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Komunizmi shqiptar: ngjashmëri dhe veçori me vendet e tjera komuniste të 

Evropës Lindore e Qendrore (1944-1948) 

Abstrakt 

Analizohet sesi me asistencën e PKJ dhe të shtetit jugosllav, komunistët shqiptarë që gjatë Luftës, 

eliminuan kundërshtarët politikë dhe në  mungesë të partive të tjera politike, pra, edhe të pluralizmit, pas luftës 

morën gjithë pushtetin politik në duart e tyre. Fshehja dhe manipulimi i këtij realiteti pas të ashtuquajturit Front 

Demokratik, duke e lënë gjoja PKSH në ilegalitet, instalimi i një modeli komunist, mungesa e marrëdhënieve 

diplomatike me SHBA dhe Britaninë e Madhe, lufta e klasave, rënduan gjendjen brenda dhe pozitën 

ndërkombëtare të Shqipërisë dhe i dhanë regjimit komunist shqiptar pamjen më të egër në raport me çdo vend 

tjetër të Europës Lindore. 

Në kumtesën time trajtohen dhe analizohen dy probleme kryesore që kanë të bëjnë me komunizmin 

shqiptar, së pari, me rrënjët e tij, të cilat gjenden te Lëvizja Nacionalçlirimtare, dhe së dyti, me veçoritë dhe 

ngjashmëritë e tij me vendet e tjera ish-komuniste të Evropës. Kumtimi im mbështetet kryesisht në burime arkivore 

shqiptare e të huaja dhe në një numër botimesh mbi shtetet totalitare komuniste të Evropës Lindore e Qendrore.  

Lufta e Dytë Botërore-bazamenti i regjimit komunist në Shqipëri. 

Rrënjët e vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri duhen kërkuar tek Lufta e Dytë 

Botërore (LDB): te lindja e Partisë Komuniste Shqiptare (PKSH) dhe rezistenca kundër 

pushtuesve italianë e gjermanë, e ideuar dhe e drejtuar prej saj; tek përpjekjet e saj pa 

kompromis për marrjen e pushtetit - deri në asgjësimin e plotë të kundërshtarëve politikë e 

ushtarakë [Ballit Kombëtar dhe Legalitetit]; tek mbështetja deri - diku e detyruar e dy Aleatëve 

Perëndimorë të luftës, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. PKSH do ta 

kishte pasur të vështirë, në mos të pamundur, që t’i arrinte synimet e saj, pa pasur në favor 

rrethanat ndërkombëtare. Në mënyrë të veçantë duhet theksuar roli dhe pesha e Bashkimit 

Sovjetik në LDB dhe ndikimi i tij i thellë në politikën globale të pasluftës. Pavarësisht se trupat 

e Ushtrisë së Kuqe nuk e shkelën territorin shqiptar, sikurse ndodhi me disa vende të tjerë të 

Evropës Lindore e Qendrore (prania e të parit mision ushtarak të BS në Shqipëri u bë e mundur 

vetëm në gusht 1944), ndikimi i tij mbi komunistët shqiptarë ishte i madh në aspektin 

ideologjik, frymëzues dhe të modelit të zgjedhur. 

Çdokush që ka parë sadopak dokumentet arkivore shqiptare e të huaja të periudhës së 

LDB e ka vënë re trajtimin e diferencuar të BS në krahasim me dy Aleatët Perëndimorë të 

Luftës. Aleanca me BS është veçuar e dalluar qartësisht në çdo takim të rëndësishëm të mbajtur 

nga komunistët shqiptarë, ndonëse nuk janë lënë pa u përmendur as aleatët anglo-amerikanë, të 

cilët padyshim kontribuuan më shumë se çdo kush tjetër për fitoren e shqiptarëve mbi Fuqitë e 

Boshtit, me praninë e misioneve të tyre në Shqipëri [që nga pranvera dhe vjeshta e vitit 1943], 



sidomos me ndihmat dhe furnizimet e tyre ushtarake, të cilat shkuan kryesisht për Lëvizjen 

Nacionalçlirimtare (LNÇ). Por, padyshim kjo panoramë nuk do të kishte qenë e plotë, pa 

përmendur rolin e Partisë Komuniste Jugosllave e të Titos, të cilët ishin realisht ‘mësuesit’ e 

udhëheqësve komunistë shqiptarë, të pranishëm në themelimin e PKSH dhe në çdo ngjarje tjetër 

të rëndësishme gjatë dhe pas luftës, para dhe pas skenës.  

PKSH dhe Enver Hoxha pasi hodhën poshtë vendimet e Konferencës së Mukjes (gusht 

1943) u përpoqën të hidhnin bazat e pushtetit të ardhshëm komunist, duke filluar me  

Konferencën e Labinotit (shtator 1943), dhe në mënyrë të veçantë me vendimet e marra në  

Kongresin e  Përmetit (maj 1944) dhe në Mbledhjen e Beratit (tetor 1944). Me krijimin e 

Komitetit Antifashist Nacionalçlirimtar dhe të Qeverisë Demokratike, të dala përkatësisht nga 

Kongresi i Përmetit dhe nga Mbledhja e Beratit, u dha goditje përfundimtare shpresave për 

kompromis dhe për qeveri gjithëpërfshirëse e me bazë të gjerë. Përpjekjet e mbretit Zog, të 

mbështetura  edhe nga “Vatra” për të krijuar një qeveri të shqiptarëve në emigracion nuk e patën 

asnjëherë miratimin e qeverive të Aleatëve të Mëdhenj, të cilët nuk njohën gjithashtu asnjë 

qeveri të krijuar nga FNÇ, si në Kongresin e Përmetit ashtu edhe në mbledhjen e Beratit.  

Asnjë nga këshillat dhe sugjerimet e Aleatëve Perëndimorë të Luftës për të zgjeruar 

bazën e pushtetit nga ana e FNÇ nuk gjeti zbatim. Drejtuesit e rinj të dalë nga lufta e bënë 

veshin e shurdhër ndaj kërkesave e tyre. Ndonëse u fol e u shkrua për liri e të drejta demokratike 

të qytetarëve apo për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike pas luftës, shenjat e vendosjes 

së një regjimi autoritar apo totalitar ishin të dukshme. Për misionet e Aleatëve Perëndimorë 

krijuan shqetësim të veçantë disa nga vendimet e marra në Përmet e në Berat. Mosnjohja e asnjë 

qeverie tjetër, përveç asaj që kishte krijuar FNÇ në Përmet, apo vendimi për të mos lejuar 

kthimin e mbretit Zog në Shqipëri, cenonte ‘Kartën e Atlantikut’ dhe të drejtën e forcave të 

tjera për të konkurruar dhe vendosur për të ardhmen e vendit. Në Departamentin e Shtetit pati 

rezerva sidomos për terminologjinë e përdorur në Kongresin e Përmetit, kur thuhej se Lëvizja 

Nacionalçlirimtare  do t’i shkatërronte plotësisht të gjitha ‘klikat e tjera reaksionare’1,  të cilat 

nënkuptonin të gjithë ato forca dhe individë që mendonin ndryshe nga komunistët shqiptarë, të 

cilët nuk ishin dakord me vendosjen e komunizmit në vend, por aspironin për një model tjetër 

qeverisjeje. Përjashtimi i tyre nga e drejta për të zgjedhur modelin që ata dëshironin shihej si 

ogur i keq. Në ato rrethana, në verën e vitit 1944, brenda Departamentit të Shtetit (DSH) u hodh 

ideja për të krijuar një qeveri të shqiptarëve në Amerikë e njohur nga qeveria amerikane. 

Gjithashtu u kërkua të bëhej një deklaratë e re për Shqipërinë, më e plotë dhe më e gjerë se sa 

1 The National Archives and Record Administration (më tej: NARA), Roll 15, Year 1944, 875.009-544, 5 shtator 

1944. 



Deklarata e Dhjetorit e vitit 1942. Por asnjë nga këto ide nuk gjeti mbështetje, sepse asnjë qeveri 

e pjesshme nuk mund të përfaqësonte popullin shqiptar dhe aq më pak qeveri të krijuara jashtë 

vendit, ndërkohë që pesha e rëndesës gjendej brenda vendit. Por, përfaqësuesit e popullit 

shqiptar, si brenda ashtu edhe në emigracion, ishin të përçarë. Bashkimi i tyre u rekomandua si 

rruga më e mirë për sukses. Ndërsa LNÇ ndërmerrte hapa konkrete për të ardhur në pushtet pas 

luftës, në Foreign Office (FO) dhe në Departamentin e Shtetit përgatiteshin studime e projekte 

për qeverisjen e ardhshme të Shqipërisë, të cilat në përgjithësi e shihnin si një përjashtim 

qeverisjen e vendit nga një qeveri e vetme e Frontit Nacionalçlirimtar. Si rezultat, të dy qeveritë 

e Aleatëve Perëndimorë e refuzuan kërkesën e LNÇ të 5 gushtit 1944 për njohjen e Komitetit 

Antifashist Nacionalçlirimtar me atributet e një Qeverie të Përkohshme të Shqipërisë.2  Në të 

njëjtën mënyrë ata vepruan edhe ndaj Qeverisë Demokratike të dalë nga Mbledhja e Beratit. 

Asnjëra prej tyre nuk shihej si përfaqësuese e tërë popullit shqiptar. Mendohej parimisht, se 

qeveritë me bazë të gjerë do të siguronin më shumë stabilitet në vend, sepse do të mbështeteshin 

në vullnetin e gjerë të popullit shqiptar. Sigurisht, qeveri të tilla do të krijonin më shumë 

mundësi për të miratuar programe progresive, të cilat do ta vështirësonin apo shmangnin 

ardhjen në pushtet të një qeverie komuniste dhe vendosjen e regjimit komunist në vend. 

‘Regjimi, - përmendej në një studim të Aleatëve në vitin 1945, - është i krahut të majtë dhe me 

karakter autoritar, megjithëse flet për parime demokratike dhe garanton se do të mbajë zgjedhje 

të përgjithshme për në Asamblenë Kushtetuese, që do të zëvendësojë qeverinë e tanishme të 

përkohshme’.3 Në funksion të idesë për të krijuar një qeveri me bazë të gjerë, perëndimorët 

bënë përpjekje që në radhët e qeverisë së FNÇ të dalë nga Mbledhja e Beratit të përfshinin edhe 

disa elementë nacionalistë, të papërlyer në bashkëpunimin me gjermanët e italianët, të tillë si: 

Abaz Kupi, vëllezërit Kryeziu, apo ndonjë tjetër. Përpjekjet e tyre për ta riafruar Kupin me LNÇ 

kishin filluar më herët. Hapi i parë ishte bërë kur Kupi ishte ftuar personalisht që të merrte pjesë 

në takimin e delegacionit të LNÇ me Aleatët në Itali, në periudhën korrik-gusht 1944, dhe më 

herët akoma, kur iu kërkua partizanëve shqiptarë që të ruanin territoret e tyre të kontrollit dhe 

të mos kalonin në veri të lumit Shkumbin. Por asnjë nga propozimet e Aleatëve nuk gjeti 

miratim nga PKSH dhe Enver Hoxha, ndonëse Abaz Kupi e pranoi ftesën. Pas refuzimit të 

Hoxhës, Aleatët e tërhoqën ftesën për Abaz Kupin. Askush nuk mundi ta shpëtonte Shqipërinë 

nga konflikti i pastër civil, pas kalimit të forcave partizane në territoret e kontrolluara nga forcat 

nacionaliste, në verën e vitit 1944. PKSH jo vetëm që e refuzoi bashkëpunimin me Kupin, por 

2 Nicolas J. Costa, Albania: A European Enigma, East European Monographs, New Yor: Columbia University 

Press, 1995, p. 113. 
3 The National Archives (më tej: TNA), War Office (me tej; WO) 204/12572, 1945. 



Enver Hoxha i dha urdhër Mehmet Shehut që po të mundej ta likuidonte atë fizikisht.4 Në 

bisedimet e Barit, delegacioni i LNÇ arriti të merrte miratimin e Aleatëve për ta njohur LNÇ si 

forca kryesore e rezistencës në Shqipëri, akt ky që u materializua me dërgimin e Misionit 

Ushtarak Shqiptar pranë forcave të Shtabit Aleat të Mesdheut në Itali, dhe me atashimin pranë 

Shtabit të Ushtrisë Nacionalçlirimtare të përfaqësuesve të misioneve britanike e amerikane. 

Ndonëse kërkesa e delegacionit shqiptar për njohjen e qeverisë së përkohshme të dalë nga 

Kongresi i Përmetit u refuzua nga Aleatët Perëndimorë, LNÇ fitoi statusin e një aleati ushtarak. 

Ky konfirmim do të shoqërohej në tetor 1944 me një akt tjetër të Aleatëve Perëndimorë  - 

tërheqjen përfundimtare të mbështetjes së tyre për forcat nacionaliste në Shqipëri.  

Britanikët në shtator 1944 po projektonin ta ndryshonin politikën e tyre, duke braktisur 

plotësisht forcat tradicionale nacionaliste dhe duke i ofruar të gjithë mbështetjen e tyre LNÇ. 

Kjo politikë mori formë të plotë pas promemories së datës  5 tetor 1944 të Sekretarit të Jashtëm të 

Qeverisë Britanike, Anthony Eden, e cila iu përcoll kryeministrit Churchill. Promemoria mbante 

titullin ‘Mbi situatën në Shqipëri dhe  politikën e ardhshme britanike në këtë vend’.5 Eden e 

pranonte mbizotërimin e forcave të  FNÇ në Shqipëri. Ai e krahasonte këtë të fundit me partizanët 

e Titos dhe me ata të EAM-it në Greqi. “Kjo organizatë, - përmendte ai, - kishte ofruar rezistencë 

serioze si ndaj italianëve ashtu edhe ndaj gjermanëve”, ndërsa nënvizonte se, furnizimet e kohëve 

të fundit të Aleatëve  kishin shkuar tërësisht në adresë të saj. Si forcë tjetër të rezistencës, Sekretari 

i Jashtëm britanik përmendte edhe ‘Lëvizjen e Legalitetit’, por, ai nuk harronte të shtonte se “kjo 

organizatë kishte muaj të tërë që nuk kishe ndërmarrë ndonjë aksion kundër gjermanëve”. Kupi, - i 

shkruante Eden kryeministrit Churchill, - personalisht nuk kishte bashkëpunuar me armikun, por ai 

kishte  pasur kontakte me nacionalistët, duke përfshirë edhe  ish - anëtarë të  qeverisë kukull. Si 

Kupi ashtu edhe nacionalistët e tjerë vazhdonin t’i siguronin Aleatët se do të luftonin kundër 

gjermanëve, por deri tani kishin ndërmarrë vetëm disa aksione të vogla. Ata donin ndihma nga 

Aleatët me qëllim që të vendosnin kontrollin në zonat e tyre, në mënyrë që pas tërheqjes së 

gjermanëve, të diskutonin për vendosjen e kontrollit në Shqipëri. Eden e konsideronte jugun e 

Shqipërisë si bastionin kryesor të FNÇ, ndërsa  Shqipërinë qendrore e veriore  i cilësonte si  ‘shumë 

primitive dhe pak të hapura ndaj ekstremit të krahut të majtë’. Por, për Sekretarin e Jashtëm britanik 

nuk ishte surprizë që forcat e FNÇ kishin hasur pak rezistencë gjatë kalimit të tyre në veriun e 

Shqipërisë. Eden vinte në dyshim aftësitë e Abaz Kupit dhe të nacionalistëve në këtë kohë, për të 

ndaluar forcat partizane nga kontrolli i plotë i vendit. Por edhe forcat aleate, gjykonte Eden, nuk 

4 Arkivi Qendror i Shtetit (më tej: AQSH), Fondi (më tej: F.) 41, Dosja (më tej: D.) 158, Viti (më tej: V.) 1944, 

Radiogram nr. 18 i Enver Hoxhës drejtuar Mehmet Shehut.  
5 TNA,  FO 371/43555. Promemorie e Anthony Eden për Churchill, 5 tetor 1944, f. 110-114.  



mund ta ndalonin marshimin e forcave partizane në territoret e nacionalistëve shqiptarë. Pasi 

analizonte me kujdes situatën e Shqipërisë, sekretari britanik sugjeronte edhe rrugëzgjidhjen e saj, 

sigurisht duke respektuar interesat e Britanisë së Madhe. Ai i shkruante Churchill-it: “Interesat tona 

në Shqipëri janë të kufizuara, por ne kemi premtuar që ta rimëkëmbim Shqipërinë e pavarur pas 

luftës dhe për këtë arsye ne do të kërkojmë rivendosjen e ligjit dhe rregullit, dhe në mënyrë të 

arsyeshme një qeveri të qëndrueshme. Do të ishte kundër interesave tona një Shqipëri që do të 

kalonte plotësisht në influencën sovjetike, dhe për këtë arsye do të ishte e rrezikshme që të vijë në 

pushtet një qeveri e tillë”.6 Sekretari britanik arrinte në përfundimin se në rrethanat e krijuara, FNÇ 

do të kontrollonte tërë Shqipërinë, ndërsa britanikëve do t’u duhej që të fuqizonin pozicionin e tyre 

rreth kësaj force, me qëllim që të kompensonin influencën ruse. Këtë propozim ai ia kishte përcjellë 

më parë edhe Macmillan-it.7 Politika e propozuar nga Eden përbënte risi për FO, sepse deri tani ajo 

kishte folur për mbështetjen e  rezistencës së të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga dallimet dhe 

ideologjitë e tyre. Thelbin e politikës së re e përbënte braktisja përfundimtare e forcave të tjera 

[nacionaliste] dhe mbështetja tërësore ndaj FNÇ. 

Politika e re e britanikëve iu bë e njohur edhe aleatëve amerikanë, të cilët fillimisht u shfaqën 

të rezervuar, por shpejt edhe ata do t’i bashkoheshin asaj. Sekretari i Shtetit Hull,  më 5 tetor 1944, 

shfaqte pikëpamjen se Kupi dhe forcat nacionaliste shqiptare nuk e meritonin të ndihmoheshin më 

nga Forcat Aleate, ndërsa furnizimet e tyre ushtarake nuk do të shkonin më për ta, për shkak të 

qëndrimit jo aktiv të tyre ndaj armikut të përbashkët. Por, nga ana tjetër, në mënyrë të nënkuptuar 

fliste edhe për ndihmat ushtarake aleate që përfitonte LNÇ, të cilat po përdoreshin nga partizanët 

shqiptarë jo vetëm për të luftuar gjermanët, por edhe kundërshtarët e tyre nacionalistë brenda vendit. 

Me mbështetjen e Aleatëve, LNÇ ishte fuqizuar më tej. Pavarësisht nga rezervat e misioneve aleate 

ndaj përdorimit të një pjese të furnizimeve të tyre për të likuiduar kundërshtarët nacionalistë, në 

vjeshtën e vitit 1944, mbizotëronte gjykimi se LNÇ ishte e vetmja forcë që luftonte realisht kundër 

gjermanëve.  

Për momentin politika e mbështetjes tek më i forti dukej premtuese. Aleatët Perëndimorë, 

të paraprirë nga britanikët, u munduan ta shfrytëzonin politikën e re për të zgjeruar bazën qeverisëse 

të LNÇ, duke e modifikuar e zbutur qeverinë e saj. Qeveria ekzistuese mund të bëhej më 

përfaqësuese, nëse do të përfshinte brenda saj elementë nacionalistë, të cilët kishin dhënë prova se 

kishin luftuar me pushtuesit gjermanë. Propozimi i ri, në thelb, përbënte një lloj tërheqjeje të 

Aleatëve, sepse tashmë nuk këmbëngulej më për të përfshirë në qeveri elementë të opozitës së gjerë 

6 TNA, FO 371/43555, Promemorie e Anthony Eden për kryeministrin Churchill, 5 tetor 1944, f. 110-114. 
7 Harold Macmillan kryente funksionin e ministrit rezident të qeverisë britanike pranë Shtabit Aleat të Mesdheut 

në Caserta, Itali.  



brenda vendit apo në emigracion, por vetëm disa emra të veçantë nacionalistësh me reputacion 

pozitiv për sytë e popullit shqiptar.  

Një qeveri që do të kishte mbështetjen e popullit do të ishte në gjendje që t’u qëndronte 

sfidave të ardhshme politike e ekonomike. “Doktrina politike e britanikëve dhe amerikanëve, 

presupozon që siguria politike mbështetet tek vullneti i popullit, dhe si rrjedhim, të gjitha qeveritë 

e reja të krijuara gjatë luftës, duhet të kenë mbështetjen e tij”.8 Britania e Madhe dhe SHBA i 

kushtuan vëmendje të madhe procesit të njohjeve de jure të qeverive të reja në Evropë. Parimisht 

ata donin të garantoheshin, së pari, që të mos kishte opozita potencialisht më të forta se sa qeveritë 

e krijuara, dhe  së dyti, që opozita të mos jetë e shtypur, ndërsa qeveria duhej të jepte siguri se do të 

mbante zgjedhje të lira. Vështirë të pohohet se këto dy parime do të gjenin zbatim në një vend si 

Shqipëria. Zgjerimi i bazës qeverisëse me elementë nacionalistë u bë një nga pikat e patolerueshme 

dhe një ndër kushtet për njohjen e qeverisë së dalë nga Mbledhja e Beratit. Por, udhëheqja 

komuniste e LNÇ nuk e pranoi as këtë propozim të Aleatëve. Ajo u mundua të njolloste çdo figurë 

nacionaliste jashtë radhëve të Frontit, pavarësisht nëse ata kishin  bashkëpunuar apo jo me 

pushtuesit. Kupi dhe ‘Legaliteti’ ishin njollosur më herët, ndërsa me vëllezërit Kryeziu u ndoq një 

taktikë tjetër. Atyre iu kërkua të përfshiheshin brenda radhëve të FNÇ. Sidoqoftë, në qeverinë e dalë 

nga Mbledhja e Beratit ishin përshirë disa ministra antifashistë me profil nacionalist, si Gjergj 

Kokoshi, ndërsa disa të tjerë, si Sheqet Beja, Riza Dani etj., kryenin detyra në forume të ndryshme 

legjislative. Aleatët Perëndimorë, në rrethanat ekzistuese, gjykonin si zgjidhjen më të mirë krijimin 

e një qeverie gjithë përfaqësuese. Por, një alternativë e tillë ishte e vështirë të arrihej sepse Partia 

Komuniste Shqiptare dhe Enver Hoxha nuk donin ta ndanin pushtetin me forca e individë jashtë 

radhëve të FNÇ, ndërkohë që  Aleatët Perëndimorë nuk kishin plane e forca ushtarake për të 

zbarkuar në Shqipëri, të cilat do ta ndryshonin situatën në favor të tyre.   

Deri në nëntor 1945 qeveria komuniste e Enver Hoxhës nuk hoqi dorë nga kërkesa për 

njohjen e saj nga SHBA dhe Britania e Madhe. Kryeministri shqiptar shfrytëzoi çdo mundësi për të 

imponuar njohjen e saj, që në thelb do të thoshte legjitimim i regjimit komunist në Shqipëri. Për të 

nënshkruar marrëveshjen me UNRRA-n , për të përfituar prej saj një program ndihmash, Hoxha 

vuri si kusht firmosjen e marrëveshjes dypalëshe me cilësinë e kryeministrit të Shqipërisë. Por as 

qeveria amerikane dhe as ajo britanike nuk pranuan ta njihnin Qeverinë e  Përkohshme të Shqipërisë 

dhe as kryeministrin e saj.    

8 TNA, CAB, 106/459, The Civil Relief Operations of Anglo-American Forces in Balkans, Part VII, 31 mars 1946. 



Ngjashmëri dhe veçori të regjimit komunist në Shqipëri me vendet komuniste të 

Evropës Qendrore e Lindore 

Vendosja e regjimit komunist në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Evropës Lindore e 

Qendrore ka ngjashmëri dhe diferenca, të cilat do të mundohemi t’i përmendim dhe analizojmë më 

poshtë. Nuk ka dyshim se pothuajse të gjitha vendet komuniste në Evropë dhe Azi (ndoshta me 

përjashtim të Kinës) kopjuan modelin sovjetik të komunizmit. Por për shumë arsye që kanë të bëjnë 

me historinë dhe specifikat e këtyre vendeve, vihen re diferenca, të cilat në thelb nuk e atakojnë 

modelin totalitar komunist të ndërtimit të shtetit. Në Shqipëri, sikurse në Jugosllavi, Bullgari, 

Çekosllovaki, Hungari, Rumani, Poloni, Gjermaninë Lindore, në Korenë e Veriut e në Kinë, u 

vendosën regjime komuniste të cilët prodhuan pak a shumë të njëjtat pasoja për popujt e tyre. 

Çdokush mund të bëjë pyetjen:  se si u bë e mundur që në një vend si Shqipëria me 

një Parti Komuniste të krijuar në nëntor 1941 (ndërkohë që në vendet e tjera të Evropës partitë 

komuniste ishin krijuar përpara LDB), me një lëvizje komuniste të vakët e të përçarë, me një 

popullsi që nuk kishte ndonjë afeksion për komunizmin, me profil tradicional e deri-diku primitiv, 

individualiste tej mase dhe pak e prirë për të përqafuar idetë e reja politike, të bëhej e mundur 

vendosja e një regjimi komunist nga më të pashpirtët në Evropë - stalinist dhe i pareformuar nga 

fillimi e deri në rënien e tij në vitin 1991?  Komunistët shqiptarë, me pak përjashtime (shih: Sejfulla 

Malëshovën, Kostandin Boshnjakun etj.), nuk ishin formuar e trajnuar në Bashkimin Sovjetik, 

sikurse kishte ndodhur me shumë udhëheqës të tjerë të Partive Komuniste të Evropës Lindore.  

Së pari, vendosja e regjimeve komuniste në Evropë dhe në Shqipëri u arrit falë faktorit 

sovjetik, i cili ndikoi si gjatë Luftës së Dytë Botërore, por në mënyrë të veçantë pas përfundimit të 

saj. Ushtria e Kuqe u fut në territorin e shteteve që kishin mbështetur Fuqitë e Boshtit, të tilla si: 

Hungaria, Bullgaria e Rumania, dhe i ndryshoi realitetet politike në favor të saj. Kurdoherë që 

pushtohej një territor nga Ushtria e Kuqe atij do t’i imponohej sistemi sovjetik, shkruante Milovan 

Gjilasi. Por në Shqipëri dhe në Jugosllavi ndodhi ndryshe. Trupat e Ushtrisë së Kuqe nuk u futën 

asnjëherë në Shqipëri.  “Partitë e tyre, - shkruan Szalontai Balazs, duke iu referuar rastit të 

Shqipërisë dhe Jugosllavisë, - erdhën në pushtet për shkak të triumfit ushtarak të tyre mbi 

kundërshtarët e jashtëm e të brendshëm”.9 Sidoqoftë, si në Shqipëri ashtu edhe në Jugosllavi, 

Bashkimi Sovjetik ishte i pranishëm gjatë luftës jo në kuptimin fizik, sikurse dy Aleatët e tjerë, 

Britania e Madhe dhe SHBA, por si një ndër tre shtetet e mëdha aleate. Ndikimi i tij tek PKSH ishte 

i madh, pavarësisht se deri në nëntor 1945, qeveria sovjetike ndoqi të njëjtin hap sikurse edhe dy 

qeveritë e tjera perëndimore për njohjen e qeverisë komuniste të Shqipërisë.  

9 Szalontai Balazs, ‘The Dynamic of  Repression: The Global Impact of the Stalinist Model, 1944-1953’, The 

Mongolian Jurnal of International Affarirs, No. 10, 2003, p. 126. 



 Së dyti, rezistenca e Lëvizjes Nacionalçlirimtare, e udhëhequr nga PKSH,  ishte faktor me 

peshë të madhe në fitoren mbi fashizmin dhe nazizmin në Shqipëri. Nga një forcë pothuajse 

anonime në fillimet e veta, LNÇ u shndërrua në forcën kryesore të rezistencës në vend. Për këtë 

arsye kjo e fundit përfitoi shumicën dërrmuese të furnizimeve ushtarake të sjella nga Aleatët 

Perëndimorë në Shqipëri, të cilët vlerësonin si primare objektivat ushtarakë mbi objektivat politikë. 

Roli kryesor i LNÇ në rezistencën e shqiptarëve faktohet në shumë dokumente të dy Aleatëve 

Perëndimorë të luftës. Por atë e gjejmë të shprehur në mënyrë eksplicite në vendimet e marra nga 

përfaqësuesit ushtarakë të Shtabit Aleat të Mesdheut dhe delegacionit ushtarak shqiptar në 

bisedimet e Barit të gushtit 1944. Në thelb të dy palët arritën të pranonin rolin e veçantë të LNÇ në 

rezistencën shqiptare. Ky vendim do t’i hapte rrugën ndryshimeve të tjera të rëndësishme në 

politikën e Aleatëve Perëndimorë të luftës,  të cilët duke filluar nga muaji tetor e mbrapa do ta 

tërhiqnin mbështetjen për forcat nacionaliste dhe do t’i ofronin mbështetje më të madhe LNÇ.10  

Së treti,  PKSH pati mbështetjen e PKJ dhe të Titos, si gjatë luftës ashtu edhe pas saj. Ajo 

ndoqi modelin jugosllav për marrjen e pushtetit. Hapat që u bënë nga Tito në Jugosllavi u ndoqën 

edhe nga PKSH dhe Enver Hoxha. Me vendimet e marra në Konferencën e Labinotit, Kongresin e 

Përmetit dhe Mbledhjen e Beratit, u hodhën bazat e pushtetit të ardhshëm në Shqipëri. Për këtë 

çështje PKSH nuk toleroi askënd, as Ballin Kombëtar, as Legalitetin dhe nuk i dëgjoi as këshillat e 

dy Aleatëve Perëndimorë të luftës, për zgjerimin e bazës së qeverisjes. Në mënyrë të veçantë, 

periudha pas mbajtjes së Kongresit të Përmetit (por edhe para saj) u karakterizua nga lufta e 

dyanshme, kundër gjermanëve nga njëra anë, dhe kundër forcave nacionaliste shqiptare nga ana 

tjetër. Për çështjen e pushtetit, PKSH mund të themi se mbajti qëndrim më intransigjent, bile edhe 

se PKJ dhe Tito.  Enver Hoxha në dallim nga Tito nuk pranoi që të bënte asnjë kompromis, qoftë 

edhe të pjesshëm e të përkohshëm për ndarjen e pushtetit, sikurse bëri Tito. Ky i fundit, pas presionit 

të britanikëve, në mars 1945 pranoi në radhët e qeverinë e re, të krijuar prej tij, tre ministra, të cilët 

përfaqësonin emigracionin politik jugosllav.11 Qëndrimi i  PKSH dhe i LNÇ në këtë aspekt nuk 

mund të krahasohet ca më shumë me Partinë Komuniste Greke dhe EAM-in, të cilët arritën disa 

herë në kompromise me forcat e djathta gjatë dhe pas mbarimit të Luftës.   

Shqipëria dhe deri - diku Jugosllavia, ndryshe nga vendet e tjera komuniste të Evropës e 

kishin zgjidhur problemin e pushtetit politik që gjatë luftës. Zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 vetëm sa 

do të rikonfirmonin regjimin që komunistët dëshironin të vendosnin në Shqipëri, ndërsa parlamenti 

10 TNA, FO 371/43555, Anthony Eden për Winston Churchill, 5 tetor 1944, f. 111. 
11 New Europe, The Impact of the First Decade, Vol.1, Trend and Prospects, edited by Teresa Rakowska-

Harmstone and Piotr Dutkiewicz, Institute of Political Studies-Polish Academy of Sciences, Warsaw: Collegium 

Civitas Press, 2006, p. 52.  



dominohej prej tyre. Pushteti mbeti sërish në duart e Partisë Komuniste e maskuar me emrin e 

Frontit Demokratik, e cila pas zgjedhjeve për Asamblenë Kushtetuese do të fitonte legjitimitetin e 

munguar deri në këtë kohë. 

Së katërti, Shqipëria zbatoi modelin sovjetik të qeverisjes, por në ndryshim nga vendet e 

tjera komuniste të Evropës, ajo e ndërtoi atë kryesisht me asistencën direkte të Jugosllavisë së Titos. 

Jugosllavia ishte i pari shtet i pasluftës që njohu zyrtarisht qeverinë shqiptare më 1 maj 1945 dhe 

vendosi me të marrëdhëniet diplomatike. Influenca e Jugosllavisë mbi Shqipërinë ishte asfiksuese 

dhe me rrezik të madh për pavarësinë e saj. Shumë studiues besojnë me të drejtë se, nëse nuk do të 

kishte ndodhur çarja sovjeto-jugosllave në vitin 1948, Shqipëria mund të ishte shndërruar në 

Republikën e 7-të të Jugosllavisë. Hija e Jugosllavisë mbi Shqipërinë u reflektua gjithandej: në 

ndërtimin e institucioneve shtetërore, në reformat me karakter komunist, në marrëdhëniet e saj me 

shtetet e Perëndimit dhe në raportet e saj me vendet që hynë në rrugën e komunizmit. Jugosllavia e 

Titos pati ‘gisht’ në mosvendosjen e marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Britaninë e 

Madhe dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës12, si  dhe në amplifikimin e rrezikut grek për 

Shqipërinë. Një shtet shqiptar, pak ose aspak i njohur në botë, do të ishte një objektiv më i lehtë për 

t’u bashkuar me Jugosllavinë.   

Së pesti, marrëdhëniet e Shqipërisë me dy ish Aleatët Perëndimorë të Luftës, ndryshe nga 

vendet e tjera komuniste të Evropës, përfunduan në mënyrën më të keqe. Këto të fundit arritën të 

rivendosnin marrëdhëniet diplomatike me SHBA dhe Britaninë e Madhe, pavarësisht se gjatë luftës 

disa prej tyre ishin rreshtuar me Fuqitë e Boshtit, ndërsa Shqipëria ishte rreshtuar me Aleatët. 

Ndërkohë, që në nëntor 1945, të  tre ish Aleatët e Mëdhenj të luftës e njohën bashkërisht qeverinë 

shqiptare, por ndryshe nga SHBA dhe Britania e Madhe, vetëm BS e njohu atë pa kushte. Qeveria 

britanike ofroi njohje të kushtëzuar, por marrëdhëniet diplomatike nuk arritën të vendosen, për arsye 

tashmë te njohura, ndonëse të dyja palët kishin përcaktuar ministrat përkatës, të cilët mbetën rrugës. 

Ndërkohë, qeveria e SHBA-së nuk shkoi aq larg sa qeveria britanike. Ajo i ofroi njohje të 

kushtëzuar qeverisë shqiptare, por marrëdhëniet diplomatike nuk u vendosën,  sepse qeveria 

shqiptare nuk i përmbushi të gjitha kushtet e kërkuara prej saj. Pas zgjedhjeve të dhjetorit 1945, 

Shqipëria u njoh nga Franca, Polonia, Bullgaria, Republika Çeke e Sllovake, ndërsa në vitet 1947-

1949 edhe nga  Hungaria, Rumania, Republika Demokratike Gjermane, Koreja e Veriut, Mongolia 

dhe Kina.  

Largimi i misioneve britanike e amerikane nga Shqipëria gjatë vitit 1946, pa arritur në 

vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, pati efekte negative mbi zhvillim e vendit dhe duket se 

12 AQSH, Fondi 14/AP, Viti 1946, D. 11. Radiogram nr. 5 i Nako Spirut drejtuar Enver Hoxhës, 24 prill 1946. 



ndikoi edhe në radikalizmin e saj në rrugën drejt komunizmit. Mungesa e pranisë së dy demokracive 

të mëdha perëndimore në Shqipëri ndikoi gjithashtu edhe mbi  frymën dhe veprimin opozitar në 

vend, duke shuar shpresat sado të vagullta për mbështetje e inkurajim të tyre. Marrëdhëniet e këqija 

të qeverisë komuniste me SHBA-në dhe Britaninë e Madhe u acaruan me fillimin e Luftës së Ftohtë, 

pasojat e së cilës ranë edhe mbi Shqipërinë. Disa vendime të dy qeverive të Fuqive Perëndimore 

për të mos lejuar pranimin e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, në Këshillin e UNRRA-s, për të 

mos e njohur atë me statusin e plotë të një vendi aleat etj., ndërkohë që qeveria greke kishte paraqitur 

zyrtarisht pretendimet për Shqipërinë e Jugut, u perceptuan negativisht në Shqipëri, pavarësisht nga 

arsyet. Edhe më herët, qëndrimi i SHBA dhe Britanisë së Madhe ndaj Evropës Lindore kishte 

ushqyer mendimin, se BS do ta kishte këtë rajon zonë të veten të influencës. Kjo gjë ishte reflektuar 

në takimet e majit 1944 gjatë diskutimeve britanike-sovjetike për sferat e influencës në Greqi dhe 

në Rumani në takimin e Stalinit me Churchill-in në Moskë, tetor 1944, por edhe në Konferencën e 

Jaltës.13   Shqipëria qëndronte në periferi të interesave amerikane e britanike, ndërkohë që i ishte 

hapur rrugë besimit se ajo i ishte lënë Jugosllavisë së Titos. Siç kemi përmendur më lart 

amerikanët, në dallim nga britanikët, për arsye parimesh e interesi nuk kishin planifikuar të 

ndërhynin ushtarakisht në Shqipëri e në Ballkan. Ata kishin kundërshtuar planet e hershme 

të britanikëve për zbarkim në rajonin e Ballkanit, ashtu edhe përpjekjet e Churchill-it me 

Stalinin, për të ndarë aty zonat e influencës.  

Së gjashti, BS e siguroi kontrollin e tij mbi vendet e Evropës Lindore e Qendrore përmes 

një qasjeje oportuniste, drejt zhvillimeve disi të ngadalshme në rrugën e këtyre vendeve drejt 

komunizmit. Kjo zgjedhje u diktua nga situata ndërkombëtare, marrëdhëniet dhe detyrimet e BS 

ndaj dy Aleatëve Perëndimorë të Luftës, por edhe nga zhvillimet e brendshme të këtyre vendeve, 

një pjesë e të cilëve ishin të papërgatitur për të kaluar në socializëm. Efektet e politikës frenuese të 

BS u ndjenë edhe mbi zhvillimet e Jugosllavisë e të Shqipërisë. Në të dyja këto vende, reformat 

komuniste filluan të zbatoheshin më herët se sa ato të vendeve të tjera komuniste të Evropës. 

Sidoqoftë, politika e qasjes graduale të Stalinit pati efekte edhe tek marrëdhëniet shqiptaro-

jugosllave. Le të sjellim në kujtesën tonë përpjekjet e qeverive jugosllave e shqiptare për të arritur 

13 Foreign Relations of  United States (FRUS), Vol. V, 1944, The British Pirme Minister (Churchill) to President 

Roosevelt, London, 31 May 1944, pp.114-115.  Në maj 1944 Churchill i propozoi Stalinit një plan për ndarjen e 

zonave të influencave në Rumani e Greqi. E para do të ishte nën kontrollin dhe përgjegjësinë e BS, ndërsa e dyta 

nën autoritetin e Britanisë së Madhe. Stalini e pranoi parimisht propozimin e kryeministrit britanik, por kërkoi prej 

tij të bisedonte paraprakisht edhe me presidentin Roosevelt. Ky i fundit e kundërshtoi propozimin e qeverisë 

britanike, duke e quajtur atë ‘ndarje të zonave të influencës’. Me gjithë këmbënguljen e Churchill dhe përpjekjet 

e tij për ta argumentuar atë, presidenti amerikan nuk ndryshoi mendim. Sidoqoftë, as Churchill dhe as Stalini nuk 

u ndalën këtu. Më 9-18 tetor 1944 delegacionet britanike e sovjetike, të kryesuara nga Churchill dhe Stalini 

zhvilluan në Moskë të ashtuquajturin ‘takim të përqindjeve’, në të cilin u arrit marrëveshja për ndarjen e zonave 

të influencës në Ballkan.  



një traktat miqësie e ndihme reciproke - në thelb me karakter ushtarak, që në janar të vitit 1945, 

ende pa u mbledhur Konferenca e Jaltës, e cila u frenua nga Stalini.   

Së shtati,  në dallim nga shumica e vendeve të tjera komuniste të Evropës Lindore e 

Qendrore, në Shqipëri dhe në Jugosllavi, pushteti politik i komunistëve ishte siguruar (por jo 

legjitimuar) që para zgjedhjeve të para elektorale. Ndërkohë që në vendet e tjera komunistët ishin 

në minoritet,  në qeveritë e dala nga zgjedhjet e para elektorale. Ata fituan shumicën gradualisht, 

duke forcuar represionin komunist dhe duke falsifikuar e ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. 

Sigurimi i pushtetit politik më herët se në vendet e tjera komuniste, i lejoi këto dy vende të 

ndërmerrnin reforma, të cilat u paraprinë atyre që u ndërmorën në vendet e tjera, të ashtuquajtura 

‘Demokraci Popullore’.  

Në përgjithësi, kultura politike e ‘Demokracive Popullore’ nuk e favorizonte vendosjen e 

komunizmit. Në zgjedhjet e para partitë komuniste ishin në minoritet krahasuar me partitë e tjera. 

Në Çekosllovaki, p.sh. komunistët kishin fituar në zgjedhjet elektorale, në rastin më të mirë, 10% 

të votave, ndërsa në vitin 1946 morën 38% të tyre. Në Hungari, në zgjedhjet e vitit 1945, Partia 

Komuniste mori 17% të votave.14 Pak a shumë e njëjta gjë ndodhi edhe në Poloni, Rumani. 

Mbështetja për PK në Evropën Lindore erdhi duke u rritur me zgjerimin e programeve sociale. 

Tmerret e LDB ushqyen oportunizmin dhe ndryshimet ekonomike e sociale në këto vende. Në 

Shqipëri e në Jugosllavi, ndryshe nga vendet e lartpërmendura, komunistët morën shumicën në 

zgjedhje. Ndërkohë në Shqipëri, ndoshta si askund tjetër, Partia Komuniste nuk konkurroi në 

zgjedhje me emrin e saj, por u fsheh brenda Frontit Demokratik. Kjo manovër e saj duket se u bë 

për të ruajtur imazhin e kohës së luftës, por edhe për shkak të mungesës së partive politike në vend. 

Në disa studime të ndërmarra nga Komiteti i Përbashkët i Inteligjencës, në përbërje të Shtabit të 

Forcave Aleate për Mesdheun, Frontin Demokratik të Shqipërisë e cilësojnë shpesh si ‘Partia e 

Frontit Demokratik’.15 Më 6 dhjetor 1946, Kuvendi Popullor miratoi një ligj për krijimin e partive 

politike dhe shoqatave kulturore shkencore e profesionale16. Miratimi i këtij ligji dukej i çuditshëm 

për kohën dhe për konceptet e komunistëve shqiptarë ndaj demokracisë perëndimore. Sejfulla 

Malëshova - ministër i Shtypit dhe Propagandës, më 10 qershor 1945,  ishte shprehur në një 

konferencë për kotësinë e pluralizmit politik: “Disa njerëz, - kishte thënë Malëshova, - e quajnë 

qeverinë tonë diktatoriale. Quajeni si të doni, - shtonte ai më tej, - por kjo është. Disa mendojnë se 

sa më shumë parti aq më shumë demokraci ka. Ne nuk e masim demokracinë tonë me numrin e 

14 Mark Kramer, Stalin, Soviet Policy, and the Cosolidation of a Communist Bloc in Eastern Europe, 1943-1944, 

Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Standford University: 2010, p. 15.  
15 TNA, WO 204/12572, Year 1945, 1946, JIC Standing Apprecation on Albania, 17 shtator 1945, 27 maj 1946.   
16 “Dekret Nr. 241, datë 6 Dhjetor 1946”, shih: Gazeta Zyrtare, Nr. 115, 23 dhjetor 1946. 



partive”. Megjithëkëtë, vazhdonte më tej Malëshova, “demokracia jonë është vigjilente, gati me 

shpatë në dorë për të goditur tendenca të tilla (fashiste e opozitare)”.17  

Miratimi i ligjit të lartpërmendur për krijimin e partive politike duket se ishte farsë, pasi ai 

u arrit në një kohë kur deputetë opozitarë të Kuvendit Popullor ishin vënë në qendër të kritikave 

dhe mbi ta ushtrohej presion i gjithanshëm. Ndërkohë që Musine Kokalari ishte arrestuar dhe dënuar 

për krijimin e Partisë Socialdemokrate. Ligji për krijimin e partive politike duket se ka pasur qëllime 

propagandistike, për të krijuar imazhin se edhe Shqipëria ishte si vendet e tjera komuniste të 

Evropës, të cilat kishin ende sistem demokratik të limituar. Përmbajtja e këtij ligji, sipas  nenit 7 të 

tij, e ndalonte krijimin e partive politike të cilat kishin për qëllim të ndryshonin apo të rrëzonin 

rendin konstitucional të Shqipërisë, që kishin karakter antidemokratik..., apo kur krijuesit e tyre 

frymëzoheshin nga parimet e lartpërmendura.18 Ligji i miratuar kishte parasysh realitetin ekzistues 

dhe ‘demokracinë komuniste’. 

Së teti,  në vendet e Evropës Lindore e Qendrore vendosja e regjimeve komuniste u përball 

me rezistencën e opozitave dhe elementëve opozitarë dhe me represionin e gjerë të regjimeve 

komuniste. Por shkalla e dhunës nuk ishte e njëjtë,  ajo ndryshonte nga vendi në vend, për arsye të 

brendshme e të jashtme. Sipas historianit, Szalontay Balazs, Jugosllavia pati eksperiencën më të 

keqe. Në maj - qershor 1945, partizanët e Titos ekzekutuan më shumë se 18 mijë ushtarë të Gardës 

së Bardhë dhe të Ljotiç.19 Partizanët bullgarë ekzekutuan dhe vranë në mënyrë arbitrare rreth 10 

000 vetë, ndërsa gjyqet popullore dënuan me vdekje 12 000 të akuzuar për krime lufte, ndërsa 2 

700 prej tyre u ekzekutuan. Në Gjermaninë Lindore, sovjetikët dënuan 12 807 vetë si 

bashkëpunëtorë të nazizmit, por vetëm 118 prej tyre u dënuan me vdekje. Sipas historianes, Maria 

Turlejska, gjykatat ushtarake në Poloni dënuan 2 500 persona me vdekje dhe shumica e tyre u 

ekzekutuan. Në vende të tilla, si Çekosllovakia, Gjermania Lindore, Hungaria e Rumania, partitë 

komuniste për shkak të traditave politike nuk përfshinë në listën e dënimeve kundërshtarët politikë 

që u përkisnin pakicave etnike. Franca dhe Italia provuan eksperienca ekstreme. Në Francë u 

ekzekutuan më shumë se 4 000 bashkëpunëtorë të gjermanëve, gjatë dhe pas mbarimit të luftës, 

ndërsa në Itali 12-15 000 njerëz vdiqën në periudhën prill-qershor 1945, si rezultat i hakmarrjen së 

partizanëve mbi ish fashistët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Në Greqi, pas mbarimit të luftës, terrori i 

kuq u zëvendësua me terrorin e bardhë. Në Shqipëri, Jugosllavi, Bullgari dhe Poloni, nuk u dënuan 

vetëm elementët fashistë e nazistë, por edhe kundërshtarët politikë të regjimeve komuniste, si dhe 

demokratë antikomunist që kishin bashkëpunuar dhe luftuar për çlirimin e vendeve të tyre.  

17  TNA, CAB 122/721, 1945, f. 165. 
18 Gazeta Zyrtare, Nr. 115.. 
19 Szalontay Balazs, vep. përm. f. 126. 



 Mungesa e pluralizmit politik dhe e traditave liberale e progresive të qeverisjes, ndarja e 

madhe e klasave sunduese me popullin, dhe mbi të gjitha, represioni i regjimit komunist ndaj 

kundërshtarëve të tij, e bënë Shqipërinë një ndër vendet me treguesit më të lartë të dënimeve me 

vdekje, dënimeve afatgjata, ndëshkimeve të familjeve me internime dhe  privacioneve të  natyrave 

të tjera.  Rasti shqiptar i dënimeve ishte një kalvar, i cili  filloi gjatë LDB dhe vazhdoi pas saj, 

pavarësisht nga format e shfaqjeve: me akuza për bashkëpunim me fashizmin e nazizmin, me akuza 

për pjesëmarrje në rezistencën antikomuniste, me fajësime për bashkëpunim me misionet britanike 

e amerikane në Shqipëri, me akuza ndaj personave që aspironin për demokracinë perëndimore,  me 

akuza si ‘armiq të klasës’ etj.  


