mi, të
cilët ishin pak në qejf që më parë, nisën të zbrazin një gotë pas tjetrës. Kur
u ndamë avokati na falënderoi të gjithëve për vizitën dhe, duke m’u drejtuar
mua, më ftoi të kthehesha serish në shtëpinë e tij.

   Kur dolëm në rrugë, të dy partizanët ishin plotësisht të dehur. Pas pak hapash
thanë se duhej bërë edhe një vizitë tjetër në shtëpinë e avokatit pasi ai na
kishte ftuar të riktheheshim. Më morën prapë me detyrim. Kërkuan prapë për
të pirë. Duhej, thoshin, festuar mirë çlirimi i Korçës. Të zotët e shtëpisë treguan
se e kishin kuptuar situatën e vështirë në të cilën unë gjendesha. Natën
vonë desh zoti të kthehesha në spital.

1 Benanti, 177-80
2 Saraçi, 40, ku i referohet: AQSh, ShP. 41, v. 1945.
3 Siç e dimë, që në gusht 1943 Komanda e ShP kishte lëshuar një «Urdhër për

krijimin e gjyqeve ushtarake në UNÇSh». Në: Dokumenta të Shtabit, v. I, 70.
4 Sipas saj, personat të cilët “brenda 15 ditësh do të hidheshin në anën e Frontit

NÇ”, “do të përfitonin nga rrethanat lehtësuese”. Në: Dokumenta të organeve, 198.
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Më 9 nëntor Komanda e Përgjithshme e UNÇ u dërgonte koma-
ndave ushtarake të qarqeve Berat, Vlorë, Gjirokastër dhe Korçë – jo këshi-
llave nç të qarqeve – , udhëzime për “Përpilimin e listave të elementëve
reaksionarë”, ku për secilin do “të bëhej një përshkrim i aktivitetit politik
kriminal”.1

Jashtë çdo parimi mbi vendosjen e një doktrine mbi shtetin,
dhe kur drejtuesit komunistë e strukturat e tyre formale të Lëvizjes
Nacionaçlirimtare qëndronin në Beratin e çliruar, prapa krahëve të
KANÇ, i cili që nga Kongresi i Përmetit konsiderohej si institucioni
legjislativ, si dhe prapa krahëve të «Qeverinë Demokratike» të kurorëzuar
pak javë më parë, me firmën e kukullës së madhe – Gjerneralkolonel
Enver Hoxhës si Komandant i Përgjithshëm i UNÇSh – iu dërgua njësive
të mëdha ushtarake një «Rregullore mbi funksionimin e Gjyqeve Ushta-
rake»2 që, me ndryshimet e rastit, ishte ajo e dërguar nga Titoja.

Rregullorja me 33 nene, që hynte në fuqi menjëherë, u dërgua
më 16 dhjetor. Neni 1 i saj “suprimonte gjyqet ushtarake të deriatë-
hershme” dhe jepte mundësi për ngritjen e një morie këshillash gjyqë-
sore ushtarake: “Pushteti gjyqësor ushtarak do të ushtrohej nga tri
kategori gjykatash: nga gjyqi ushtarak i korpusit3, nga gjyqi ushtarak
i krahinës ushtarake të Korpusit4 dhe nga Gjyqi i Lartë Ushtarak që
formohej pranë Shtabit të Përgjithshëm të UNÇ5 (Nenet 2 dhe 10).

Dënoheshin: “a) krimet e luftës, b) aktet e armiqve të popullit
dhe c) fajet penale të personave ushtarakë dhe të robërve të luftës,
(Neni 12). Dënimet përfshinin dy kategori me shtrirje shumë të gjerë:
kriminelët e luftës dhe armiqtë e popullit.6 Për këto dy nene Trojet e

1 Dokumenta të Shtabit, v.II, 274-5. Kërkesa përfundonte: “Pasi të na i dërgoni,
do t’ju njoftojmë se ç’duhet bërë për secilin”.

2 Aty, 299-313.
3 Kjo kategori kishte një këshillë gjyqësore të korpusit dhe nga një këshillë në

çdo Divizion. Sipas nevojës ky gjyq mund të krijonte këshilla edhe pranë
çdo brigade të izoluar nga Divizioni.

4 Kjo kategori mund të kishte këshilla gjyqësore edhe pranë komandave të
prefekturave.

5 Ky gjyq mund të kishte mëse një këshillë gjyqësore. Veç këshillave të përhershme
mund të ngriheshin edhe të jashtzakonshme. Të gjitha këshillat e tij emëroheshin
nga ShP.

6 Në armiqtë e popullit bënin pjesë edhe kundërkomunistët e të gjitha ngjyrave.
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Lirueme i përkisnin edhe Shqipërisë, gjë që vihet re në përcaktimet që
bëhen brenda tyre, në të cilat përfshihen shqiptarët që punuan në ato
treva gjatë LDB, së bashku me ata të Shqipërisë londineze. (Nenet 13
dhe 14). Shtrirja e fajeve arrinte deri te “Përhapja e propagandës së
gënjeshtërt të armikut” (Neni 15). Në të gjitha rastet e dënimeve me
vdekje si dhe në raste dënimesh të rënda duhet të parashikohej dhe
“humbja e nderit ushtarak dhe e të drejtave civile, pra konfiskimi i
pasurisë së të dënuarit” (Neni 17). Procedura e gjyqeve ushtarake duhet
të jetë e shpejtë dhe pa shumë hollësi por e plotë (Neni 18 – gërmat
italike janë të dokumentit.). Mbajtja e procesverbalit prej sekretarit
bëhej sipas diktimit të prokurorit (Neni 20). “Në qoftë se i pandehuri
nuk është i aftë për t’u mbrojtur vetë, gjyqi mund ta lejojë të zgjedhi
mbrojtës ose ia cakton vetë” (Neni. 23). Dënimet jepeshin “Në emër
të popullit shqiptar” (Neni 28).

Pas vendosjes së shtabit komunist në Tiranë, për të përfocuar
më tej terrorin, përsëri prapa krahëve të KANÇ dhe të qeverisë së vet,
më 20 dhjetor komandanti Enver Hoxha u dërgonte “Gjithë reparteve
të UNÇSh” një Qarkore mbi Riorganizimin e Gjykatave Ushtarake,
e cila përfundonte: “Neni 25 është me rëndësi pse është një inovacion
revolucionar në drejtësinë popullore [...] gjyqet tona këtej e tutje nuk
do të lidhen më formalisht me asnjë mjet prove formale [...] Vendimi
ka me u dhanë në bazë të ndërgjegjes së gjykatësve dhe gjithmonë në
interes të Luftës Nacionalçlirimtare1 dhe në bazë të asaj që populli e
quan të drejtë dhe të mirë”.2 Kishte kohë që mbiemrat “popullor” dhe
“revolucionar” komunistët i përdornin si kriter të padiskutueshëm
të së vërtetës.

Po hidheshin hapa të mëtejshme për vendosjen e diktaturës
komuniste, e cila po fillonte me parullën tepër tërheqëse – populli mbi
të gjitha –, për të përfunduar pas disa vitesh me atë absurden “Partia
mbi të gjitha”.

1 Në ”luftën NÇ”, që kishte mbaruar, u kishte mbetur ora komunistëve. Ajo
që po zhvillohej pas ‘Çlirimit’ ishte Lufta Civile.

2 Dokumenta të Shtabit, v.II, 373.
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Çlirimi i kryeqytetit

Në kuadrin e tërheqjes së Vehrmahtit prej Ballkani, më 16
tetor 1944 u mbyll Ambasada Gjermane; ambasadori Martin Shlip
(Schliep) u largua nga Tirana. Po atë ditë, sipas një kërkese nga ana
e Gjermanisë, dhanë dorëheqjen kryeministri Ibrahim Biçaku dhe
Këshilli i Regjencës.1 Të nesërmen Komanda e Vehrmahtit në Shqipëri
u zhvendos nga Tirana në Shkodër. Në kryeqytet mbeti një pjesë e
reduktuar e një divizioni gjerman nën komandën e një kapiteni – të
Learderit –, që kishte për detyrë mbajtjen hapur të një korridori për
kalimin e forcave të tyre në tërheqje nga Greqia, nga Jugosllavia përmes
Strugës dhe nga Shqipëria jugore, përmes rrugëtimin Elbasan-Tiranë-
Shkodër apo dhe Elbasan-Durrës-Shkodër.2

Sipas urdhrit të ShP me qendër në Berat, ku i plotfuqishëm edhe
për veprimtaritë ushtarake strategjike ishte koloneli jugosllav Velimir
Stojniç, Divizioni I i UNÇ me komandant kolonel Mehmet Shehun
mbërriti në periferitë e Tiranës më 25 shtator dhe qëndroi në gjendje
pritjeje gjersa të grumbulloheshin forca të tjera që do të merrnin
pjesë në çlirimin e kryeqytetit.3 Në këto kushte, dy Brigadave, I dhe
IV (Brigada V kish marrë rrugën për në Kosovë), u mbeti që gjatë netëve
grupe partizanësh të bënin aksione në lagjet periferike të qytetit mbi
gjermanët e bashkëpunëtorët e tyre, si dhe mbi kundërshtarët politikë.
Aksione të tilla të forcave të tjera partizane po ashtu kishin filluar në
dhjetëditëshin e tretë të shtatorit.4

Mehmet Shehu mbajti një qëndrim gati armiqësor ndaj oficerëve
britanikë.5

1 B. Fischer (i), 257, «1945. Raporti përfundimtar i Vehrmahtit gjerman në Shqipëri».
2 M. Shehu (i), 11, 18-9, 35, 37, 38./ Pearson (ii), 400-1/ Benanti, 181.
3 M. Shehu (i), 16- 7.
4 Aty. 17, 19-20,24./ Dezhgiu (i), 240, ku citon informata gjermane.
5 Majori britanik Oliver, i atashuar pranë Divizionit I si BLO, në shtator 1944

raporton se u ndodh në vështirësi sepse Shehu jo vetëm nuk e lajmëroi për
lëvizjen e shtabit drejt Tiranës dhe e konsideronte të papranueshme dhe të
palejueshme hyrjen e tij aty gjatë zhvillimit të operacioneve, por bëri
përpjekje për largimin e tij jashtë Tirane. Gjendja e Oliverit i ngjante një
personi të vendosur në arrest shtëpie. Misionet e tjera u mbajtën të gjitha
jashtë qytetit. Në: Panorama, 28.11.2017, 18, artikull i Romeo Gurakuqit.
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Më 28 tetor gjermanët dogjën depot e xhenios në periferinë veri-
lindore të Tiranës dhe u tërhoqën prej lagjeve periferike.1 Të nesërmen
mbrëma partizanët e Brigadës I me të shtëna armësh hynë si çlirimtarë
në lagjet e zbrazura prej gjermanëve.2 Pa luftime, mëngjesi i 30 tetorit
i gjeti forcat e kësaj brigade të vendosura prej Kodrës së Kuqe, gjatë
Rrugës Mbretnore (sot Rruga e Barrikadave), te Drejtoria e Postave (Pazari
i Ri), gjer te ura e sipërme e Lanës.3 Qyteti u nda në dy zona, në atë gjer-
mane dhe në atë partizane.

Brenda qytetit, dy ditët e fundit të tetorit dhe 1 nëntori kaluan si
tri ditë armëpushimi. Qytetarët lëviznin lirisht nga njëra zonë në tjetrën.4

Gjatë këtyre ditëve Brigada I përforcoi pozicionet dhe, me ndihmën
e popullatës, filloi ngritjen e barrikadave.5

Kur numri i partizanëve kishte mbërritur rreth 3.000 forca (sipas
burimeve britanike) apo 4.000 (sipas atyre amerikane)6, gjeneral-
kolonel Enver Hoxha me dy urdhëra, gjithnjë nga Berati, njëri i 30
tetorit dhe tjetri i 1 nëntorit, urdhëronte Korparmatën I për të sulmuar
garnizonin gjerman në Tiranë me moton “me sulmue Tiranën dhe me
e marrë me çdo kusht”, dhe se “brigadat e reja që mund të jenë aty duhet
me i hudhë në luftë që të marrin eksperiencë”.7 Në fakt, kjo betejë
kundër një ushtrie në tërheqje të organizuar do t’i shërbente drejtuesve
komunistë për të rritur besueshmërinë si në sytë e popullit, ashtu
dhe përpara aleatëve të cilët kërkonin kudo humbje sa më të mëdha
në forcat gjermane. Edhe jugosllavët, që ishin të pranishëm në ShP të
UNÇSh, ishin të interesuar për ato humbje. Thuhet se plani për çliri-
min e Tiranës ishte studiuar nga kreu i Misionit Ushtarak Jugosllav Stoj-
niç dhe nga Vojo Todoroviç. Ishte ky i fundit që u kishte transmetuar
verbalisht brigadave I, IV, VII e X urdhrin për sulmin në kryeqytet.8

Ky rast do të ishte i vetmi ku forcat e UNÇ do të zhvillonin, ashtu
siç pretendon Mehmet Shehu, një “luftë frontale, luftë të rregullt”,

1 Data është vendosur në krahasim me ngjarjet që u zhvilluan të nesërmen.
2 Kujtime të autorit./ Shehu (i), 25.
3 M. Shehu .(i), 25.
4 Kujtime të autorit i cili, si të tjerët, ka kaluar lirisht me biçikletë nëpër të dy zonat.
5 M. Shehu (i), 27./ Kujtime të autorit.
6 R. Gurakuqi, art.i cit.
7 Dokumenta të Shtabit, v.II, 262, 267.
8 Benanti, 181-2.
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dhe ku drejtuesit komunistë do të tregonin edhe se tehu nuk ishte
lufta civile që po bënte kërdinë, por ai kundër ushtrisë gjermane dhe
se mbeteshin të angazhuar për asgjësimin e trupave gjermane brenda
vendit.1 Por, në urdhrin e 30 tetorit nuk bëhej fjalë për asgjësimin e
armikut brenda Tiranës; aty theksohej: “Në asnjë mënyrë gjermanët
s’duhet të ikin rehat e pa luftë”.2

Gjatë ditëve 2 deri 10 nëntor partizanët goditën vazhdimisht
objekte të ndryshme ku forcat gjermane qëndronin në mbrojtje të forti-
fikuara. Pati dhe kundërsulme të pakta nga gjermanët. U zhvilluan
luftime të ashpra. Një batalion i Brigadës IV, i dislokuar në Krrabë,
ndeshej me reparte të vogla gjermane që vinin nga Elbasani.3

Më 7 nëntor aviacioni aleat bombardoi pozicione gjermane nga
Kodra e Kopilit te kazermat Shkumbini.4 Pati viktima edhe nga popullata.

Mbërritja më 9 nëntor e Brigadave VIII, X dhe XVII plotësoi
kushtet për një sulm të përgjithshëm mbi objektet e fortifikuara gjermane.
Sulmi filloi në pasditen e 11 nëntorit.5

Forcat gjermane të grumbulluara në Elbasan, më 12 nëntor brak-
tisën qytetin me drejtim për në Tiranë. Në Qafën e Krrabës pësuan
një sulm ajror të fortë nga një skuadrilje gjuajtësish italianë të dërguar
nga komandanti i forcave Aleate të RAF, nënmareshali Eliot (Elliot),
sipas kërkesës së Misionit Ushtarak Anglez dhe të ShP së UNÇ. Në këtë
sulm ajror forcat gjermane kanë pësuar 1.300 të vdekur.6

Sulmet mbi garnizonin gjerman në Tiranë u ndërprenë pas
mesditës së 13 nëntorit, kur erdhi lajmi i mbërritjes së kolonës së madhe
gjermane me rreth tre mijë ushtarë me tanke dhe artileri7, e ardhur
nga Elbasani e që kishte kaluar pritat e Qafës së Krrabës. Gjatë natës

1 Në fjalimin e mbajtur në Konferencën e Paqes në Paris (21 gusht 1946), kur
tashmë ishte e njohur si doli ushtria gjermane nga Tirana dhe nga Shqipëria,
Hoxha ka deklaruar se “UNÇ kish marrë nga Shtabi i Përgjithshëm urdhrin
e prerë të mos i linte gjermanët të dilnin nga kufiri shqiptar, por t’i asgjësonte
në tokën shqiptare”. Në: Hoxha, v. 3, 426.

2 Dokumenta të Shtabit, v.II, 263./ M. Shehu (i), 17, 35-6, 38.
3 M. Shehu (i), 27 pasim 33, 35.
4 Aty, 35./ Hibbert, 327.
5 Aty, 37, 38, 41 pasim 49.
6 Benanti 181.
7 R. Gurakuqi, art. i cit.
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gjermanët u përqendruan në Mushqetà.1 U dërguan aty me shpejtësi
të gjitha forcat partizane; në Tiranë u la një forcë e kufizuar. Duke filluar
nga pasditja e 14 nëntorit kolona gjermane goditet pa pushim për 24
orë dhe pëson humbje të ndjeshme në njerëz e në mjete. Forcat
gjermane lëvizën natën; në mëngjesin e 16 nëntorit u futën në Tiranë,
por siç shkruajnë në raportet e tyre, “Në të gjitha rrugët dhe sheshet
e qytetit ishte një zjarr i vazhdueshëm i bandave, nga të gjitha dritaret,
nga ballkonet dhe çatitë. U hap zjarr më pushkë, mitraloza e granata
dore”.2

Gjatë dy javëve, në sulmet kundër garnizonit gjerman të mirë-
mbrojtur, ranë 127 dëshmorë dhe u plagosën 290 të tjerë.3 Shumica
dërmuese, të bindur se çlirimi i qytetit ishte vetëm në duart e tyre,
luftëtarët shkruan faqe trimërie dhe heroizmi.4

Pas bashkimit me forcat që erdhën, të nesërmen trupat gjermane
dolën qetësisht nga istikamet dhe nga Tirana. Mehmet Shehu shkruan:
“Armiku [...] duke gdhirë 17 nëntor, përfiton nga errësira e natës [...]
dhe çan një rrugë tërheqjeje përmes Tiranës së Re, pas shpinës së forcave
të Brigadës IV dhe VIII”.5Ajo ditë – 17 nëntori – shënoi ditën e çlirimit
të kryeqytetit.6

Në ditët e fundit, sidomos një ditë para largimit, ushtarët gjer-
manë në Tiranë patën liri të plotë për raprezalje, vrasje e plaçkitje. Krimet
e tyre mbi civilët, me gra e fëmijë, i ka përjetësuar Stavro Frashëri në
librin me titull Këtej kaluan hordhitë gjermanike, ku nuk e ka plotë-
suar rrethin e kërkimeve.

1 Shehu (i), 50-53.
2 Aty, 52-4 / Dezhgiu (i), 242.
3 Aty, 60 ./ Benanti, 183.]
4 Aty, 27 pasim 32, 42 pasim 46, 58; veçanërisht 61-75.
5 Aty, 58.
6 B. Fisher (iii), 33, shkruan: “Në betejën e Tiranës Hoxha lëshoi njësitë e veta

të përbëra prej 40 mijë trupash të brigadave të fuqishme partizane, gjë që
pasoi bunacën e shtatorit, kohë gjatë së cilës ai qe marrë me konsiderata të
karakterit politik [...] kjo krijoi përshtypjen se Hoxha e shihte të udhës të
shkrepte nja dy pushkë para se gjermanët të largoheshin nga vendi”.
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Ditët e zeza të çlirimit të Tiranës

Në valën e luftës civile, terrori e masakrat që komunistët po
ushtronin në Jug e në Veri, pllakosën kryeqytetin e rrethinat, para e sido-
mos gjatë ditëve të luftës për çlirimin e tij. Shehu shkruan se bëhej
“spastrimi i lagjeve nga elementët reaksionarë”1. Nuk ishte vetëm ky
që mendonte se “reaksionarët duheshin zhdukur”; Kristo Themeko,
që ka qenë i ngarkuar nga klika komuniste për “spastrime” në krye-
qytet, pas dhjetë ditësh do të tregojë në Plenumin e Beratit: “Kur kam
biseduar me Enverin, ai më ka këshilluar se kur të hynim nëpër qytete,
do t’i spastronim elementët e rrezikshëm”2. Po aty Gogo Nushi, në
atë kohë sekretar politik i Komitetit Qarkor të PKSh për Tiranën, tregon
se nuk ka pasur dijeni për këtë masakër, se në Tiranë ishin vrarë 60 veta,
se i njihte emrat e asnjeri nuk duhej të vritej dhe se numri i të vrarëve
tashmë do t’i kishte kaluar të 100 vetët.3

Në vigjilje të marrjes së pushtetit, komunistët e kishin zgjeruar
rrethin e “reaksionarëve”: aty bënin pjesë, veç kolaboracionistëve, edhe
ata që duke luftuar kundër okupatorit nuk pranonin të bënin pjesë në
të ashtuquajturin Front Nacionalçlirimtar, siç ishin ballistë, zogistë e
grupe të tjera; si dhe nacionalistë të cilët idetë antikomuniste i shpallnin
hapur; veçanërisht intelektualët4. Në “reaksionarët” përfshiheshin për-
gjithësisht individët e përgatitur e me kulturë perëndimore; familjet
e kamura që nuk kishin ndonjë nga fëmijët me Partinë, familjet e njohura
e me influencë; pjesa më e madhe e nëpunësve të administratave të
kaluara.

Tragjedia në kryeqytet filloi më 28 tetor5, atë natë që forcat gjer-
mane u tërhoqën nga lagjet periferike. Gjatë ditëve të para të spastrimit
u arrestuan mbi 400 veta.6 Ata që u vranë pa gjyq, përpara shtëpive

1 M. Shehu (i), 23-4.
2 AQSh, Plenumi i Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 96.
3 Aty, 87.
4 Duke filluar nga marsi 1944, intelektualët kishin filluar një nismë kundër

luftës civile. Në: gazeta Bashkimi i Kombit, 13 mars./ Për një mbledhje të
mbajtur në Tiranë më 16 gusht, Bashkimi i Kombit i 17 gushtit shkruan:
“Mentarët vendosin për qeverinë, për kufijtë etnikë, kundër terrorit të kuq”.

5 Butka (iv), v. II, 265.
6 M. Shehu (i), 60.
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të tyre, rrugëve e bodrumeve, ishin mbi 100 veta. Të tjerët, të lidhur
me litarë i nisnin për në katundet Surrel, Brar, Shupal, Zallher etj.,
ku shumë shtëpi fshatarësh ishin kthyer në burgje.1

U. Butka shkruan më gjerë mbi masakrat dhe terrorin komunist
në Tiranë.2

Enver Hoxha e ka përmendur dy herë masakrën e Tiranës me
arsyetime të kundërta. Në Plenumin e Beratit thotë si ‘me zemërim’: “Po
vriten në Tiranë me duzina njerëz e oficerë të dorës së dytë, të cilët,
duke pasur besim në drejtësinë tonë dhe në Shpalljen dorëzohen”3,
ku me bllofin, kumarxhiu kërkon të lajë duart duke luajtur kartën
mizore të “të dorëzuarve”. Pas katër dekadash, me të njejtat fakte, e
për ironi në të njëjtin numër faqesh të një botimi tjetër, kërkon të
bindë opinionin se masakra ishte e justifikueshme.4

Plenumi i 2-të i KQ të PKSh5

Berat, 23–27 nëntor 1944

Plenumi i Beratit, sikurse është quajtur shkurt, do të ishte
forumi më i lartë i PKSh ku do të bëhej bilanci i fitores dhe do të jepeshin
orientimet për fazën e re, atë të pushtetit komunist. Ndodhi krejt e
kundërta; në qendër të punimeve u vunë të metat, gabimet dhe fajet
e drejtuesve komunistë qysh prej krijimit të Partisë. Në plenum morën

1 Plasari–Malltezi (i), fundfaqe 87./ Musta, 54-5, jep një listë me kufomat e
identifikuara./ Alimehmeti–Jakova, japin po ashtu të dhëna.

2 Butka (iv), v. 2, 261-73.
3 AQSh. Nga Raporti i E. Hoxhës në Pl. e Beratit. Në: Plasari–Malltezi (i), 32./

“Shpallja”, ishte një «Deklaratë e KANÇ e 17 shtatorit 1944» për kundërshtarët
që dorëzoheshin. Në: Dokumenta të Shtabit, v.II, 171-2.

4 Hoxha, (ix), 171-2.
5 Dëshirojmë të theksojmë një përfundim të bashkautorëve Plasari–Malltezi:

Transparenca e analizës që i bëhet vijës dhe veprimtarisë së PKSh në të gjitha
aspektet, prej themelimit deri në çlirimin e vendit, i bën materialet e Plenumit
të 2-të të KQ të PKSh, zhvilluar në Berat në nëntor 1944 (të mbajtura fshehur
nga udhëheqja komuniste), dokumente burimore të pazëvendësueshme për
të shkruar historinë e Luftës Antifashiste dhe të Partisë Komuniste për
periudhën 1941–1944. Në: Plasari–Malltezi (i), 3.
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pjesë 17 veta: anëtarë e kandidatë të KQ të Partisë, si dhe të tjerë të
caktuar për t’u kooptuar në të.1

Në vazhdimësi të patronazhit të PKJ, edhe ky forum u zhvillua
sipas kërkesave dhe nën mbikqyrjen e plotë të emisarëve të Titos.
Në këtë rast i plotfuqishëm ishte koloneli Velimir Stojniç2, i cili mori
pjesë aty së bashku me kapitenin Nijaz Dizdareviç3. Stojniçi mori pjesë
edhe në mbledhjen e Byrosë Politike që u zhvillua para mbajtjes së
Plenumit.4

Megjithëse drejtuesi i vërtetë i PKSh kishte qenë Popoviçi, i
ndihmuar në terren nga Mugosha, dhe si plotësues Jovanoviçi e veça-
nërisht Tempo, kuadrot kryesore të PKSh u vunë në rolin për t’i dhënë
vetes shpulla nga të dyja faqet, se e kishin kthyer fytyrën herë nga “sekta-
rizmi”, herë nga “oportunizmi”, pra nuk e kishin mbajtur kokën
drejt marksizëm-leninizmit. “Duhej shtruar çështja lakuriq në Byronë
e Komitetit Qendror dhe pastaj në Plenum”, thoshte Enver Hoxha, një
kërkesë kjo e Velimir Stojniçit, sipas të cilit “Duhej futur thellë”.5

Duke spekuluar me kërkesat e Kominternit, të përforcuara nga
Titoja, për një front të përbashkët kombëtar kundër fuqive të Boshtit,
Stojniçi, i ardhur qysh në fund të gushtit kur lufta civile po vazhdonte
në rritje, në fund të nëntorit ‘kritikonte’ zhvillimin e kësaj lufte, tashti
që LDB në Shqipëri ishte në ditën e fundit të saj. Ky nxirrte këto
përfundime:

1 Sipas radhës që kanë marrë fjalën ishin: Sejfulla Malëshova, Enver Hoxha,
Koçi Xoxe, Gogo Nushi, Ramadan Çitaku, Tuk Jakova, Hysni Kapo, Naxhie
Dume, Nako Spiru, Liri Gega, Bedri Spahiu, Kadri Hoxha, Manush Myftiu,
Kristo Themelko, Pandi Kristo, Alqi Kondi dhe Kiço Ngjela; mungonte
Mehmet Shehu për shkak detyre. Në: Plasari-Malltezi (i).

2 Për misionin Stojniç kemi folur në titullin Këmbimi i emisarëve, në kapitullin
e kaluar./ Miladin Popoviçin e dëboi Stojniçi në shtator 1944 shkruan E.
Hoxha, “me urdhër të Titos” dhe pa e vënë “në dijeni” Enverin, të cilit i mbeti
vetëm organizimi i udhëtimit të Popoviçit. Përkatësisht: Nga fjala e V. Stoj-
niçit në Plenum. Në: Plasari–Malltezi (i), 137./ Hoxha (ix), 131-4./ Popoviçi
u vendos në Kosovë me detyrën e sekretarit politik të Komitetit të Partisë
të Qarkut. Në: Nasi (i), 165 në psh.

3 Për pjesëmarrjen në Plenum të Dizdareviçit shih në: Plasari–Malltezi (i), 63
në psh. nr. 54. / Hoxha (ix), 122.

4 Gjeçovi (i), 117.
5 Plasari–Malltezi (i), përkatësisht, 34 e 136.



Luan Dode302 PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE

 “Në kthesat kryesore Partia juaj ka marrë qëndrime të paqarta dhe
sektare, si Mukja dhe Labinoti. Qëndrimet ndaj Muharrem Bajraktarit
dhe Gani Kryeziut kanë qenë të gabuara dhe sektare, qëndrimi kundër
Bazit gjithashtu [...] kështu, nuk është arritur bashkimi i këtyre masave
në Front [...] (politika) ka shkuar në llogari të okupatorit, i cili, ka dashur

përçarjen e popullit. Kjo përçarje është bërë shtytje për luftën civile”.1

Kuadrot kryesore të PKSh pranuan se së bashku me dy instru-
ktorët e mëparshëm nuk kishin qenë në lartësinë e duhur si drejtues;
si rrjedhojë drejtimi i takonte po PKJ, por nëpërmjet emisarëve të rinj.2

Stojniçi thekson: “Ndihma që duhej të vinte nga jashtë ka ardhur me
mbërritjen tonë”.3

Referati i parë, «Mbi situatën politike», i mbajtur nga Sejfulla Malë-
shova, “është zhdukur”. Ai përmbante edhe “kritika të ashpra për Enverin,
Miladinin, Dushanin e të tjerë”.4

Në raportin e Hoxhës «Vija politike» dhe në atë të Xoxes «Çështja
organizative», si dhe në diskutimet e 14 të pranishmëve të tjerë, nuk
përmenden “Trojet e Lirueme”. Vetëm Kadri Hoxha pati guximin të
përmendë tangencialisht Kosovën. Ky tha: “Për punën e Kosovës ai
(Miladini) nuk më priti fare mirë”.5 Për këto çështje madhore kombë-
tare të kohës, shumica e kuadrove kryesor të PKSh ishin pajtuar tashmë
plotësisht me kërkesat e Titos.

Përmbledhtas, zhvillimet e Plenumit i kemi klasifikuar në pesë
çështje.

Uzurpimi i drejtimit të PKSh nga emisarët e Titos.....
Në raportin dhe në diskutimet e veta Hoxha rrëfehet për vete dhe për
të tjerët se s’kanë qenë veçse “nxënës” të “shokëve jugosllavë”. Ky thotë:

1 Aty, 144./ Për krahasim mund të shihet Hoxha (ix) 193.
2 Siç kemi përmendur, në misionin Stojniç bënte pjesë edhe Savo Stojanoviç,

ekspert për çështje ushtarake.
3 Plasari–Malltezi (i), 137.
4 Hoxha më pas do e quajë referatin e S. Malëshovës “paçavurja që […] as e

meriton të zihet në gojë”. Në: Hoxha (ix), 167./ Kujtime të P. Kristos: Intervistë
dhënë Gj. Titanit në gazetën Panorama 28.6.2003, 12.

5 Plasari–Malltezi (i), 82.
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“Që të gjithë e dimë se sukseset dhe gabimet e Komitetit Qendror
janë të lidhura me dy shokët jugosllavë Miladin dhe Dushan. Këta dy
shokë kanë ndihmuar shumë për formimin e Partisë sonë dhe për mëkë-
mbjen e saj. Në këta dy shokë, të gjithë ne, shihnim Partinë e madhe
Komuniste të Jugosllavisë [...]. Gati të gjithë ne shokët e Komitetit
Qendror Provizor ishim pa eksperiencë partie dhe pa pikëpamje politike
të gjera. [...]. Puna jonë ishte si puna e atij nxënësit që në çdo rast pyet
ose shikon mësuesin nëse ka punuar mirë ose si duhet të punojë. [...].
Komiteti Qendror ishte identifikuar me Miladinin dhe praktikisht Komitet
Qendror nuk kish.1

“Lindi jo një simpati por një dashuri për të (për Miladinin) dhe çdo
gjë që thoshte Aliu (Miladini), për mua qe një gjë e mirë, e mbaruar.2

Për sa i përket vijës politike, unë [mendoja] si mendonte Aliu (Mila-
dini), asnjë presje më tepër.[...] Erdhi Tempoja […] Dushani më tha se ishte
një nga ata të mëdhenjtë që na kishte ardhur nga lart. [...] Aliu s’më tha
gjë ç’ishte ky (Tempoja). Vamë në kasolle. Atje Tempoja shtroi çështjen
e Shtabit (Ballkanik). [...] Unë nuk e dija që Tempoja ishte anëtar i KQ
të Partisë Jugosllave, e dija se ishte vetëm një njeri i cili qe ngarkuar për

një punë dhe kalonte këtej rastësisht”.3

Prezantimi me Tempon tregon se figura e parë e PKSh, Enver
Hoxha, trajtohej si person i kategorisë së dytë nga instruktorët jugosllavë.

Me një servilizëm lakuriq ndaj Stojniçit, Hoxha thotë:

“Aliu (Popoviçi) ishte dembel i madh. Ai jepte disa pika dhe asgjë
më tepër. [..] nga Aliu nuk mësova gjë, nuk pata asnjë ngritje politike
si udhëheqës i Partisë që isha [...] Ne kishim mendimin se ai dinte mjaft
[...] Duket se ai s’dinte gjë. Jo vetëm që s’përfitova gjë nga ai, por edhe

humba”.4

Pas 4 dhe pas 38 vitesh, Hoxha, për disa arsye – për arsye ortakërie,
për t’u justifikuar se i ka besuar një internacionalisti të vërtetë siç e konsi-
deron Miladin Popoviçin, për të zvogëluar rolin e këtij të fundit e për
të nxjerrë në pah veten, për të fshehur qëndrimin e vet të turpshëm

1 Aty, 27.
2 Aty, 153.
3 Aty, 156-7.
4 Aty, 155-6.
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kundër Popoviçit në këtë Plenum, ku ky nuk ishte i pranishëm, për
të mënjanuar akuzat e mëvonshme të bëra E. Hoxhës nga Tuk Jakova
për qëndrimet mosmirënjohëse ndaj Miladinit1, apo për të treguar
politikën e drejtë që mbante me Beogradin për Kosovën dhe respektin
ndaj pjesës komuniste të kosovarëve, e të tjera – e vijëzon siç i duhet
portretin dhe ’ardhjen si privatisht’ të Popoviçit:

“Në këtë punë të rëndë politike2 shokët komunistë shqiptarë u
ndihmuan me gjithë zemër prej komunistit internacionalist jugosllav
Miladin Popoviç, i cili luftoi me heroizëm gjer në fund për popullin
dhe Partinë tonë.3

“Miladin Popoviçit i mungonte përvoja e një udhëheqësi të nivelit
të lartë, por nuk i mungonin as vendosmëria për të mësuar, as gatish-
mëria për ta thënë fjalën e tij me kujdes e pjekuri, pa kurrfarë megalo-

manie apo ndërhyrjeje e tendence imponimi ndaj nesh.4

Vite më pas, duke ndihmuar në mitimizimin e figurës së Popo-
viçit5 dhe duke shprehur një pakënaqësi ndaj kosovarëve të arratisur
në Shqipëri, Hoxha ka thënë:

“Po të mos ishte keqkuptimi i kosovarëve, në sheshin e Tiranës ne

sot do ta kishim nji përmendore madhështore kushtuar Popoviçit”.6

Pjesëmarrësit në Plenum folën për atë uzurpim dhe për krijimin
e herëpashershëm nga ana e Popoviçit të klikave në krye të Partisë. Disa
nga kritikat:7

G.NushiG.NushiG.NushiG.NushiG.Nushi: “Shokët e KQ kanë qenë sa për formë”.[66] N. SpiruN. SpiruN. SpiruN. SpiruN. Spiru:
“gjithçka mbetej në duart e Miladinit dhe të njerëzve që ai donte t’i

1 Hoxha, v. 12, 340-4.
2 Është fjala për formimin e partisë – shënimi im.
3 Hoxha (vii), 40./ Hoxha, v. 5,248, ku teksti nuk i ka shpëtuar ndryshimeve.
4 Hoxha (ix), 20.
5 Maxhuni (ii), 55 etj.
6 Myftari (i), 304-5, ku i referohet Sotir Manushit ish-pedagog i lëndës së mark-

sizëm-leninizmit në Universitetin e Tiranës.
7     Për secilin diskutues janë vendosur në kllapa katrore faqet e diskutimit që

gjendet në Plasari-Malltezi (i).
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mbante afër tij”. [69] S. MalëshovS. MalëshovS. MalëshovS. MalëshovS. Malëshovaaaaa: “Komitet Qendror dhe Byro ishte
Aliu (Miladini) me dy-tre veta rreth tij. Në fakt, në Byronë Politike është
krijuar një klikë pa dashur”. [73, 75] L. GegaL. GegaL. GegaL. GegaL. Gega: “Partinë tonë e ka udhë-
hequr Aliu, kurse dora e djathtë ka qenë Enveri. Në Byronë Politike
ishte krijuar një klikë [...] Ishin Aliu, Baca, Dushani dhe Enveri”. [75,
75-6, 76] TTTTT. Jakov. Jakov. Jakov. Jakov. Jakovaaaaa: “Ajo (Partia) ka qenë e përqëndruar në duart e
Miladinit e të Duhanit. [...] Enveri ka qenë i mbyllur brenda pas Aliut.
[...] Ai do të vinte vetëm atje ku do të vinte dhe Miladini. [...] Ne, si anëtarë
të KQ, nuk jemi interesuar për punët e Partisë, por edhe sikur të intere-
soheshim, çelësat i kishte tjetërkush. [...] Për shokun Miladin e Dushan
unë kam pasur një dashuri, sepse tek ata unë shihja krijimin e Partisë”.
[84, 86, 106] H.KapoH.KapoH.KapoH.KapoH.Kapo: “Miladini e Dushani, që dominonin në KQ, do
të na imponoheshin”. [88] K. NgjelaK. NgjelaK. NgjelaK. NgjelaK. Ngjela: “Unë besoj se ata (anëtarët e KQ)
kanë qenë qorra pas Miladinit e Dushanit”. [112.] Lexuesi mund të

vazhdojë më tej. [95, 101-2, 104-5, 118-9, 126, 133, 149-50]

Faktet e mësipërme e të tjera që nuk po i përmendim, si dhe
e tërë praktika e kaluar flasin për rolin parësor të instruktorëve të PKJ,
sidomos të Popoviçit e të Mugoshës, e veçanërisht të Popoviçit i cili
komandonte klikat që krijonte herë pas here në krye të PKSh.1

Terrorizmi, metodë pune e PKSh. . . . . Pas propagandës, terro-
rizmi ishte mjeti kryesor që komunistët përdorën brenda partisë e ushtrisë
së tyre si dhe mbi kundërshtarët e mbi popullin.2 Për këtë veprimtari
dy emisarët e PKJ ishin frymëzues dhe jepnin shembull personal.

Ndërmjet të tjerash, Hoxha rrëfehet në Plenum:

“Jo vetëm te ushtari i thjeshtë, por edhe te anëtari i Partisë, ka
humbur zemra e vërtetë e komunistit, e atij që i dhimbet jeta e tjetrit
[…] Shokët tanë e kanë humbur këtë gjë, e në radhë të parë, udhë-
heqësit, e përmbi ta, anëtarët e Komitetit Qendror. Shokët tanë mendojnë
vetëm të zhdukin çdo njeri që s’është me ne, që s’mendon si ne, të
zhdukin bile edhe njerëz të thjeshtë të popullit, të zhdukin anëtarët e
Partisë, kokat e të cilëve bien pa i peshuar mirë”.3

1 Qysh në Konferencën e Vendit (mars 1943), N. Spiru dhe L. Gega kritikonin
monopolizimin e punës. Në: AQSh, F. 14/APL, D. 10, v. 1943, f. 42, 47.

2 Plasari-Malltezi (i), 128. Diskutim i S. Malëshovës.
3 Aty, 32.
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“Vija terroriste ishte më e theksuar te Dushani dhe tek Aliu me
Lirinë. Dushani gjoja ishte kundër terrorrit, ishte kundër vrasjeve që
bëri Mehmeti (Shehu) në Dumre, por asgjë s’e pengonte të vriste pa të

keq më shumë se Mehmeti. Në këtë pikë unë isha pasqyra e Aliut”.1

Nga urdhrat e Hoxhës për “dekorim”2 të shokëve3 po përme-
ndim atë për zhdukjen e Zef Malajt, ish-kryetar i Grupit Komunist
të Shkodrës.4

Një pjesë e të pranishmëve si dëshmitarë, një pjesë e vogël të
shqetësuar, dikush duke pasur frikë edhe për veten e vet e një pjesë
tjetër si kritizerë, flasin për dukurinë e terrorizmit. Nga folësit, të cilët
stigmatizojnë frymëzuesit kryesorë – Popoviçin e Mugoshën dhe E.
Hoxhën e L. Gegën – dalin fakte dhe «pse»-të komuniste të veprimtarisë
terroriste. Nga diskutimet:5

TTTTT. Jakov. Jakov. Jakov. Jakov. Jakovaaaaa::::: Komisar politik i Brigadës I (de facto i tillë ishte D.
Mugosha), thotë: “Qysh në fillim me lindjen e ushtrisë [...] zhvillohet
tendenca terroriste. Shumë njerëz janë vrarë pa gjyq dhe pa faj. Këtë
frymë e ka futur Dushani. [...] Kështu sot ushtria duket sikur ka dalë
të mbysë popullin. [...] Ne i kemi dhënë shkas Ballit të na quaj terroristë”.6

“Kjo tendencë ekziston akoma, prandaj Komiteti Qendror duhet të
marrë masa e të dënohen kriminelët se kjo na ngatërron ne aq sa s’po
dimë të vendosim kush është kriminel lufte e kush jo”. [84-5]. Jakova,
anëtar i BP, hiqet sikur s’ka qenë i pranishëm në veprime terroriste masive.7

G. NushiG. NushiG. NushiG. NushiG. Nushi: : : : : “Një tendence e tillë ka qenë vijë për ne. Të gjithë ata që
kanë qenë kundërshtarë të politikës sonë, jo kriminelë e kuislingë, ne
i konsideronim si armiq dhe përpiqeshim t’i zhduknim nga faqja e
dheut. Kjo ka qenë jo vetëm për kundërshtarët, por edhe për ata që ishin
anëtarë partie e që kishin një pakënaqësi ose kishin shfaqur një dyshim

1 Aty, 163.
2 “Dekorim”, kishte kuptimin “ekzekutim me plumb ballit”.
3 Shih në Plasari–Malltezi (i), 251, 253, 255.
4 Aty, 287.
5 Për secilin diskutues janë vendosur në kllapa katrore faqet e diskutimit që

gjendet në: Plasari-Malltezi (i).
6 Në vitin 1944 ishte botuar libri me titull Parti komuniste apo Parti terroriste,

i cili është ribotuar nga Lepenica (ii), 55-101.
7 Shih raportin e shkruar nga M. Shehu e T. Jakova për pushkatimin e 140 karabi-

nierëve italianë. Në: Ç. Hoxha, 83-4.
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për vijën tonë; kemi pasur direktivë nga Komiteti Qendror që këta t’i
zhduknim”.[86.] H. KapoH. KapoH. KapoH. KapoH. Kapo: : : : : “Gjëja më e keqe ka qenë fryma terroriste
si në organizatat (e Partisë) ashtu dhe në ushtri. Mendonim se kështu ne
do të zhduknim ata që ishin jashtë Frontit [...] Si provë terrori më i keq
është vrasja e Mynyr Xhindit.1 Po ta shikojmë çështjen mirë si komu-
nistë, ai nuk duhej vrarë. Është vrarë për hiç gjë. [...] Shpirti terrorist
ekziston edhe sot, edhe te përgjegjësit, deri në atë shkallë sa Çobani
(Hito Çako, komisar politik i Brigadës V) më ka shkruar se Shefqet Peçi
(komandant i asaj brigade) duhet të vritet. E Përse? Për pak gjë [...]
Kjo frymë tek ai ekziston akoma se ka besim që nga mjetet për të fituar
Partia, është edhe ky, terrori. Këtë shpirt e ka futur Dushani që na fliste
me simpati për një punë të tillë. Një rast që më është paraqitur persona-
lisht dhe s’ma ka thënë Komiteti Qendror, por më ka thënë Liria. Ky
rast është vrasja e Mustafa Gjinishit. Unë në fillim kundërshtova, pse
s’ma kish thënë vetë as Aliu (Miladini) as Enveri, por pastaj hezitova,
dhe pranova, duke menduar se ky qe mendim i Qendrorit (KQ) dhe
duhej bërë”. “Te Shulja (K. Themelko) unë shoh fytyrën e Dushanit e
të Miladinit”. [89-90, 91] M. MyftiuM. MyftiuM. MyftiuM. MyftiuM. Myftiu: : : : : “Edhe në Vlorë ne kemi pasë
menduar se ata që s’ishin me ne, duhej të zhdukeshin. Kishim një
listë prej 42 vetash që i kishim dënuar me vdekje dhe një pjesë e tyre
s’kishin faj. [...] Me Mehmet Shehun kemi biseduar, meqë Shqipëria
do të çlirohej shpejt dhe popullit do t’i jepej mundësia e zgjedhjeve,
reaksionarët duheshin zhdukur që më parë. [...] Kjo tregon se ne kemi
dyshuar në forcat tona”.[94] KKKKK.....ThemelkoThemelkoThemelkoThemelkoThemelko: : : : : “Këtë bindje2 ma përforcoi
edhe një gjë që ndodhi pranë Shtabit të Përgjithshëm, ku pashë të
pushkatohej një njeri po në këtë mënyrë. [...] Që elementët e rrezikshëm
duheshin spastruar gjatë luftës, ky ka qenë mendim i të gjithëve, veçse
duhej me i pastrue në mënyra që të mos merrte vesh populli”.[96-7]
K. Ngjela: K. Ngjela: K. Ngjela: K. Ngjela: K. Ngjela: “Fryma e terrorizmit ekziston edhe atje ku edukata është
e tillë. Për shembull: këtë frymë ne e kemi pasur shumë shumë më pak
nga sa u tha këtu”.[112.] S. MalëshovS. MalëshovS. MalëshovS. MalëshovS. Malëshovaaaaa: : : : : “Mënjanë e vrasim Mustafa
Gjinishin, në anën tjetër e paraqesim atë si hero përpara popullit dhe
Partisë. [...] Terrorizmi si në popull, si në ushtri, si në Parti, tregon së
pari dobësinë e vijës sonë politike [...]. Me terror po i zgjidhim të gjitha

1 Më 5 nëntor 1942, ndërsa forcat komuniste po sulmonin Gjormin dhe
Lepenicën, Hysni Kapoja urdhëroi vrasjen pas shpine të M. Xhindit, i cili të
nesërmen u konsiderua dëshmor i vrarë “prej plumbave të tradhëtarëve në
Gjorm”. Në: Lepenica (iii), 455.

2 Zhdukjen e kundërshtarëve – shënimi im.
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punët [...]. I masim shokët nga brutaliteti dhe kriminaliteti […] Terrori
zë një vend mjaft të madh në punën tonë politike”.[128-9]. N.Spiru:N.Spiru:N.Spiru:N.Spiru:N.Spiru:
“po të vazhdonim kështu, puna do të përfundonte te Mustafa Gjinishi”.[71]
“Atentatin kundër Bahri Omarit në Himarë populli s’e pëlqeu”. [116]
“Ne e kemi dëmtuar vijën e Frontit. Vrasjet në Tiranë janë një mur
edhe më i madh”.[117.] “Është e vërtetë se ky (K. Themelko) është i
edukuar me këtë frymë, të terrorizmit, por janë edhe të tjerë. Në ato
pozita terroriste ka qenë dhe Beqir Balluku[...] në Bozhigrad. [...] Ai
(G. Nushi) të thotë se letrat për vrasjen e Sotir Kondit, Anastas Plasarit
e Zef Malës i ka marrë nga Enveri”.[121-2] VVVVV. Stojniç: . Stojniç: . Stojniç: . Stojniç: . Stojniç: “Në Partinë
tuaj ka shumë shembuj që tregojnë se kanë rënë koka të pafajshme të
anëtarëve të Partisë [...] Janë vrarë edhe njerëz që kanë qenë afër nesh
[...] Unë jam dakord me Sejfullaun (Malëshovën) që thotë se Partia ka
marrë rrugën e degjenerimit në një bandë kriminelësh”.[141]

Një pohim për terrorin e ushtruar gjatë luftës nç jepet edhe gati
pas katër dekadash. Ish ministri i Brendshëm e më pas i Mbrojtjes, Kadri
Hazbiu, në procesin gjyqësor kundër tij, akuzohet për terror të kryer
gjatë luftës.1

Lufta civile. . . . . Kjo çështje u rrah gjerësisht në Plenum. Auto-
kritikën që u bë nga Enver Hoxha e të tjerët, si dhe diskutimet e kritikat,
janë paraqitur në sythin Aspekte të luftës civile të titullit Lufta civile...,
si dhe (për qëndrimin ndaj Abaz Kupit) në paragrafin e fundit të sythit
Misioni ushtarak..., të titullit Konflikti ushtarak..., në kapitullin e katërt.

Në raportin e vet E. Hoxha është rrëfyer:

“në vend që t’i fusim ata (nacionalistët) në Front, ne i futëm në prehrin
e armikut”.2

“Kjo punë sektare me elementët e Frontit dhe me ata që ishin jashtë
Frontit, por që kishin mundësi të futeshin ose të bashkëpunonin me

1 Të ashtuquajturit armiq të Partisë, ‘agjentë jugosllavë’ (si M. Shehu, K. Hazbiu
etj.) akuzohen se “gjatë luftës kanë përdorur terrorin dhe kanë mbajtur qëndrime
sektare me qëllim që të diskreditonin forcat partizane e Partinë Komuniste Shqi-
ptare, që ta shkëpusnin këtë nga populli”. Po kështu justifikohet djegia në
Veri e katundeve Sinjë dhe Fushë Alie. Shih akt-akuzën kundër grupit të Kadri
Hazbiut. Në: Dervishi (iii), përkatësisht 24 dhe 42.

2 Plasari–Malltezi (i),21, nga raporti i E. Hoxhës në Plenum.
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ne, u bë si vijë. Ushtarakisht po forcoheshim, ushtria jonë po zmadhohej,
sukseset tona ushtarake ishin të vazhdueshme, por krahas me këto,
shtohej edhe sektatrizmi ynë. Asgjë s’peshonim, parulla “ja me ne, ja

kundër nesh”, ishte në rendin e ditës”.1

Sejfulla Malëshova propozon:

“Meqenëse me vijën tonë ne i kemi shtyrë vetë ata (kundërshtarët)
në atë anë, dhe meqenëse shumë veta kanë frikë të afrohen me ne, t’ua
bëjmë atyre të qartë se në punën tonë ne kemi pasur sektarizëm dhe

se për ta tani portat e Frontit nuk janë të mbyllura.2

Lufta karrieriste. . . . . Dy instruktorët e rinj të Titos – Stojniçi dhe
Dizdareviçi – krijuan një terren më të përshtatshëm në politikën përça
e sundo që kishte ndjekur Popoviçi. Kuadrove kryesore komuniste
shqiptare u erdhi rasti për të shfaqur pretendimet për vlerësimin e punës
së tyre, kur tashmë njihej më gjerësisht niveli i ndividëve të ndryshëm
në udhëheqjen e Partisë.3 Nga analiza e punimeve të plenumit duket
qartë tërë kjo tymtajë. Enver Hoxha pas shmangieve, autokritikave,
servilizmave e mashtrimeve, u mundua të mbrojë personin e tij edhe
nëpërmjet një kritike që qëndronte; ky tha: “Në Partinë tonë ekziston
një dozë e karrierizmit, prandaj duhet të luftohet”.4

Ështe qesharake, por ishte brenda vijës komuniste, se i pari që
pretendonte për vendin e Enver Hoxhës, ishte Koçi Xoxe, i cili në raportin
e tij, si ‘merita’, tërthorazi përmendi si argument kryesor atë marksist-
leninistin: hegjemoninë e klasës punëtore. Argumenti tjetër, që duhet
të nënkuptohej, ishte stazhi në lëvizjen komuniste. Në raportin e tij
«Çështja organizative» e Partisë, që ishte gjithëpërfshirës5, një raport

1 Aty, 25, nga raporti i E. Hoxhës në Plenum.
2 Aty, 131, nga një diskutim i S. Malëshovës në Plenum.
3 Kiço Ngjela thotë: “Organizatat (e Partisë – shënimi im) kanë pasur besim te

Komiteti Qendror, asnjë dyshim nuk ka patur për të”. Në: Plasari–Malltezi (i), 112.
4 Plasari–Malltezi (i), 155.
5 Analizonte e jepte direktiva “Mbi rininë Komuniste dhe mbi atë Antifashiste”,

mbi “Gruan”, mbi “Agjitpropin”, “mbi çështjet organizative të Frontit”, “Mbi
pushtetin” dhe mbi “çështjen e ushtrisë”.
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i gjatë dhe i shkruar mirë1, i cili pa asnjë dyshim nuk ishte shkruar prej
tij, duke folur për kuadrot në komandë, në qendër e në bazë, tha: “në
radhët tona, e sidomos në radhët e udhëheqësve, shikon të jenë me dyzina
intelektualë, gjysmëintelektualë, bejlerë, agallarë e mikroborgjezë”.2

Kjo dukuri, e përdorur si argument kryesor, është përdorur si një refren
në raportin e tij.3 Nuk la pa kritikuar, si në kalim e sipër, Liri Gegën4 e
cila ishte pretenduesja kryesore e postit të Xoxes si një nga figurat që
kishte fituar kredi por që tashti ylli i saj po perëndonte. Kritikoi dhe Nako
Spirun – pa e përmendur me emër –, për mungesa të theksuara në pro-
blemet organizative të rinisë Komuniste e asaj Antifashiste.5 Në mbrojtje
të tezave të veta, përmendi një apo dy herë edhe “shokun Enver Hoxha”.6

Nako Spiru, që diskutoi i pari, synonte po ashtu vendin e Enver
Hoxhës. Nga mesi i nëntorit i kishte dorëzuar Dizdareviçit një karakte-
ristikë mbi E. Hoxhën, shkruar në italisht.7 Ne besojmë që kjo të jetë

1 Ku nuk mungojnë njëherazi të vërteta e kundërthënie si: “Populli ynë e
deshi ushtrinë, por nuk dha ndihmën e duhur për forcimin e kësaj ushtrie”,
“Shokë, populli ynë ka dhënë çdo gjë në këtë luftë”. Në: Plasari–Malltezi
(i), përkatësisht, 56 e 59.

2 Plasari–Malltezi (i), 49.
3 Për shembull: “ne jo vetëm qe nuk e kemi çmuar rëndësinë e punëtorit dhe

të fshatarit të varfër për Partinë, por nuk kemi ndjerë dhe rrezikun që përbën
për Partinë një kompozicion i tillë social”./ Për ushtrinë thotë: “në gjthë ushtrinë
ka vetëm 10 udhëheqës fshatarë dhe 10 punëtorë, ndërsa intelektualë dhe
të pasur ka 62. Kjo shifër është deri në brigada”. Në: Plasari–Malltezi (i),
përkatësisht 45 e 61.

4 Plasari–Malltezi (i),, 50, 53.
5 Aty, 51-3.
6 Aty, 51.
7 Mes të tjerash shkruan: “Ndjek Tashkon me sy mbyllur (Vetë E. Hoxha e ka

bërë një autokritikë të tillë. Shih në Plasari-Malltazi (i) 152-3 – shënimi im).
Me ardhjen e Miladinit e Dushanit, me formimin e Partisë, u bë anëtar i
Komitetit Qendror të Përkohshëm dhe ndjek me sy mbyllur Miladinin, i
cili pak nga pak, përqendron përgjegjësitë në duart e tij. Në konferencën e
Partisë u zgjodh sekretar i përgjithshëm i Komitetit Qendror (të Byrosë). U
shqua zakonisht si njeri që shkëlqeu në luftën kundër fraksionistëve. Kjo është
pjesa gratis. Më tepër ka gërthitur në këtë fushë se ka punuar. S’ka bërë
asgjë nga vetja – zbatues, pa perspektivë, i Miladinit.

   “Inteligjencë mesatare. Në shkollë, jashtë shtetit dhe si profesor gjithashtu
mediokër. Gjatë gjithë kësaj kohe (para formimit të Partisë) jetë jo shumë
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bërë sipas kërkesës së shokëve jugosllavë. Kritikat për E. Hoxhën se
“ndjek me sy mbyllur Miladinin”, kuptohet se kanë shkuar në favor
të Hoxhës, se pikërisht atë kërkonte KQ i PKJ. Ky rast shërben për të
parë Nako Spirun një komunist idealist arrivist; aspak politikan.

Në Plenum N. Spiru diskutoi dy herë. Diskutimi i dytë, shumë
i gjatë1, përmbante kritika të forta për drejtuesit, duke injoruar Enver
Hoxhën, si të varur plotësisht nga Popoviçi. Njëherazi, duke kritikuar
popullarizimin e tepruar të Hoxhës, tregon se si me rastin e mbledhjes
së KANÇ në Berat është thënë “në vesh, cilët duheshin brohoritur dhe
cilët jo”, pavarësisht si do të flisnin.2 Kjo e fundit ishte një luftë e patur-
pshme bërrylash mes ‘shokësh’, në prag të Plenumit të Beratit.

Sejfulla Malëshova, një tjetër pretendues për vendin e Enver
Hoxhës, – që qëndronte mbi të gjithë të pranishmit, qoftë nga përgatitja
e përgjithshme, qoftë nga ajo marksiste-leniniste –, në diskutimet e
tij tregoi se kishte qenë në Bashkimin Sovjetik. U ankua se pas ardhjes
në vend ishte mbajtur larg Komitetit Qendror. Në diskutimin e dytë tregon
se, sapo kishte ardhur3, ishte kooptuar anëtar i Këshillit të Përgjithshëm
NÇ, anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UNÇ dhe më pas ishte caktuar
kandidat i KQ të PKSh.4 Diskutimin e dytë (që ishte i gjatë) e bëri i
fundit, pas atij të N. Spirut dhe para atij të V. Stojniçit, që konsiderohej
si mbyllja e diskutimeve.5 Në kritikën frontale që i bënte veprimtarisë
së udhëheqjes së Partisë – Popoviçit, e pas tij Hoxhës –, theksonte njëhe-
razi si qëndrimin oportunist ashtu dhe atë sektar ndaj Ballit Kombëtar.6

   të rregullt. Në Parti sekretar. Tashti do t’i bëjnë lajka. Kërkon të jetë i pari në
çdo gjë dhe t’i marrë të gjithë nëpër këmbë. Të tjerët do t’i shohë fare të vegjel.
Vuan nga kompleksi i inferioritetit. Asnjë cilësi prej drejtuesi. Frenon çdo
nismë. Rrjedh nga një famije pronarësh të vegjël. Në kohët e fundit në kushte
jo të mira ekonomike.

  “Në popull nuk është njohur dhe, atje ku është i njohur nuk gëzon emër të
mirë. Partia e popullarizon me të gjitha forcat. Për këtë arsye fillon të bëhet
i njohur. Populli nuk është shumë i bindur për aftësitë e tij”. Në: Plasari–
Malltezi (i), 331, ku i referohet faksimiles në: Dedijer (i), 306-7.

1 Plasari–Malltezi (i), 113-26, diskutimi integral i N.Spirut.
2 Aty, 123, nga një diskutim i N. Spirut.
3 S. Malëshova ka mbërritur nga Franca në Shqipëri pas Konferencës së Vendit

të PKSh, pra pas marsit 1943. Në: Dedijer (i), 97.
4 Plasari–Malltezi (i), përkatësisht 74 e 127, nga diskutime të Malëshovës në Pl.
5 Por pas Stojniçit diskutuan K. Xoxe, E. Hoxha dhe L. Gega.
6 Plasari–Malltezi (i), 127-8, nga një diskutim i Malëshovës në Plenum.
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Për popullarizimin e Enver Hoxhës që, sipas Malëshovës, “u zgjidh
si të gjitha punët e tjera të Miladinit, i cili vendosi të bëhej ky populla-
rizim”, [...] “popullarizim që mori formë banale dhe pa kohë” [...], tha
se “ai (Enveri) është në të vërtetë sinteza e gabimeve tona”.1 Sipas
tij, sot, “në çlirimin e krejt Shqipërisë, “detyra kryesore” ishte “ngritja
e një pushteti demokratik dhe mbi këtë, një shteti të ri”.2 Duket sikur
me gjithë nivelin e tij, ideologjia nuk e kishte lejuar të konstatonte –
si miliona të tjerë – se nuk mund të ngrihej një “pushtet demokratik”
në një “shtet komunist”.

Nënshtrim i plotë ndaj PKJ..... Pasi hodhën baltë mbi Popoviçin
e Mugoshën dhe mbi veten e tyre, të pranishmit e gjenin rrugëdaljen
te ndihma e të dërguarve të rinj të Titos. Me naivitetin që ushqente fana-
tizmi ideologjik dhe niveli i ulët, pa përjashtuar servilizmin arrivist
e për dikë edhe frikën, përgjërimet për PKJ rriteshin.

Enver Hoxha, sekretari politik, shprehte adhurim:

“Partia Komuniste e Jugosllavisë s’mungoi të na dërgonte përsëri
ndihmën e saj të çmueshme dhe eksperiencën e saj të madhe. Shoku
Velo (Velimir) erdhi në vendin tonë për të na dhënë pa kursyer ndihmën
e tij [...] ai na dha ndihmën më të madhe që Partia nuk do t’ia harrojë
kurrë Partisë Komuniste Jugosllave, sikundër që nuk do t’i harrojë

kurrë ndihmën e viteve të shkuara”.3

Koçi Xoxe, sekretari organizativ, angazhohej:

“Partia Jugosllave që na ndihmoi të ngremë Partinë, tani përsëri
me delegatin e saj shokun Velimir Stojniç dhe shokun Niaz Dizdareviç,
na solli perspektiva të gjera […] Shokut Velimir Stojniç i shtrëngojmë
dorën nxehtësisht dhe i premtojmë që [...] do të braktisim të kaluarën,

pozitat e vjetra”.4

1 Aty, 130.
2 Aty, 131.
3 Aty, 33.
4 Aty, 63.
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Të tjerët po ashtu përgjëroheshin për PKJ. Disa nga përgjërimet1:

L. Gega:  L. Gega:  L. Gega:  L. Gega:  L. Gega:  “Sikur të mos na kishte ardhur ndihma e dytë e Partisë
Jugosllave, gjithë këtë luftë ne do ta kishim humbur”.[75] B. Spahiu:B. Spahiu:B. Spahiu:B. Spahiu:B. Spahiu:
“Jemi në gjendje se e kemi këtu ndihmën e partisë Jugosllave”. [80]
TTTTT. Jakov. Jakov. Jakov. Jakov. Jakova: a: a: a: a: “E quaj një fat ardhjen e këtyre shokëve jugosllavë që do të
na ndriçojnë në këto momenete”. [83} H. Kapo: H. Kapo: H. Kapo: H. Kapo: H. Kapo: “Kam besim se [...]
shoku Velo dhe shoku Dizdar do të na ndihmojnë të ndreqim gabimet
që kemi bërë”.[88] N. Spiru: N. Spiru: N. Spiru: N. Spiru: N. Spiru: “Duhet t’i jemi mirënjohës Partisë Komu-
niste Jugosllave dhe shokëve Velo (Velimir) dhe Dizdar. [...] problemet

nuk mund të shtroheshin pa ardhur këta dy shokë”. [172].

Stojniçi e theksoi misionin e vet edhe si një kuadër që kishte
ardhur për të “paraqitur direktiva”.2 Duke i prekur komunistët në pikën
e tyre të dobët – në mbajtjen e pushtetit –, dha vijën për ardhmërinë
e Shqipërisë, ku bënte presion për vendosje marrëdhëniesh të ngushta
me Jugosllavinë deri në bashkimin me të, që ishte një nga detyrat kryesore
të misionit të tij.3 Ky tha:

“Ju jeni të vegjël, jeni kafshatë e mirë për imperializmin. Pa Jugoslla-
vinë ju nuk mund ta mbani pushtetin [...] Si do të jenë këto, nuk mund
të thuhet në këtë Konferencë, por le të jenë këto marrëdhënie një konfe-
deratë dhe më tutje. Një perspektivë të tillë [...] të rrënjosni ju në shpirtin
e popullit [...] Perspektiva e Jugosllavisë është perspektiva e krejt Ballkanit,
[...] Emri i Titos ka dalë nga kuadri i Jugosllavisë. Ai është simbol i
çlirimit të popujve të shtypur nga reaksioni e fashizmi. […] prandaj të
popullarizoni emrin e Titos në Shqipëri. Të shkruhet në shtypin tuaj më
shumë për Jugosllavinë. Duhet të popullarizohet Ushtria NÇ Jugosllave
nëpërmjet shtypit, por më mirë nëpërmjet veprash konkrete bashkëpu-
nimi. Ushtari i UNÇSh të shohë gjakun e UNÇJ dhe anasjelltas”.4

1     Për secilin diskutues, në kllapa katrore janë vendosur faqet e diskutimit në:
Plasari-Malltezi (i).

2 Mes të tjerash, Stojniçi tha: “KQ i Jugosllavisë e ka parë të nevojshme dhe më
ka dërguar mua si instruktor pranë KQ të PKSh, kurse shokun Niaz Dizda-
reviç pranë KQ të Rinisë”. Theksoi se ka ardhur që “të shohë situatën konkrete
dhe, në bazë të saj, të paraqesë direktivat”. Ky tha: “duhet të japim ndihmë
në të gjitha drejtimet si Parti, Ushtri, Rini e Front”. Në: Plasari–Malltezi (i), 134.

3 Plasari–Malltezi (i), 63 në psh.
4 Plasari–Malltezi (i), 148./ Krahaso me Hoxha (ix), 195-6.
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Në mbyllje të fjalës së vet Stojniçi porositi të mbaheshin fshehur
emrat e të dërguarve jugosllavë, të “Miladinit, Dushanit, Blazhos e Tempos”
se mund “të kuptohej në mënyrë të shtrembër ndihma e Partisë Jugosllave”.1

Bllofi i madh – servilizmi i Enver Hoxhës –, që ndihmoi për të
njëjtin qëndrim të shokëve të tij të armëve, e lehtësoi situatën për
miratimin njezëri në plenum të vazhdimësisë së drejtimit të PKSh
nga PKJ.

Në Plenum u arrit që në psikologjinë e kuadrove komuniste
shqiptare të zinte vend një e vërtetë: vlerësimi i punës së tyre ishte
në duart e shokëve jugosllavë, duke rënë kështu në prehrin e tyre.
Enver Hoxha e njihte mirë këtë teknikë. Ky, duke qenë i bindur se do
ta shkarkonin, bëri lirshëm autokritika pa hesap. Por, pasi e telendisën
faqe shokëve të vet, jugosllavët e mbajtën në po atë pozitë, “për oportu-
nitet”2, si personin më të përshtatshëm për shërbim.

Pas ’zgjedhjeve’, rezultonin të përjashtuar nga Politbyroja Gega
dhe Çitaku. Aty Hoxha u caktua sekretar i përgjithshëm, Xoxe sekretar
organizativ; Malëshova, Spiru e Jakova anëtarë. Po të ndjekim klasifi-
kimin e kohës, dy ishin “punëtorë” ndërsa tre “intelektualë dhe gjysmë-
intelektualë”. Mehmet Shehu mbetej kandidat i KQ; u pranuan si të
tillë edhe Manush Myftiu e Rrahman Parllaku. Shumë vite më pas Enver
Hoxha shkruan se Politbyroja “u riorganizua në prapaskenë” dhe, për
të justifikuar qëndrimet e veta, shton se “nga 5 anëtarët, 4 ishin vegla
të bindura të jugosllavëve”3. Pra nga kuadrot komuniste kryesore,
gjatë tre vite jetë të PKSh vetëm Enver Hoxha dilte i saktë.

Zhvillimet e Plenumit treguan edhe njëherë qartë se, për periu-
dhën 1941–1944, shumica e drejtuesve komunistë, për arsye të orienti-
mit idologjik, njëherazi dhe të moshës së re e të mungësës së përgatitjes
– të mungesës së njohurive në të gjitha fushat – pra të paaftësisë për
përgjegjësitë që mbanin, të drejtuar qysh prej fillimit nga dy emisarët
e Titos, më pas të orientuar edhe nga të dërguar si Tempo, Jovanoviçi
e të tjerë, nëpërmjet këtij Plenumi kalonin përfundimisht nën vasalitetin
e PKJ. Duke i bërë miqtë zot shtëpie, ata “5 a 6 «të dërguar» me çanta

1 Plasari–Malltezi (i), 149.
2 AMPB, në: Dervishi (ii), përkatësisht: 27, 90.
3 Hoxha (ix), 164.
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në sup”, për të cilët Hoxha ironizon pas katër dekadash1, kishin uzurpuar
lehtësisht drejtimin e Partisë Komuniste Shqiptare.

Mënyra e zhvillimit të Plenumit ishte një absurditet për kalim
në vasalitet.

Pranimi i përulur i vijës jugosllave të paraqitur nga Stojniçi,
ishte zinxhiri i dytë që u vu në qafën e PKSh, pas atij të pranimit për
qëndrimin pranë KQ të saj të dy instruktorëve të PKJ.2

Kjo gjendje vasaliteti e pranuar tashmë haptas, do të reflektohej
që të nesërmen e mbylljes me ngut të punimeve të Plenumit të Beratit
(në fjalimet që do të mbaheshin në Tiranë e në telegramet që do t’u dërgo-
heshin drejtuesve komunistë në Beograd) dhe do të përforcohej vazhdi-
misht në çdo hap, për tre vjet e gjysmë të tjerë, deri në qershorin e
vitit 1948.

Kështu u tradhtuan idealet e Luftës Nacionalçlirimtare. Në
kuadër të luftës kundër zaptuesit, për marrjen e pushtetit komunistët
kaluan nëpërmjet terrorizmit dhe të luftës së ashpër civile nën orientimet
e të plotfuqishmëve të PKJ. Më pas nuk pati as Shqipëri të lirë, kjo do
të kalonte nën varësinë e plotë të Jugosllavisë; as Shqipëri demokratike,
kjo do të vihej nën diktaturën e tipit stalinist; as hapje perspektivash,
kjo i kthente krahët Perëndimit për të përqafuar Lindjen; as shpresë
për Shqipëri “të pandashme”. Mbi të gjitha u vu në rrezik ekzistenca
e shtetit të pavarur shqiptar.3 Kishte filluar shtrimi i shinave për glla-
bërimin e Shqipërisë nga Jugosllavia, “gjer në shitjen e Shqipërisë”, sikurse
shprehet Enver Hoxha4 për të dalë i larë dhe për ta kaluar tradhëtinë mbi
shokët e vet të armëve.

Në vazhdim, pas çlirimit, lexuesi do të vërë re se në të gjitha
instancat e PKSh, si në fjalimet e drejtuesve komunistë shqiptarë, në
artikuj të ndryshëm shtypi, nëpër mbledhje e mitingje, dhe në shkëm-
bime urimesh mes figurash komuniste shqiptare e jugosllave, zhvillohet
një propagandë e shfrenuar me bazë mësimet e Stojniçit: Madhështia

1 Hoxha (v), 394.
2 Sipas E. Hoxhës, “fillimi i ndërhyrjeve e i presioneve të hapëta e të organizuara

të PKJ ndaj nesh” u shfaq në takimin e fundit me Tempon, nga fundi i korrikut
ose fillimi i gushtit 1943. Në: Hoxha (ix), 50.

3 Nasi (i), 52.
4 Hoxha (ix), 198.
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dhe roli i Titos si udhëheqës edhe jashtë Jugosllavisë, perspektiva e Jugo-
sllavisë do të paraqitet si ajo e krejt Ballkanit, se Shqipëria nuk bën dot
pa Jugosllavinë dhe së fundi bashkimi i Shqipërisë me Jugosllavinë.1

Roli i dyfishtë i mësuesit dhe i të qënit në Komandë i instru-
ktorëve jugosllavë, fakte që u vërtetuan nëpërmjet dokumentesh e zhvi-
llime ngjarjesh, dhe që u ridëshmuan në këtë Plenum nga kuadrot krye-
sorë të PKSh, nuk lënë rrugë tjetër të hapur interpretimi përveç ripohimit
të rolit parësor të PKJ në ngritjen, organizimin dhe në drejtimin e vazh-
dueshëm të PKSh.

Plenumi do të zgjaste, por e nesërmja – 28 nëntori – ishte caktuar
qysh prej tri javësh për hyrjen e «Qeverisë Demokratike» në Tiranë.2

Nuk dihet nëse ishte kjo e vetmja arësye që Plenumi mbeti pa rezolutë.
Disa pjesë nga materialet e Plenumit janë përkthyer dhe janë

dërguan në KQ të PKJ.3

Po të flasim për fill pas çlirimit, duhet pohuar se Byroja Politike
e PKSh, që ishte instanca më e lartë e Partisë dhe e vendit, kishte nivel
të ulët. Vetëm një nga anëtarët e saj ishte me arsim të lartë të mbaruar
– Sejfulla Malëshova –, i cili u përjashtua herët nga radhët e saj dhe nga
Partia.4 Enver Hoxha nuk kishte mbyllur asnjë vit akademik universitar.
Nako Spiru ishte me shkollë të mesme të përfunduar. Të tjerët ishin me
profesione teneqepunues, marangoz, këpucar, furrtar, apo oficer me
kurse perfeksionimi. Këta do të quhen këtej e tutje “udhëheqësit” të
cilët në pamje të jashtme, për popullin, shumë shpejt do të rrethoheshin

1 Milovan Gjilasi, një nga katër figurat kryesore të PKJ, shkruan: “Në fund të
luftës, drejtuesit kryesorë të Shqipërisë dhe të Jugosllavisë kishin ndër mend
të bashkonin dy vendet në një shtet të vetëm. Shqipëria do të bëhej kështu
republika e shtatë e Jugosllavisë, një republikë që do të përfshinte rajonin
e Kosovë-Metohisë me shumicë shqiptare”. Në: Besnik Dizdari, gazeta Pano-
rama 19.11.2015, 21, ku nuk jepet referencë.

2 Dokumenta të Shtabit, v. II, 325./ Plasari–Malltezi (i), 3.
3 AMPB, në: Dervishi (ii), 225, pohim i Koçi Xoxes në procesin gjyqësor kundër

tij.
4 Për të dhëna biografike e veprimtarie të S. Malëshovës shih: Kongresi, 45,

46./ B, 28 nëntor 1944 (numër special)./ B, 14 nëntor 1945./ Lazitch, 292 jep një
biografi të shkurtër të S. Malëshovës si veprimtar i Kominternit./ Plasari–Malltezi
(i), fundfaqe 11./ Plasari–Malltezi (ii), 425./ Dervishi (i), 540, 559, 562, 566.
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me aureola të ndërthurura prej vlerash nga më të mirat e mundshme.
Në këto vite, brenda Partisë, vlerësimi i tyre bëhej sipas “besnikërisë”
ndaj “marksizëm-leninizmit” të cilin ata nuk e njinin, ndaj “Jugoslla-
visë së Mareshalit Tito” dhe ndaj “Bashkimit Sovjetik e Stalinit të madh”.

Hyrja e «Qeverisë Demokratike» në Tiranë
28 nëntor 1944

Më 18 nëntor 1944 – të nesërmen e çlirimit të Tiranës –, u mblodh
në Berat Kryesia e KANÇ, e cila vendosi që”Dita e 28 nëntorit, ditë e
indipendencës, duhet të festohet me sloganin e çlirimit të Shqipërisë.
Prandaj kjo festë duhet të transformohet në një festim të madh politik,
në një festë të shënuar nacionale sikurse nuk ka parë kurrë Shqipëria”.1

Të nesërmen më 19 nëntor Enver Hoxha i dërgoi nga Berati
një urdhër “konspirativ” shtabit të Korparmatës I, me të cilin porosiste
organizimin e një pritjeje madhështore të qeverisë në Tiranë, në
yjësinë e kësaj feste të dyfishtë.2

Hyrja triumfale e qeverisë komuniste në Kryeqytet u shoqërua
me zbrazje topash dhe me entuziazëm popullor, me lule, këngë e
valle nëpër rrugë. Në të dyja anët e një tribune të ngritur përpara ish-
Hotel Dajtit në bulevardin i cili sot mban emrin Dëshmorët e Kombit3,
valonin bashkë me flamurin shqiptar ata të Aleatëve të mëdhenj dhe
ai i Jugosllavisë. Përfaqësuesit e Fuqive Aleate – të Britanisë së Madhe,
të SHBA e të Bashkimit Sovjetik – dhe të Jugosllavisë, zinin vende nderi
në krah të anëtarëve të qeverisë së re.4 Kapiteni amerikan Tomas Stefani,

1 AQSh, F. ?, v. 1944, D. 236, në: Violeta Murati, «’44-‘45, Fjala në Radio Tirana ... »,
Gazeta Ballkan, 30 nëntor 2013./ Kuptohet se vendimet e 18 nëntorit 1944
të Kryesisë së KANÇ, si shumë të tjera, nuk janë botuar në Dokumenta të
organeve.

2 Dokumenta të Shtabit, v. II, 325-6./ Për organizimin e hyrjes së qeverisë në
Tiranë, Hoxha caktoi Nesti Kerenxhin, Abdyl Këllezin dhe Liri Belishovën.
Në: Intervistën e Kerenxhit në Panorama 3 maj 2013, 13, dhënë Gjergj P. Titanit.

3 Valentina Duka jep një fotografi parakalimi me deçidurë «Ceremonia e
Çlirimit të Shqipërisë e organizuar në Tiranë më 28 Nëntor 1944.» Në: Duka,
fotografia e radhitur e para pas faqes 332.

4 B, 30 nëntor 1944./ Buletin, 30 nëntor 1944, në kryeartikull./ Pearson (ii), 413.
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me kërkesën e E. Hoxhës kishte hyrë në Tiranë “bashkë me shpurën
e Hoxhës”1. Por Hoxha e kishte parasysh Stefanin.2

Reparte partizane parakaluan të duartrokitura nxehtësisht nga
populli dhe të shoqëruara me të shtëna artilerie. Gjashtë aeroplanë të
Forcave Ajrore Aleate për Ballkanin – aeroplanë bombardues anglezë
Halifax – fluturuan ultaz mbi bulevard dhe hodhën fletushka me përshë-
ndetje dhe urime.3

Komandanti i paradës ushtarake kolonel Mehmet Shehu, e
përfundoi përshëndetjen me thirrjen që i shkonte ditës: “Rroftë flamuri
Kombëtar”. Presidenti i KANÇ, Omer Nishani, përmendi epopenë
e Skënderbeut dhe Lidhjen e Prizrenit, pa përmendur Ismail Qemalin,
as kontributin e shqiptarëve të Kosovës për Pavarësinë. Nga thirrjet
në mbylljen e fjalimit, politikani i regjur kishte zgjedhur: “Rroftë Jugo-
sllavia e re!”4

Duke iu drejtuar për herë të parë drejtpërdrejt popullit, Enver
Hoxha deklaroi se “Dita e flamurit u bë dy herë e shenjtë, dita e çlirimit
dhe e bashkimit të popullit shqiptar”.5 Ndërkaq, në Urdhrin e Ditës
që i kishte drejtuar atë mëngjes UNÇ theksonte se “qyteti i Shkodrës
ndodhej ende në duart e okupatorit”.6

Me psikologjinë e Vitit Zero, se edhe rezistencën kundër zaptuesit
e kishin filluar komunistët pas ngritjes së Partisë së tyre, Hoxha përmend
disa herë “tre vjet luftë të armatosur”, “tre vjet përpjekje heroike”.
Këtë moto mbante edhe në Urdhrin e Ditës drejtuar UNÇ.7 Edward
Stettinius, sekretar Shteti i ShBA, në një deklaratë dhënë shtypit për
këtë rast, fliste për “luftën e pabarabartë mbi pesëvjeçare” të popullit

1 Lucas, 252, ku citon NA: RG 226, Hyrja 136, Kutia 22, D. 236.
2 Më 9 nëntor E. Hoxha kishte dhënë urdhër që në Pezë duhej të ndaloheshin

kontaktet e ushtarakëve të misionit amerikan me njerëz të dyshimtë, duke
u thënë atyre se nuk duhej të përziheshin në punët e brendshme. Në:
Dokumenta të Shtabit, v. II, 273./ Hoxha, v. 1, 548.

3 Pearson (ii), 413/ Lucas, 252, 253.
4 Buletin, 30 nëntor 1944./ Në Kongresin e Përmetit kishte brohoritur për

“Ushtrinë Sovjetike”.
5 Pas 25 vitesh, në ribotimin e fjalimit në Vepra, v. 2 (1986), f. 422 ose në Vepra, v.

2 (ribotim 1984), f. 606, fjala “e çlirimit” është zëvendësuar me “e Pavarësisë”.
6 Buletin, 30 nëntor 1944./ Hoxha (ii), 4.
7 Hoxha, Fjala e mbajtur ditën e 28 nëntorit, 5, 7./ Buletin, 30 nëntor 1944.
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shqiptar.1 Edhe pas korrigjimeve që u bënë gjatë katër viteve, “thumbi”
psikologjik për “tre vjet luftë të armatosur” rishfaqet në nëntor të vitit
1948, në Rezolutën e Kongresit I të PKSh.2

Megjithëqë furnizimet e çdo kategorie ishin bërë nga aleatët
perëndimorë3, për “mirënjohjen” nga ana e popullit shqiptar Hoxha
vë në radhë të parë “Ushtrinë e Kuqe lavdiplote, të udhëhequr nga
strategu i madh i kohëve moderne Mareshali Stalin”. Pastaj cek luftën
“në tokë, në det dhe në ajër” të bërë nga Anglia dhe ShBA. Por, sipas
mësimeve të marra gjatë tre viteve prej shokëve jugosllavë, veçanërisht
atyre të marra në Plenumin e Beratit, Hoxha deklaron:

“Në luftën e tij nacionalçlirimtare, populli i jonë ka pasur ndihmën
më të madhe nga lufta heroike e popujve të Jugosllavisë [...] Ne u çojmë
[...] përshëndetjen dhe mirënjohjen tonë popujve vëllezër të Jugosllavisë,

Ushtrisë NÇ dhe prijësit të saj të madh Mareshalit Tito”.4

Dukej qartë publikisht se Hoxha ishte futur praktikisht në kularin
e Titos e parimisht në orbitën e Stalinit dhe se i vendosur i largohej orien-
timit të natyrshëm perëndimor të Shqipërisë.

Në Fjalën e Hoxhës, vëllezërit e vërtetë matanë kufijve të sapo-
rivendosur me mirëkuptim internacionalist, nuk përmenden as për
të tashmen as për të kaluarën – për kontributin e dhënë në Shpalljen
e Pavarësisë së Shqipërisë –, për të cilën nga figurat Hoxha përmend
vetëm Ismail Qemalin. Sipas Hoxhës, për shqiptarët në Jugosllavi s’kishte
më probleme, meqë Titoja e kishte siguruar se ishte “dërrmuar reaksioni
çetnik e serbomadh, shkaktarët e grindjeve në mes të popujve tanë”.5

Për Greqinë, ku nuk po fitonin komunistët, Hoxha denoncoi
genocidin që po bëhej mbi çamët dhe dha garanci për mbrojtjen e mino-
ritetit grek në Shqipëri.6

1 Buletin, 30 nëntor 1944./ Pearson (ii), 413.
2 Dokumenta kryesore, 543.
3 Hoxha ka pohuar se Bashkimi Sovjetik nuk dërgoi “asgjë”. Në : Hoxha (vi), 455.
4 Hoxha, Fjala e mbajtur ditën e 28 nëntorit, 9-10./ Ndihma e Jugosllavisë

kishte qenë dërgimi pranë shtabit komunist të Hoxhës të “5 a 6 «të dërguarve»
me çanta në sup”. Në: Hoxha (v), 393-4.

5 Hoxha, Fjala e mbajtur ditën e 28 nëntorit, 10.
6 Aty, 10-11.
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Në kryeartikullin «Dita 28 Nëntor – Ditë rilindjeje, lirie dhe pava-
rësie për popullin dhe për Kombin Shqiptar», të gazetës Bashkimi1,
për festën flitet në rreshtat e para sa për të kaluar radhën. Kryeartikulli
kishte për qëllim të tregonte se “tashti lindi dhe rilindi vetë Kombi shqi-
ptar”, një vlerësim që do të mbetej tabu gjatë gjithë periudhës së regjimit
komunist. Nuk përmendej asnjë nga figurat historike të kohës, e po
ashtu kontributi i shqiptarëve të “përtej kufirit” në shpalljen e Pavarësisë.
Në faqen e parë ishte vendosur vetëm fotografia e Enver Hoxhës. Krye-
artikulli i Buletinit të Luftës Nacional-Çlirimtare përshkohet nga e njëjta
frymë, kurse në pllakatin e madh të ballinës, nën flamurin kombëtar,
qëndronin fotografitë e E. Hoxhës dhe të I. Qemalit.

Në urimet e rastit që dërgoi Titoja nëpërmjet Radios Jugosllavia
e Lirë, e përmend festën edhe në kuptimin e dyfishtë të saj.2 Ky shkruan:

“[…] ju uroj festën më të madhe, ditën e flamurit Kombëtar.
“[...] populli juaj heroik bashkë me ushtrinë e tij […] sot përgatitet

të kremtojë festën si shenjë të çlirimit të mbarë vendit nga zgjedha e
fashizmit, si shenjë e çlirimit final nga reaksioni dhe shtypja.

“Sot kur ushtritë tona çlirojnë Shqipërinë e Jugosllavinë [...], të

lidhur fort me njëri-tjetrin, asnjeri më, e kurrë nuk mund të na ndajë.3

Urime me rastin e 28 Nëntorit dërguan dhe Hall e Stetinius,
përkatësisht ministra të Jashtëm të Britanisë së Madhe dhe të ShBA.4

Pas paradës, në Hotel Dajti u shtrua një koktej-drekë.5

1 Bashkimi u ribotua me një “Numër special” se në atë të radhës mungonte
fotografia e Hoxhës.

2 Besojmë që atë kuptim të dyfishtë t’ia ketë lajmëruar Titos, Velimir Stojniçi i
cili i njihte më së miri vendimet e Beratit.

3 Buletin, 17 dhjetor 1944: «Mareshali Tito përshëndet popullin shqiptar me rastin
e festës së madhe të 28 Nëntorit».

4 Buletin, 30 nëntor 1944./ Tekstet e telegrameve janë ribotuar në B, 30 korrik 1946.
5 Në atë pritje oficerët aleatë u përzien me gjeneralët dhe kolonelët shqiptarë

si dhe disa oficerë sovjetike dhe jugosllavë që ishin të gatshëm. Stefani ftoi
tre radio-operatorët e tij shqiptaro-amerikanë, Xhoxh, Gus Ruci dhe Albert
Tolie që ishin të vetmit njerëz të thjeshtë në atë pritje.

   Pritja koktej-drekë ishte e para dhe e fundit e këtij lloji në Tiranë. Hoxha
dhe shpura e tij nuk do të takoheshin më me Aleatët në ndonjë ngjarje si kjo.
Në: Lukas, 261-2.
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Enver Hoxha dhe e gjithë qeveria morën pjesë në një shërbesë
fetare për të falenderuar zotin për fitoren e luftës, të organizuar nga Kisha
Ortodokse Katedrale e Kryeqytetit.1

Çlirimi i Shkodrës

Çlirimi i qytetit të fundit që historikisht ka përfaqësuar çlirimin
e Shqipërisë në Luftën e Dytë Botërore, tregohet pas një jave në Bule-
tinin e Luftës Nacional-Çlirimtare të 5 dhjetorit 1944, jo në një titull, por
në një syth me gërma të vogla: «Veprime të Korpusit të Tretë për çlirimin
e Shkodrës». Në reportazh thuhet:

“Forcat partizane të Korpusit të Tretë dhe të Grupit të Shkodrës
ditën e 28 nëntorit përgatiten për të sulmuar strehën e fundit të nazistëve
dhe të tradhëtarëve [...]

“Në kohën kur po kryhej nga forcat tona rrethimi i armikut që ndo-
dhej në Shkodër, nazistët duke përfituar nga nata [...] u tërhoqën shpejt.2

“Më 29 Nëntor forcat e Korpusit të Tretë hynë në qytetin e Shkodrës

të pritura me brohoritje nga i gjithë populli”.

Pas dy vitesh, në artikullin «Sulmi mbi kalanë e Bërdicës»,
përkujtohet:

“Sot mbushen dy vjet që partizanët e Brigadës XXIII hynë të parët
ne qytetin e Shkodrës, të pritur me këngë, valle dhe brohoritje nga i

gjithë populli”.3

Sipas psikologjisë së kohës, një qendër e banuar është quajtur
e çliruar jo kur kanë ikur zaptuesit, por kur kanë hyrë çlirimtarët.

1 Duka, 227. Në librin e saj nuk jepen referenca./ Të njëjtin informacion, por të
zhvendosur me një ditë e jep dhe Jacques, 486, i cili për hyrjen e qeverisë
komuniste në Tiranë ka pranuar datën 29 nëntor të fallsifikuar jo vetëm në
një nga botimet e kohës së komunizmit.

2 Një tregim i ngjashëm me atë të M. Shehut për ‘ditën e çlirimit’ të Tiranës.
3 B, 29 nëntor 1946.
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Këtë psikologji ruan edhe pas 63 vitesh historiani Kristo Frashëri, në
atë kohë partizan 24-vjeçar.1

Një çerek shekulli pas rënies së regjimit komunist, Xh. Gjeçovi
ka vendosur dy herë në histori kurora me lule industriale të markës
«Historia e Lavdishme», për çlirimin e Shkodrës.2

* * *
Nuk na shkon miti komunist se Shqipëria u çlirua me luftën

që bënë partizanët shqiptarë nën udhëheqjen e Partisë Komuniste
Shqiptare, e cila nga ana e saj deri në qershor të vitit 1948 ka qenë pa
asnjë diskutim e nënshtruar, në strategji e përgjithësisht edhe në taktikë,
plotësisht ndaj KQ të Partisë Komuniste të Jugosllavisë.

Ndërkaq, nuk ka si të mohohet kontributi përkatës modest
që ka dhënë edhe Shqipëria gjatë LDB. Ishin me dhjetramijë edhe
ata shqiptarë, që pa qenë të interesuar për ‘politikën e madhe’,
luftuan me ndershmëri – me mish e me shpirt – kundër zaptuesve.

1 K. Frashëri shkruan: “Më 29 nëntor 1944, [...] partizanët e Brigadës XXIII [...]
hynë në Shkodrën e çliruar [...] të tjera reparte partizane [...] kishin arritur
deri në qendër të qytetit. Si rrjedhim nuk e patëm fatin të ishim çlirimtarët
e parë të Shkodrës”. Në: K. Frashëri, «Ju rrëfej 29 nëntorin ‘44», në gazetën
Shqip, 29 nëntor 2009.

2 Në vitin 2004, ‘me të dhëna të reja’ Xh. Gjeçovi shkruan se pasi “u vendos
rrethimi i plotë i forcave armike në Shkodër [...] Sulmi vendimtar për çlirimin
e qytetit filloi mesnatën e 28-29 nëntorit. Goditjet ishin të menjëhershme e
nga të gjitha drejtimet.” Në: Gjeçovi (iii), përkatësisht 117 dhe 119.

   Pas pesë vitesh, me të dhëna ‘më të reja’ Xh. Gjeçovi e ka zhvendosur luftën
në “përreth Shkodrës”. Ky shkruan: “Luftimet me forcat armike u zhvilluan
përreth Shkodrës, në Postribë, në [...]. Kundërsulmet, që morën trupat gjermane
më 28 nëntor, u thyen me humbje të rënda. Pas mesit të natës forcat armike
e lëshuan qytetin. Në mëngjesin e datës 29 nëntor, në Shkodrën e lirë hynë
luftëtarët e ushtrisë nacionalçlirimtare.” Në: Historia e popullit, v. IV, 102.
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Vazhdimi i luftës civile

Është e qartë se në fund të fundit komunistët shqiptarë erdhën
në fuqi nëpërmjet luftës civile, me një spirale të cilës i jepte shpirt PKJ
e personifikuar në dyshen Popoviç–Hoxha.1, 2

Komunistët e vazhduan luftën civile edhe në dy vitet e ardhshme
1945-1946, sidomos në pjesën veriore të Shqipërisë. Vazhdimi i kësaj
lufte edhe pas çlirimit, është trajtuar gjerësisht nga U. Butka.3 Një për-
mbledhje gjendet edhe te Dode.4

Vazhdimisht, edhe nga fundi i jetës së vet, Enver Hoxha ka dekla-
ruar se për komunistët Lufta Nacionalçlirimtare kishte pasur për qëllim
marrjen e pushtetit.5

Një fatkeqësi tepër e madhe që nuk do t’i ndahej Shqipërisë për
gati gjysmë shekulli ishte se lufta civile ia la vendin një absurditeti tjetër,
luftës së klasave, të dyja të mbajtura ndezur nga PKSh. Kjo e dyta nuk
linte qelizë të shoqërisë pa prekur: zhvillohej edhe brenda Partisë Komu-
niste/Partisë së Punës.

Dëshmorët

I kërkojmë falje lexuesit që në një temë të nderuar duhet të
flasim edhe për skandale.

Mund të mendohet se do ketë qenë një lapsus i Enver Hoxhës
në Konferencën e Paqes në Paris, në gusht 1946, i cili duhet të ketë

1 Të vërtetën e ka shprehur qartë e bukur B. Fisher, i cili shkruan: “Ndoshta
është ironike që një lëvizje rezistence, si puna e LNÇ, ta konsideronte luftën
kundër pushtuesve një përparësi të dorës së dytë për të. Por në të vërtetë kjo
është ajo çka ngjau në Shqipëri, përtej mitit që krijoi Enver Hoxha shpejt e shpejt
për fitoren e forcave partizane mbi ato të Boshtit”. Në: B. Fischer (iii) 29-30.

2 Plot pas një viti në pushtet, më 28 Nëntor 1945, Hoxha ka thënë: “Tradhë-
tarët e Ballit Kombëtar e të Legalitetit […] bënë ç’mundën që vëllavrasja të
arrinte kulmin”. Në: Hoxha, v. 3, 200./ B, 28 nëntor 1945.

3 Butka (iv), v. 2, 280-303, 340-73.
4 Dode (ii), 90-109.
5 ZP, 16 shtator 1982.
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ngatërruar sipërfaqen në km2 të Shqipërisë me numrin e dëshmorëve
të vendit të vet gjatë LDB.

Hoxha deklaroi në Paris se Shqipëria pati 28.000 të vrarë.
Por, për të mbrojtur këtë, shifër Hoxha nguli këmbë edhe në

nëntor 1948 në Kongresin e Parë të PKSh, ku ka thënë:

“Populli ynë i vogël i dha luftës 28.000 dëshmorë ushtarakë dhe

civilë, 4.000 invalidë qind për qind dhe 8.600 të tjerë 50%”.1

Nën regjimin komunist për një kohë shumë të gjatë nuk pati
‘shkencë’ që të mund të korrigjonte një skandal të tillë, edhe kur një
gazetë prestigjioze gjermane e përmendi atë me rastin e një propo-
zimi të qeverisë së Gjermanisë Perëndimore për një marrëveshje
bashkëpunimi.2

Grupi i shkencëtarëve që u mor me botimin e Fjalorit Enciklo-
pedik Shqiptar të vitit 1985 pati guximin ta shkelte rëndë tabunë: e shënoi
me 2191 numrin e dëshmorëve partizanë. Në ribotimin e vitit 2008
të Fjalorit në fjalë, ai numër shënohet me 2397 dëshmorë partizanë.3

Por ka historianë komunistë që kërkojnë të mbajnë ende gjallë
‘lavdinë’ e komunizmit e të komandantit, të Enver Hoxhës.4

Teodor Kareco ka bërë një studim të gjerë të bazuar në të dhëna
arkivore mbi dëshmorët partizanë të rënë gjatë LDB, të cilin e trajton
në librin me titull Jo: 28.000 dëshmorë partizanë. Vetëm: 3.500, botim
i vitit 2015.5

1 Hoxha (vii), 97./ Hoxha, v. 5, 323.
2 Më 28 gusht 1975 gazeta gjermane Zydojce Caitung shkruante: “Tirana

kërkon pagesën për 28.000 të vrarë”. Në: Kareco, 27.
3 Kareco, 32./ Shifrat janë verifikuar dhe nga ana jonë.
4 Në traktatin Historia e Popullit shqiptar, vëll. IV, botim i vitit 2009, në titullin

Përfundime (të periudhës përkatëse, f. 128), shkruhet: “Në bilancin e luftës,
të bërë menjëherë pas lufte, rezultojnë 28.000 dëshmore të rënë në luftime
me ushtritë okupatore […] dhe disa mijëra të tjerë të vrarë ose të zhdukur
në rrethana të tjera të shkaktuara për shkak të luftës.”

5 Kareco shkruan “Duhet të hedhim poshtë megalomaninë komuniste se ne
jemi ndër vendet e para që sakrifikuam në luftë, që dhamë më shumë dëshmorë,
që nxorrëm nga luftimi më shumë armiq (natyrisht në përpjesëtim me popu-
llsinë)”. Në: Kareco, 10.
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1 Ndër ta për shembull: Musa Fratari i vrarë në Spanjë në vitin 1938 është
përfshirë si dëshmor i Atdheut për efekte pensioni të familjarëve. Në: Kareco,
68, ku i referohet: AQSh, F. 505, v. 1946, D. 1183/1.

2 Alqi Kondi ishte sekretar politik i Rinisë Komuniste dhe sekretar i përgjith-
shëm i BRASh-, pra njeri i afërt i kupolës së lartë komuniste dhe nga dokume-
ntet del se, pa kaluar ato nëpër komisionet përkatëse, është shpallur dëshmor
nga vetë qeveria dhe se nënës së tij iu caktua një pension jetësor. Në: Kareco,
69, 72-4 ku jepen dokumente.

3 Kareco, 68, 69.
4 Aty, 33.
5 Aty, 69.
6 Aty, 11.

Dëshmorët ekstra, përfshijnë kategori të ndryshme. Siç kemi parë,
që në mbledhjet e para pas krijimit të PKSh, të rënët në luftën civile
në Spanjë gjatë viteve 1936-1939, megjithëse një numër i vogël, u konsi-
deruan dëshmorë të popullit shqiptar.1 Në regjistrimet (që u bënë pas
lufte) nisën të përfshiheshin në numrin e dëshmorëve edhe njerëz të
pushtetit që pësonin vdekje aksidentale. Për shembull, si rast përfaqë-
sues tipik është ai Alqi Kondit, i cili vdiq në qershor 1945 në një aksident
që bëri me motoçikletë.2

Me ndikim relativisht më pak të ndjeshëm janë përfshirë në
numrin e dëshmorëve edhe ata që ranë në luftën civile apo ata që ranë
kundër atyre që regjimi komunist i quajti kriminelë, si në rastin e shtypjes
ushtarake të Malësisë së Madhe, e të tjera, kundër atyre që vazhduan
luftën kundër komunistëve në male etj. “Vetëm dëshmorët e pasluftës
në procesin e luftës së përgjakshme civile, sipas një dokumenti të para-
qitur në KQ të PKSh, deri aty nga mesi i vitit 1946, arrin në 53 vetë”.3

Ata partizanë që janë vrarë në Jugosllavi në përpjekje me gjer-
manët janë përfshirë në shumëfish në numrat e dhënë nga Enver Hoxha,
dhe jo vetëm ata, por edhe ata që ranë në luftë me nacionalistët shqip-
tarë në ato troje, pra, në luftën civile mbarë shqiptare”.4

Janë shpallur dëshmorë të rënët e UNÇSh në Jugosllavi për zbati-
min e vijës strategjike të PKJ deri në fund të vitit 1945, madje edhe
në 1946".5

Kareco ka kërkuar falje për pamundësinë e trajtimit edhe të një
problemi tjetër po aq madhor, që nuk trajtoi dot atë të të rënëve naciona-
liste “që nuk janë të paktë, por për të cilët i munguan të dhënat”.6
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Jashtë çdo diskutimi, mbeten pa dyshim konsideratat më të larta
që brezat ruajnë për ata që ranë në shërbim të Kombit, në çdo kohë.
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