Ishte e natyrshme që pushtuesit gjermanë dhe tradhtarët
të mos pajtoheshin me këtë gjendje, që ata të vinin të tëra
forcat për ta ndryshuar atë në dobi të tyre, duke goditur pa
mëshirë Partinë Komuniste dhe UNÇSH.
Komiteti Qendror i porosiste organizatat e partisë të mos
deheshin aspak nga sukseset, ta shikonin me sy objektiv e ta
kuptonin drejt gjendjen, të kishin mendjen të mos ziheshin në
befasi, të përgatiteshin vetë, të përgatisnin partizanët dhe gjithë popullin për të përballuar vështirësitë e mëdha që qëndronin përpara. Mbi të gjitha kërkohej të ishte e çeliktë Partia.
«Barra që rëndon mbi supet e Partisë sonë është jashtëzakonisht e rëndë dhe për ta ngritur këtë barrë e për të dalë matanë fitimtarë, duhet të kemi kockën e kurrizit të shëndoshë,
duhet të kemi Partinë tonë të organizuar e të fortë, duhet t'i
kemi shokët në lartësinë e duhur politike dhe ushtarake, që të
mundin në këto momente e situata të vështira e decizive të
përballin çdo të papritur dhe të orientohen pa u gabuar»
7. PKSH ORGANIZATORE E LUFTËS HEROIKE
TË POPULLIT SHQIPTAR PËR ASGJËSIMIN
E PLANEVE TË ARMIKUT NË DIMRIN
1943-1944
Për të asgjësuar Partinë Komuniste, Lëvizjen Nacionalçlirimtare dhe forcën e tyre të armatosur — Ushtrinë Nacionalçlirimtare, pushtuesit gjermanë vendosën të organizonin me
ndihmën e tradhtarëve një mësymje ushtarake të përgjithshme.

Dështimi i mësymjes
së përgjithshme armike
të dimrit

Në këtë mësymje komanda
gjerrnane përdori drejtpërdrejt katër divizione dhe disa
mijëra ballistë e zogistë, gjith-

sej rreth 45 mijë veta.
UNÇSH kishte në këtë kohë rreth 20 mijë luftëtarë. Por
duke ditur se kundërshtar kishin gjithë popullin e jo vetëm
1 Direktiva e KQ të PKSH, 3 nëntor 1943. Dokumente kryesore të
PPSH, vëll. I, f. 231.
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partizanët, pushtuesit hitlerianë e quanin të pamjaftueshme
numrin e forcave të tyre për të zhvilluar mësymjen e përgjithshme me anë të një operacioni të vetëm e të menjëhershëm. Ata gjetën si rrugë më të përshtatshme kryerjen e një
vargu operacionesh, njëri pas tjetrit, në zona të ndryshme të
vendit për të asgjësuar Luftën Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar pjesë-pjesë.
I pari i këtij vargu operacionesh u krye në Pezë në nëntor 1943. Pas Pezës, armiqtë ndërmorën operacione në Dibër e
në Mallakastër (po në nëntor), në Luginën e Shushicës dhe në
zonën Çermenikë—Shëngjergj—Martanesh (dhjetor), në zonën
Korçë—Berat (janar 1944) dhe në qarqet e Vlorës e të Gjirokastrës (janar-shkurt). Mësymja e përgjithshme armike u mbyll
me operacionin në Malësinë e Gjakovës (në shkurt).
Zona ku zhvillohej operacioni sulmohej nga disa drejtime njëherësh në formë bashkëqendrore me trupa disa herë
më të mëdha se forcat partizane në atë zonë.
Njëkohësisht armiqtë kryen operacione edhe në qytetet
kryesore të vendit, në Vlorë, në Durrës, në Elbasan, në Shkodër, në Korçë, në Tiranë etj. që ndodheshin të pushtuara. Me
op-eracionc të posaçme pushtuan qytetet e Pogradecit, të Beratit, të Peshkopisë, të Dibrës së Madhe, të Gjirokastrës etj., që
qenë çliruar në ditët pas kapitullimit të Italisë fashiste.
Kudo trupat armike ndeshën në qëndresën heroike të partizanëve e të popullit. Repartet e njësitë e UNÇSH, ndonëse
në rrethana jashtëzakonisht të vështira, përballë një kundërshtari tri-katër herë më të madh në numër e në mënyrë të
pakrahasueshme epror në teknikë luftarake, nuk e lejuan në asnjë rast atë të shkelte zonat e lira pa luftime të ashpra. Shumica dërrmuese e brigadave, e grupeve dhe e batalioneve partizane e territoriale qëndruan kompakte, ruajtën aftësinë e gatishmërinë luftarake, manovruan me shkathësi duke dalë jashtë rrethimit në krahë e në shpinë të armiqve, duke u dhënë
atyre goditje dërrmuese të befasishme e duke i detyruar të
tërhiqeshin.
Pasoja më të rënda për Ushtrinë Nacionalçlirimtare mësvmja e përgjithshme armike e dimrit 1943-1944 solli në Shqipërinë e Mesme e të Veriut. Trupat hitleriane me bandat reaksionare u shkaktuan dëme të mëdha batalioneve të qarkut të
Elbasanit, të qarkut të Dibrës, të krahinës së Krujës, të krahinës
së Matit, të rrethit të Tiranës, Brigadës II, Brigadës III. Me141

gjithatë, partizanët në Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut nuk
asgjësuan. Pas operacionit, ata ishin të detyruar të vepronin në formacione të vogla në zonat e pushtuara ose të bllokuara nga armiqtë. Grupi i Pezës, me gjithë humbjct që pësoi,
i ruajti forcat e veta kryesore, përballoi me trimëri pesë operacione gjermano-tradhtare, duke e bërë zonën e vet të veprimeve një kështjellë të pamposhtur.
Një gjendje shumë c rrezikshme u krijua për udhëheqjen
Komitetit Qendror dhe të Shtabit të Përgjithshëm me
shokun Enver Hoxha, që mbeti e bllokuar nga armiqtë në zonën
Çermenikë—Shëngjergj—Martanesh. Nazistët, ballistët e zogistët nuk lanë mjet dhe mënyrë pa përdorur për të zbuluar
dhe për të asgjësuar udhëheqjen e Luftës Nacionalçlirimtare.
Por ata nuk mundën. Shumë fshatarë i dinin bazat ku strehohej ajo, por asnjeri nuk u frikësua nga kërcënimet e armiqve
dhe nuk e tradhtoi Partinë Komuniste dhe Shtabin e Përgjithshëm. Udhëheqësit e Partisë e të popullit, duke përballuar me heroizëm e gjakftohtësi vështirësitë e jashtëzakonshme
me ndihmën e fshatarëve. dolën nga rrethimi pa pësuar dëme.
Pushtuesit gjermanë e shoqëruan mësymjen e tyre të madhe me një terror që nuk ishte parë tjetër herë në Shqipëri.
Fshatra të tëra i grabitën dhe i bënë shkrumb e hi. Mijëra
burra, gra, pleq e fëmijë i pushkatuan, i vranë, i dogjën të
gjallë, i burgosën dhe i dërguan në kampet e shfarosjes. Të
gjitha qytetet shqiptare u kthyen në të vërtetë në fusha përqendrimi. Nazistët gjermanë, xhandarët e ballistët në çdo kohë
të ditës e të natës thyenin dyert e hynin nëpër shtëpi, shkatërronin, plaçkitnin ç'të mundnin, rrëmbenin me forcë të rinj
të reja, gra e pleq, i rrihnin, i vrisnin pa gjyq dhe i hidhnin
nëpër rrugë e nëpër hendeqe. Kufoma partizanësh të vrarë, të kapur ose të nxjerrë nga varri, i ngarkonin në kafshë
dhe i shëtisnin nëpër rrugët e qyteteve ose i ekspozonin nëpër sheshet e pazarit. Ditën e masakrës së madhe të 4 shkurtit
në Tiranë armiqtë shkruanin në shtypin e tyre: «Gjaku është
një shërim rrënjësor për të infektuemit. Gjaku duhet të rrjedhë rrëke nëpër rrugët e Tiranës, nëse kërkojmë me rivendosë
qetësinë. Një ditë terrori siguron dhjetë vjet qetësi». Por terrori
kundër popullit shqiptar nuk u siguroi asnjë minutë qetësi
xhelatëve hitlerianë dhe tradhtarëve shqiptarë. Në qytetet, në
vend që të shuhej, u ndez edhe më shumë lëvizja kryengritëse çlirimtare.
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Përveç terrorit dhe grabitjeve, nazistët gjermanë dhe reaksionarët u munduan ta shtrëngonin popullin të lëshonte armët
me anë të urisë. Ata bllokuan qytetet dhe fshatrat prodhuese
të drithit që të mos shkonte asnjë kokërr misri dhe gruri në
zonat malore, baza të partizanëve. Por edhe kjo orvatje dështoi.
Për të çoroditur popullin pushtuesit dhe veglat shpallën
me bujë më se një herë se partizanët ishin shpartalluar dhe
se Partia Komuniste qe asgjësuar. Por pikërisht në këtë kohë
Ushtria Nacionalçlirimtare merrte në dorë iniciativën e veprimeve dhe kalonte në kundërmësymje. Brenda shkurtit dhe marsit repartct dhe njësitë partizane në Shqipërinë e Jugut spastruan gati gjithë krahinat e shkelura nga forcat gjermane e
reaksionare gjatë operacionit. Marshimi heroik i një pjese të
Brigadës I (shkurt-mars) thellë në prapavijat armike nëpër
Çermenikë, Gollobordë, Mat, Shëngjergj, Pezë e Dumre e forcoi besimin e popullit në UNÇSH dhe ndihmoi në gjallërimin
e Lëvizjes Nacionalçlirimtare në krahinat veriore të vendit.
Populli kryengritës dhe Ushtria e tij Nacionalçlirimtare
ua shkatërruan pushtuesve e tradhtarëve planin e mësymjes
së tyre të përgjithshme të dimrit 1943-1944. Në ndeshjet me
arrniqtë në fushën e luftës, nga të ftohtit, nga plagët e rënda
dhe nga sëmundjet dhanë jetën lart nga 1000 partizanë, por
radhët e Ushtrisë Nacionalçlirimtare as u rralluan, as u dobësuan, përkundrazi u shtuan dhe u forcuan. Zbatimi i planit
të Shtabit të Përgjithshëm për krijimin e brigadave të reja
nuk u ndërpre. Gjatë dimrit u krijuan Brigadat IV, V, VI dhe
VII. Në përleshjet me armiqtë, në vështirësitë dhe në vuajtjet, Ushtria Nacionalçlirimtare fitoi një kalitje të atillë morale që nuk e kishte njohur më parë. Komandantët, komisarët
dhe luftëtarët e thjeshtë u pajisën me një përvojë të pasur
ushtarake dhe politike. U përmirësua mjaft edhe gjendja e
armatimit të reparteve e të njësive partizane me armë të reja
gjermane të kapura në luftimet.
Pushtuesit e tradhtarët pësuan dëme në njerëz gati tri
herë më shumë se partizanët. Por dëmet më të shumta të tyre
ishin politike. Sidomos pjesa më e madhe e forcave reaksionare
filloi të shikonte më qartë e më thellë kotësinë e luftës që
bënte kundër Frontit Nacionalçlirimtar dhe e humbi besimin në fitoren e kësaj lufte.
Armiqtë nuk mundën të shkatërronin shumicën dërrmuese të këshillave nacionalçlirimtarë dhe as të bënin të ndërpri143

tej veprimtaria e tyre. Këshillat i dhanë një ndihmë të madhe
Ushtrisë Nacionalçlirimtare, duke i siguruar asaj ushqime,
veshmbathje, mjete transporti, sidomos duke e ushqyer atë me
vullnetarë të rinj. Ato zhvilluan një veprimtari të gjallë për
të mbajtur lart moralin dhe shpirtin luftarak të popullit, për
të ndihmuar të dëmtuarit nga lufta dhe për të mos lënë të vdisnin urie masat fshatare.
Në mësymjen e përgjithshme armike të dimrit 1943-1944
Partia Komuniste, Ushtria Nacionalçlirimtare dhe mbarë populli shqiptar kaluan provën më të madhe dhe më të rëndë
gjatë gjithë Luftës Nacionalçlirimtare.
Në këtë provë Ushtria Nacionalçlirimtare Shqiptare u tregua një ushtri e organizuar, e disiplinuar, me moral të lartë,
besnike deri në fund ndaj atdheut dhe popullit. Ndonëse natë
ditë në luftë dhe në marshime, të veshur e të mbathur keq,
të pangrënë, jashtë nëpër male të larta me dëborë, luftëtarët e
Ushtrisë Nacionalçlirimtare nuk u ankuan kurrë për vështirësitë dhe mungesat, nuk e humbën asnjëherë besimin në fitore dhe në drejtësinë e çështjes që ata mbronin. Partizanë të
veçuar ose grupe partizanësh, të mbetur në rrethim nga të gjitha anët, pranonin njëqind herë më mirë të vdisnin nga të
ftohtit dhe uria, ose të binin duke luftuar, se sa të dorëzoheshin tek armiqtë. S'kishte gjë më të shtrenjë për ta se sa
të mbanin gjithmonë lart e të papërlyer emrin dhe nderin e
luftktarit të Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Komandantët dhe komisarët treguan mjeshtëri të lartë në përdorimin e taktikës
partizane, zotësi, pjekuri politike në vlerësimin e situatave,
në marrjen e vendimeve dhe iniciativë për veprime të pavaTUra.
Shtabi i Përgjithshëm me anë të anëtarëve të vet, që i
kishte shpërndarë nëpër zonat e ndryshme të vendit, ndiqte
zbatimin e urdhrave dhe të udhëzimeve që kishtc dhënë më
parë, bënte vlerësimin e situatave nga ana ushtarake e politike dhe jepte udhëzime të reja të nevojshme. Me gjithë shpërqendrimin e madh të forcave asnjëherë nuk u ndërpre kontrolli, ndihma dhe udhëheqja e tij në ushtri. Rreziku më i
madh në këtë kohë ishte të binte fryma luftarake sulmuese
reparteve dhe njësive dhe të krijohej ndjenja për një pushim, për një çlodhje pas operacionit. Shtabi i Përgjithshëm
mënjanoi një rrezik të tillë, duke kërkuar nga Ushtria Nacionalçlirimtare të hidhej pa pritur në kundërmësymje. Sulmi,
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mësonte Shtabi, mban lart moralin e ushtrisë, ekonomizon kohën dhe energjitë, demoralizon armikun, zhvleftëson shumën
numerike dhe epërsinë teknike të tij. Sulmi është e vetmja mënyrë lufte që i përshtatet ushtrisë revolucionare. Shpirti sulmues i luftëtarëve zhvillohet me luftë të vazhdueshme kundër
pushtuesit dhe reaksionit, duke e kërkuar luftën dhe jo duke
pritur që të të gjejë ajo.
Në periudhën e rëndë të dimrit 1943-1944 u provua shkalla e lartë e ndërgjegjes dhe e gatishmërisë së popullit shqiptar për të përballuar theroritë e shumta që kërkonte lufta
çlirimtare, bashkimi i tij i çeliktë rreth Partisë në Frontin Nacionalçlirimtar. Ishte ndihma dhe mbështetja e masave popullore ajo që e shpëtoi Ushtrinë Nacionalçlirimtare nga asgjësimi, ajo që i jepte zemër, që ia shumëfishonte forcat dhe e
bënte të dilte ngadhnjimtare në luftën e pabarabartë. Fshatarët nuk ua mbyllën kurrë derën partizanëve të lodhur në
luftime, ndanë me ta copën e fundit të bukës që kishin ruajtur për fëmijët e tyre. Nëpër qytete të rinjtë, gratë dhe pionierët, pa përfillur rreziqet, shpërndanin materiale propagandistike të Partisë, merrnin pjesë në mbajtjen e lidhjeve midis
organeve të Partisë dhe Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Një numër
të rinjsh, grash dhe pionierësh dhanë jetën, shumë u burgosën
dhe u internuan, por terrori armik nuk e përkuli vullnetin e
tyre.
Tradhtarët dhe nazistët gjermanë bënë përpjekje sidomos
për të shkëputur rininë nga Partia Komuniste dhe për ta detyruar atë të dorëzonte armët. Ja si u përgjigjej rinia thirrjes
dhe kanosjeve të armiqve: .«Për Rininë Antifashiste Shqiptare ka vetëm një rrugë, vetëm një vendim: luftë deri në fitore... Rinia Antifashiste nuk ligshtohet para litarit, nuk tronditet para plumbit, nuk e humbet kurajën përpara sulmeve të
armikut dhe të tradhtarëve. Ajo ka bindjen në fitoren e kauzës së saj e të popullit. Ajo ka vendosur të fitojë me çdo
kusht. Dhe do të fitojë» I.

1 «Përgjigje,.. Trakt i BRASH-it, 17 janar 1944. AQP.
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Frymëzuese e organizuese e
qëndresës dhe e luftës heroike të UNÇSH, të mbarë popullit shqiptar në periudhën më të vështirë, në dimrin 1943-1944, ishte Partia Komuniste.
Në këtë periudhë u vërtetua edhe më qartë sa të shëndosha dhe të pathyeshme ishin lidhjet e Partisë me masat, sa e
drejtë ishte vija politike e saj. Në asnjë çast luftëtarët e Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe masat popullore nuk e humbën
besimin te Partia. Me emrin e Partisë Komuniste në gojë vdisnin në fushat e betejës, në litar dhe në tortura, bijtë dhe bijat e popullit shqiptar. Për ta ruajtur Partinë nga goditjet
armiqve, mijëra njerëz të thjeshtë të popullit pranonin çdo
therori.
Në dimrin 1943-1944 lidhjet e Partisë me masat u forcuan edhe më shumë. Populli shqiptar e pa edhe më mirë, e
kuptoi edhe më thellë se Partia Komuniste ishte e vetmja
forcë udhëheqëse, e zonja për të siguruar zhdukjen e zgjedhës së huaj, për të fituar lirine e pavarësinë kombëtare, për
të mbrojtur interesat e popullit shqiptar.
Në çastet më të vështira dhe më të rrezikshme luftëtarët
UNÇSH dhe masat e popullit kudo, në fshat e në qytet, në
zonat e lira dhe të pushtuara. e ndienin nga afër dorën e
Partisë, e shikonin që Partia nuk i kishte braktisur, ushqeheshin çdo ditë me mësimet dhe fjalën e saj shpëtimtare.
Edhe në kohën e luftimeve më të ashpra. edhe f. ,r jatë marshimeve të rënda. komisarët e seksionet politike. organizatat e
oartisë zhvillonin një punë politike të gjithanshme e të gjallë
dhe kështu e mbanin kurdoherë lart moralin dhe shpirtin luftarak të partizanëve, nuk linin të dobësohej bindja në fitoren.
Mbledhjet e organizatave të partisë bëheshin në çdo rrethanë. sado kritike që të ishte ajo. Në to merreshin vendime kolegjiale për të siguruar suksesin e veprimeve luftarake. rolin
pa •arojë të komunistëve si në luftë ashtu dhe në përballimin
vuajtjeve e të mungesave. Në periudhën e dimrit 1943-1944
numri i anëtarëve të partisë në ushtri u rrit me komunistë
të sprovuar në përleshjet me armiqtë, në situatat e ndërlikuara.
Në qytetet dhe krahinat e pushtuara, ndonëse kishte mbetur një nurnër i kufizuar komunistësh. puna e Partisë nuk u
dobësua. Komitetet qarkore të partisë riorganizuan punën e
Provë e madhe e drejtësisë
së vijës politike të PKSH
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celulave dhe të aktiveve të Rinisë Komuniste në përshtatje
me gjendjen e terrorit dhe të ndjekjeve të egra nga ana e
armiqve. Organizatat e partisë në qytetet e pushtuara nuk e
ndërprenë asnjëherë botimin dhe shpërndarjen e buletineve,
komunikatave, trakteve dhe thirrjeve drejtuar popullit. Armiqtë i tërbonte fakti që nuk ishin të zotë të zbulonin teknikat. ku shtypeshin këto materiale, të shkatërronin organizatat
e partisë, këshillat nacionalçlirimtarë, organizatat antifashiste
të rinisë e të gruas, njësitet guerile. Aksionet e guximshme
që kryenin njësitet guerile, sipas planit të komiteteve qarkore,
nuk e linin për asnjë çast të qetë armikun dhe nuk lejonin
të binte poshtë morali i popullsisë së qyteteve. Komitetet qarkore të partisë tregonin kujdes të madh e të vazhdueshëm për
veprimtarinë e çdo komunisti, i mbanin anëtarët e partisë
gjithnjë në dijeni të ngjarjeve, nuk lejonin asnjëherë që ata
të binin në mosveprim. u jepnin udhëzirne dhe u ngarkonin
detyra konkrete. Komunistët tregonin shumë kujdes sidomos
ndaj njerëzve që lëkundeshin, u jepnin zemër atyre dhe nuk
i linin të binin viktimë e presionit të armikut. Ata mbanin
dhje me të burgosurit politikë dhe me partizanët e shkëputur,
të sëmurë e të plagosur që kishin hyrë në qytet. Në burgjet
dhe në kampet e përciendrimit vepronin celulat e partisë. Komitetet qarkore organizonin mbledhjen e ndihmave materiale,
të veshmbathjes dhe barnave për Ushtrinë Nacionaklirimtare,
grumbullonin njoftime mbi gjendjen dhe planet e armiqve dhe
ua dërgonin shtabeve partizane.
Giatë dimrit 1943-1944 u provua më së miri vetëmohimi
dhe besnikëria e komunistëve shqiptarë ndaj Partisë.
dhe komunizmit. Shumë anëtarë partie. nëntë anëtarë të komiteteve qarkore, një komisar brigade dhe kandidati i Kom i
-teiQndro.VaslSh,ëjetnirolvtetë në përleshjet me hitlerianët dhe reaksionarët. Shembulli
dhe heroizmi i komunistëve i frymëzonte masat popullore në
qëndresën dhe luftën kundër pushtuesit e tradhtarëve.
Rëndësi shumë të madhe në ato çaste të vështira e situata të ndërliku•ra pati udhëheqja e pandërprerë e Komitetit
Qendror të Partisë, e vetë shokut Enver Hoxha. Ata mbanin
lidhje të përhershme me komitetet qarkore e me organet politike të Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Gjithashtu Sekretari i
Përgjithshëm nuk i shkëputi asnjëherë lidhjet me anëtarët e
Komitetit Qendror, të shpërnda rë në të gjitha anët e vendit
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për të udhëhequr nga afër luftën. Këto lidhje siguroheshin duke
kapërcyer një mijë pengesa dhe rreziqe dhe nuk u ndërprenë
as në çastin kur udhëheqësit kryesorë të Partisë ndodheshin
të b!lokuar në malet e Çermenikës e të Shëngjergjit. Udhëheqja
Komitetit Qendror studionte me vëmendjen më të madhe
raportet dhe njoftimet, nxirrte konkluzione dhe bënte përgjithësime mbi gjendjen në tërësi dhe mbi gjendjen e veprimtarinë e Partisë në çdo terren e në çdo repart ushtarak. Mbi këtë
bazë hartonte dhe dërgonte udhëzimet e nevojshme, kritikonte
gabimet e të metat dhe i mësonte shokët si të vepronin për
zgjidhjen e problemeve të koklavitura. Sekretari i Përgjithshëm
vinte në dijeni për problemet e rëndësishme të gjithë anëtarët
Komitetit Qendror, u kërkonte atyre të jepnin mendime dhe
të bënin propozime për këto probleme.
Atje ku ka popull duhet të jemi dhe ne sado i madh që
të jetë reaksioni, udhëzonte Komiteti Qendror. Ky ishte parimi themelor që i udhëhiqte organizatat e partisë në veprimtarinë praktike, për të mos lënë që të binte poshtë morali i
masave në çastet e rënda që kalonte vendi, për të asgjësuar
presionin e armiqve mbi popullsinë. Udhëheqja e Partisë kritikol në këtë kohë Komitetin Qarkor të Vlorës, sepse pati humbur
për një çast lidhjet me qytetin.
Kujdes të veçantë tregonte Komiteti Qendror për rininë,
që të mos epej dhe të mos tërhiqej nga lufta, megenëse vëmendjen kryesore edhe armiqtë e kishin drejtuar te rinia. Nën
kujdesin e drejtpërdrejtë të udhëheqjes së Partisë dështuan
të gjitha orvatjet e pushtuesve e të tradhtarëve për ta detyruar rininë të largohei nga Ushtria Nacionalçlirimtare. U demaskua zhurma shurdhuese që ngritën nazistët e reaksionarët në lidhje me disa deklarata antikomuniste, të përgatitura
prej tyre dhe të nënshkruara nga të rinj të veçuar që u lëkundën në çastet e vështira. Nuk patën asnjë sukses përpiekjet
armiqve pgr ta tërhequr rininë me anë të klubeve e të rretheve sportive e kulturore. U dërrmua që në embrion orvatja
për të krijuar të ashtuquajturën organizatë të «rinisë indipendente».
Shoku Enver Hoxha, porsa mori vesh se në Komitetin
Qarkor të Tiranës ishte shprehur një mendim për të lejuar
disa të rinj të deklaronin «se nuk merren me politikë». si
shkas për të shpëtuar nga burgosia dhe internimi. e kritikoi
rëndë këtë pikëpamje dhe tërhoqi vërejtjen për të mos rënë
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në asnjë rast në kurthin e armiqve. Udliëheqja e Komitetit
Qendror e hodhi poshtë gjithashtu një propozim për të formuar një «parti republikane demokratike» me elementë të
Frontit Nacionalçlirimtar, me qëllim gjoja që të tërhiqeshin
në Front njerëz të Ballit Kombëtar që ishin kundër krerëve të
tyre. Formimi i një partie të tillë u quajt një gjë krejt artificiale dhe e dëmshme për luftën çlirimtare.
Një vëmendje të madhe tregonte Komiteti Qendror që
drejtuesit e Partisë në ato rrethana kaq të rënda të mos binin
në pesimizëm dhe të mos humbisnin besimin në forcat e veta,
në forcat e gjithë Partisë e të popullit. Duke kritikuar disa
shfaqje pesimizmi që u vunë re aty këtu gjatë dimrit 1943-1944, shoku Enver Hoxha udhëzonte: «Me të vërtetë situata
është e vështirë, shumë e vështirë..., por bash në këto situata
të vështira të përpiqemi të mos humbasim nordin...» (pikësynimin, drejtimin — Red.)1
Duke prekur çështjen e humbjeve të pësuara nga disa reparte partizane, ai e quante një gabim të madh rënien në dëshpërim për shkak të këtyre humbjeve. Nuk ka luftë pa humbje dhe pa dëme, tregonte ai. Kryesorja është të mos e humbasësh toruan, të mos humbasësh besimin në forcat e veta
e të popullit, të dish të grumbullosh forcat, të manovrosh me
mjeshtëri, të vësh në vend humbjet, të jesh i përgatitur për
rrethanat më të këqija që mund të krijohen dhe të jesh i zoti
ta kthesh gjendjen në dobinë tënde. S'ka gjë më të rrezikshme
se humbja e toruas dhe mosveprimi në situatat kritike.
Mbi të gjitha Komiteti Qendror kishte kujdes të ruhej
Partia, të mbaheshin të pastra dhe të forta radhët e saj. Ai i
porosiste kuadrot drejtues të punonin jo vetëm me trimëri,
por edhe me mend, të mos futeshin qorrazi nëpër rreziqe kur
s'ishte nevoja. Në radhë të parë ata lypsej të shquheshin si
udhëheqës politikë të matur e të urtë, të dinin të organizonin
punën në përshtatje me rrethanat, të tregoheshin vigjilentë
ndaj taktikës e mjeteve që përdorte armiku për të shfarosur
kuadrot drejtues dhe për të shkatërruar organizatat e partisë. Komiteti Qendror kërkonte vazhdimisht të ruhej Partia
nga provokatorët që mund të fuste me qëllim armiku në ra1 Enver Hoxha. Letër drejtuar shokut Nako Spiru, mars 1944. Vepra,
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dhët e saj, të qëndrohej syhapur ndaj atyre që kishin pasë
shfaqur më parë frymë të theksuar grupazhi. sepse kjo frymë
kishte rrezik të ringjallej në ato situata të vështira. Vigjilenca
e Partisë dhe kalitja politike e komunistëve bëri të mënjanoheshin rreziqe të këtij lloji.
Edhe në ato rrcthana të rënda të dimrit 1943-1944 Komiteti Qendror gjeti kohën dhe mundësinë për të organizuar një
kurs teorik, në Panarit të qarkut të Korçës, me kuadro kryesorë të partisë në Ushtrinë Nacionalçlirimtare dhe kuadro të
partisë në terren.
Si pasojë e një kujdesi dhe veprimtarie të gjallë të Komitetit Qendror dhe të gjithë organeve drejtuese të partisë
në terren dhe në ushtri, asnjëherë më parë puna e Partisë
nuk kishte qenë aq frytdhënëse, asnjëherë Partia nuk ishte
treguar kaq monolite dhe kaq e pjekur sa në këtë periudhë.
Përballë forcës dhe autoritetit të Partisë Komuniste dështuan
të gjitha orvatjet e armiqve për ta shkatërruar ose për ta dobësuar atë. Vajtën kot përpjekjet e Gestapos hitleriane dhe
të Ballit Kombëtar për të krijuar një «parti komuniste të vërtetë,, dhe një «parti socialdemokrate» që do të zëvendësonin
Partinë Komuniste të Shqipërisë.
Luftimet e ashpra dhe vuajtjet e rënda në dimrin 1943-1944 e forcuan kalitjen revolucionare të Partisë Komuniste,
të Ushtrisë Nacionalçlirimtare, të këshillave nacionalçlirimtarë
dhe të mbarë popullit shqiptar, i përgatitën për betejat vendimtare në luftën kundër pushtuesve nazistë e tradhtarëve.
8. THEMELIMI I SHTETIT TË RI TË DEMOKRACISË
POPULLORE
Pas dështimit të mësymjes së përgjithshme armike të dimrit, në pranverë të vitit 1944 Lufta Nacionalçlirimtare në
Shqipëri mori një vrull të ri. Që në mars iniciativa e veprimeve luftarake kishte kaluar në duart e reparteve c të njësive partizane. Në bazë të urdhrit të Shtabit të Përgjithshëm të
5 prillit UNÇSH nga mbrojtja u hodh në kundërmësymje strategjike. Trupat naziste të pushtimit dhe forcat reaksionare u
shtrënguan përsëri të mbylleshin në qytetet nëpër kazerma dhe
qendra të fortifikuara gjatë rrugëve kryesore e gjatë bregde150

tit, nën kanosjen e përhershme të goditjeve të luftëtarëve të
UNÇSH.
Rritja e vrullshme e Luftës Nacionalçlirimtare e thelloi pa
masë krizën në radhët e armiqve në Shqipëri. Në gjirin e organizatave dhe të forcave të armatosura reaksionare filloi
shthurja.
UNÇSH deri në maj 1944 qe rritur në 35 mijë luftëtarë.
Ajo ishte plotësisht në gjendje të fillonte mësymjen e përgjithshme për çlirimin e qyteteve dhe të mbarë vendit.
Kjo perspektivë bëhej edhe më e qartë si rrjedhim i fitoreve të shkëlqyera të. Ushtrisë së Kuqe mbi ushtrinë gjermane. Që nga janari 1944 trupat sovjetike kishin filluar një mësymje vigane në Frontin e Lindjes. Duke përparuar pa u ndalur drejt perëndimit, në prill ato hynë në Rumani. Trupat
gjermane në Ballkan u vunë kështu përpara rrezikut të rrethimit.
Në këtë gjendje krize dhe
alarmi armiqtë zhvilluan
përpjekje për të gjetur
me çdo mënyrë një rrugëdalje dhe për të ndryshuar gjendjen në dobi të tyre. Shpresa të mëdha kishin vënë ata në
ndërmarrjen e një mësymjeje të re të përgjithshme kundër
Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Hitlerianët kishin llogaritur që
këtë mësymje ta fillonin në prill. Por nuk mundën, sepse
UNÇSH ua prishi llogaritë me kundërmësymjen e saj dhc sepse
d&shtoi orvatja për rekrutim mercenarësh për shkak të qëndresës së popullit kundër këtij plani.
Në të njëjtën kohë tradhtarët shqiptarë u përpoqën të
luanin karta të reja. Ata u munduan të krijonin një koalicion
të reaksionit greko-shqiptar, me perspektivë që ky të kthehej
në një aleancë ushtarake greko-turko-shqiptare. Përpjekjet e
tradhtarëve dështuan që në embrion përballë forcës së luftës
revolucionare të popullit shqiptar.
Të njëjtin fat pësoi dhe orvatja e reaksionarëve për të
mashtruar popu]lin me anë të shpalljes me bujë të disa masave me karakter ekonomik, si «reforma agrare» dhe krijimi
i një «shoqërie për zhvillimin ekonomik të vendit». Këto masa, premtonin tradhtarët, do të zhduknin prapambetjen ekonomike që ishte, sipas tyre, shkaku i krizës së rëndë në Shqipëri! Por këto premtime të bukura nuk mund të gënjenin
Për shkatërrimin e manovrave
të reja të armiqve
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popullin shqiptar. Ai tashmë ishte i bindur se vetëm me çlirimin e atdheut dhe me asgjësimin e tradhtarëve do të mund
të plotësonte ëndrrat dhe dëshirat e tij.
Kolaboracionistëve shqiptarë, në ato çaste të krizës së thellë që po kalonin, u erdhi në ndihmë reaksioni imperialist anglo-amerikan. Komanda e trupave aleate të Mesdheut e shtoi
ndihmën me armë dhe me mjete të tjera për forcat reaksionare të Legalitetit, të Ballit Kombëtar dhe të bajraktarëve tradhtarë. Misioni ushtarak anglez u mundua të bindte Shtabin e
Përgjithshëm të UNÇSH të mos ndërmerrte ndonjë lëvizje
forcash drejt Shqipërisë së Veriut, sepse ajo ishte zonë veprimi e Legalitetit! Në Londër qeveria britanike i shtoi përpjekjet
për krijimin e një qeverie shqiptare reaksionare në mërgim.
Çastet që kalonte vendi në pranverën e vitit 1944 Partia
Komuniste i vlerësoi si vendimtare për fatin e revolucionit
popullor në Shqipëri. Në këto çaste dilte e nevojshme të asgjësohej çdo përpjekje e armiqve për të ndryshuar gjendjen në
dobi të tyre, të digjeshin të gjitha kartat e reaksionit të brendshëm e të jashtëm, të merreshin masa të atilla ushtarake e
politike që të siguronin çlirimin e plotë të vendit dhe triumfin
e revolucionit popullor. Në kushtet konkrete Komiteti Qendror
përcaktoi si hallkë kryesore forcimin dhe ligjësimin e pushtetit
të këshillave nacionalçlirimtarë, si i vetmi pushtet i ligjshëm
popullit shqiptar, krijimin e shtetit të ri shqiptar me qeverinë e vet demokratike dhe me ushtrinë e vet të rregullt.
Për këtë qëllim u vendos
thirrja e Kongresit I Antifashist Nacionalçlirimtar, i
cili do të merrte në shqyrtim zgjidhjen e problemeve politiko-ushtarake që lypte gjendja e krijuar. Propozimi i Komitetit Qendror të PKSH për
thirrjen e Kongresit u diskutua dhe u pranua në mbledhjen
e Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm Nacionalçlirimtar në
prill 1944.
Në të njëjtën kohë Shtabi i Përgjithshëm, sipas direktivave të Komitetit Qendror, filloi hartimin e planit për shndërrimin e gjithë Ushtrisë Nacionalçlirimtare në ushtri të rregullt dhc të planit operativo-strategjik për çlirimin e mbarë
tokës shqiptare nga nazistët gjermanë e tradhtarët.

Kongresi i Përmetit. Krijimi
i shtetit të demokracisë
popullore
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Këto probleme të mëdha politike dhe ushtarake u morën
në shqyrtim në mbledhjen e Plenumit të Komitetit Qendror
të PKSH__që u mbajt më 15 maj 1944 në Helmës te Skraparit.
e Udhëheqjes së Komitetit Qendror
Plenumi miratoi ven
dhe të Kryesise së ICe-shflIft të Përgjithshëm për thirrjen e
Kongresit I Antifashist. U gjetën plotësisht me vend masat
për krijimin e qeverisë demokratike të përkohshme dhe për
shndërrimin e gjithë Ushtrisë Nacionalçlirimtare në ushtri të
rregullt. Komiteti Qendror vlerësoi drejt rrezikun që i vinte
Luftës Nacionalçlirimtare, pavarësisë kombëtare dhe revolucionit popullor nga veprimtaria armiqësore e qeverive britanike e amerikane dhe ritheksoi vendosmërinë për të mos i
lejuar cilitdo qoftë nga aleatët të përzihej në punët e brendshme politike dhe ushtarake të popullit shqiptar.
Për t'i dalë gjendjes përpara, duke pasur parasysh shfaqje pikëpamjesh jo të drejta që ishin dukur aty-këtu ose mund
të dukeshin në të ardhmen në Parti, në ushtri ose në Front,
Plen~rhoqi-vërnendjen_aë_sly_çk.shtjeAk.-rë.ndësishme rreth
asn i
vijës sëfartis.ë. Ai p_aralajmëroitk_mos
në~t e Partisë, të ruheiderinë fund karakteri nacionalçlirimtar i luftës. U vu detyrë të popullarizohej edhe më shumë Partia Komuniste si udhëheqë., por gjithnië brenda vijës
së Li-iftës NacionaICErimtare. Komiteti Qendror e argumentoi
këtë me faktin se etapa antifashiste, antiimperialiste, demokratike e revolucionit nuk kishte mbaruar dhe nuk mund të mbaronte pa çlirimin e plotë të Shqipërisë dhe vendosjen e përforcimin e pushtetit demokratik popullor. Nga ana tjetkr, ai
udhëzoi të luft_ohei çdo rnendim _se.me_robarimin e Luftës Nacionaklirimtare çclo__gjë merrt p fund dhe. se_luft~t_ e Ushtrisë Nacionalelirimtare, me largimin e gjermanëve, do të lëshonin armët dhe do
j.n..nëpër shtëpi. Plenumi kërkonte të
hej bë
e qartë mirë se populli shqiptar_do_11mhnni-P
armëtnë dorë edhe .pas_
t.ë_mendit_pr të siguruar liritë
c plota, Rër të zhdukur çdo armik,__për.th_rabrojtur_fitoret e
arritura dh
e për t'i zhvilluar ato më tej. Ai porositi Partinë
të studionte me kujdes rrethanat e reja që do të krijoheshin,
të parashikonte me kohë qëndrimet dhe masat e nevojshme.
Plenumi dënoi njëzëri kapitullimin e Ymer
Mukje dhe kompromisin e Gjha Markutme giermanët_rtë_
rat. Për këto faje të rënda i përjashtoi që të dy nga Komiteti
Qendror i Partisë.
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Masat popullore e pritën me entuziazëm vendimin për
mbajtjen e Kongresit. Në mitingje e mbledhje të gjera populli
shprehte besnikërinë dhe dashurinë ndaj Partisë Komuniste.
falënderonte Partinë për udhëheqjen e drejtë dhe luftën heroike në mbrojtjen e interesave të atdheut, tregonte gatishmërinë për të luftuar deri në fund kundër pushtuesve e tradhtarëve, mbështeste vendimin për thirrjen e Kongresit dhe për
kri jimin e qeverisë demokratike të përkohshme.
Për shkak të rrethanave të luftës zgjedhjet e delegatëve
të Kongresit u bënë me votim të hapët. Megjithatë, ato ishin
të parat zgjedhje demokratike në Shqipëri. Në to morën pjesë
edhe gratë, të cilat gëzonin për herë të parë në historinë e
vendit të drejtën e votës në zgjedhjet për pushtetin politik.
Për herë të parë përfaqësuesit e popullit nuk u zgjodhën në
ba• ë të shkallës fisnore e të pasurisë, por në bazë të meritave
në luftën kundër armiqve të atdheut e të popullit. Delegatët
e Kongresit përfaqësonin masat popullore kryengritëse.
Zgjedhjet për Kongresin treguan pjekurinë politike dhe
ndërgjegjen e lartë të masave popullore. Ato ishin një provë
tjetër e madhe e lidhjeve të shëndosha të Partisë Komuniste
me popullin.
Hitlerianët dhe reaksionarët vunë të gjitha forcat për të
zbuluar vendin e mbledhjes në mënyrë që të drejtonin kundër
Kongresit një sulm të armatosur. Por qëllimit nuk ia arritën
dot. Imperialistët anglo-amerikanë bënë presion të madh dhe
nuk lanë mjet pa përdorur që të sabotonin mbajtjen e tij. Qeveria britanike e quajti «të paligjshme» mbajtjen e Kongresit
Antifashist dhe i dha urdhër kryetarit të misionit ushtarak anglez në Shqipëri të mos e pranonte ftesën që Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar i kishte bërë për të marrë pjesë
me cilësinë e përfaqësuesit aleat. Etli, zëvendëskryeministër dhe
më vonë kryeministër i Britanisë së Madhe. duke folur në
Dhomën e Komuneve një ditë para se të mbahej Kongresi,
luftën burrërore të popullit shqiptar nën udhëheqjen e Partisë Komuniste ua veshi më tepër Legalitetit e Ballit Kombëtar, armiqve të kësaj luft,e.
Partia Komuniste, që ndiqte me vëmendje dhe me sy hapur shtjellimin e gjendjes, bëri që t'u shkonin kot të gjitha
përpjekjet armiqve, kurse Kongresi zhvilloi punimet e veta
me sukses të plotë sipas planit të caktuar.
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as e- e u
liongresi I Antifashist_Naci
mbajt prej 24 deri më 28 ma • 1944 në • tetin e lirë të Përmetit
Pumme e ongresit u përshkuan nga nje rymë thellësisht revolucionare dhe unitet-i të plotë. Delegatët diskutuan
gjallërisht rreth raportit «Mbi zhvillimin e Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar në lidhje me ngjarjct ndërkombëtare» që mbajti shoku Enver Hoxha në emër të Këshillit
të Përgjithshëm Nacionalçlirimtar. Ata dhanë njëzëri pëlqimin
për të gjitha propozimet e paraqitura.
Kongresi zgjodhi Këshillin Antifashist Nacionaklirimtar
(KANÇ) si trupirifrië të lartë legjislativ_dhe_ek-zekutiShqi
përi, si përfaqësuesin e sovranitetit të popullit dhe të shtetit
shqiptar. Këshilli Antifashist i zgjedhur në Përmet ishte kuvendi i parë popullor i Shqipërisë. 4_ongresi nQarkoi KëshiIlin Antifashist të formonte Komitetin Antifashist Nacionalçlirimtar me atributet e qeverisë së përkohshme demokratike
popullore. Komiteti Antifashist, i cili u pranua në Kongres,
ishte qeveria e parë demokratike popullore e Shqipërisë. President i Komitetit u emërua Sekretari i Përgjithshëm i PKSH,
Enver Hoxha.
Duke krijuar organet e larta të pushtetit popullor, Kongresi i Përmetit vendosi: «Të ndërtohet Shqipëria e re demokratike popullore sipas vullnetit të që sot eShpreh
solemnisht në Këshillin Antifashist Nacionalçlirimtar»; t'i ndalohet ish-mbretit Zog kthimi në ShqipCri; të mos njihet asnjë
cievertjetër gLmund , _tk krijohet brenda ose lashtë vendit
kurër vullnetit të_popullit sligintarLtë vazhdohet rnë me ashpërsi lufta kundër pushtuesve gjermanë dhe tradhtarëve shqiptarë derine shkatërrimin e tyre të plotë dhe vendosjen e
pushtitit të _dem_okragisë_papullogjituxudirk_
Antifashist në mbledhjen e parë mori një varg
vendimesh shumë të rëndësishme, të cilat u miratuan nga
Kongresi dhe që përbëjnë ligjet e para të shtetit shqiptar të
demokracisë popullore. Rënddsi të__posaçrne pati vendimi me
përrnbajtie revolucionare përtëprishur..të gjitha marrëveshjet
politike dhe ekonomike që kishte lidhur qeveri.,q_eZoELzt me
shtetet e---naja dhe që vinin në kundërshtinme_intexesat e
popullit shqiptar. Këshilli krijoi një komision shtetëror të posaçerulirrrrn dhe vërtetimin e kriminelëve të luftës dhe
të të gjitha krimeve të kryera nga pushtuesit e tradhtarët.
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Lidhur ngushtë me çështjet e organizimit të pushtetit
popullor në një shkallë më të lartë, Kongresi analizoi e
zgjidhi edhe çështjet e forcimit të mëtejshëm e të përSesjeS
së Ushtrisë NacionaldirimtareL_si arma kryesore për çli-ojtjen e pushtetit të ri.
rimin e plotë të vendit-e për rxiWNë Kopgres_u vendos njësimi i komandës së lartë të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare dhe dhënia e gradave ushtarake. Shoku_
Enver Hoxha u emërua Komandant i Përgjithshëm. Kongresi
dha--__orientirnin .pgr krijimin _e divizioneve e të
Komanda e Përgjithshme shpalli formimin ë Didizion -r Sulmues.
Kongresi i Përmetit shprehu mirënjohjen ndaj Bashkimit
Soyj.etik dhe Ushtrisë së Kuqe të udhëhequra nga J. Stalini
që me luftën e tyre heroike shpejtonin çlirimin e Shqip-Erisë
dhe të vendeve të tjera të robëruara nga fashistët. Ai ritheksoi besnikërinë ndaj aleancës së madhe antifashiste dhe
shqiptar me të gjithë popujt pjesëtarë të kësaj
aleance. Por ndryshe nga kongreset dhe kuvendet e shqiptarëve në të kaluarën, Kongresi i Përmetit nuk i bëri askujt lutje
për ndihmë në zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e fateve
të Shqipërisë. Përkundrazi, ai i paralajmëroi fuqitë imperialiste se kishte kaluar përgjithmonë ajo kohë kur Shqipëria përdorej si monedhë tregu e se populli shqiptar nuk lejonte më
të bëheshin pazarllëqe në kurriz të tij. Ai do t'i vendoste dhe
do t'i zgjidhte vetë fatet e tij. Kongresi i dënoi botërisht orvatjet e aleatëve anglo-amerikanë për t'u përzier në punët e
brendshme politike dhe ushtarake të Shqipërisë.
Vendimet historike të Kongresit të Përmetit u pritën me
gëzim të madh dhe u përqafuan menjëherë nga masat e gjera
popullore.
.përniekjet e
e_push,
tetittë vjeter antinopullor dhe për ngritjen e pushtetit demokratik popullor në zjarrin e Luftës Nacionalçlirimtare qenë kurorëzuar me një fitore të madhe. Konferenca e Pezës vuri themelet e këtij pushteti. Konferenca e Labinotit e centralitoi
_të—yetmin pushtet p_ohtik në Shqipëri. Kongresi i Përmetit e zgjidhi problemin e pushtetit politik në dObi
të popullit kryengritks. Ai themeloi shtetin shqiptar të demokracisë popullore. Vendimet_ e_Kongresit përbëjnë bazën e
kushtetutës së këtij shteti.
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Paskëtaj reaksioni i brendshëm vetëm me forcat e tij, as
edhe me përkrahjen e pushtuesve hitlerianë, nuk ishte i aftë
të rivendoste pushtetin çifligaro-borgjez.
Në kohën e Kongresit të Përmetit gjysma e Shqipërisë
ndodhej ende nën kontrollin e pushtuesve nazistë gjermanë dhe
të tradhtarëve. Në krahinat dhe qytetet e pushtuara këshillat
nacionalçlirimtarë vepronin në ilegalitet. Në mjaft krahina
nuk kishte fare këshilla. Por kjo nuk ishte kryesorja. Kryesoren e përbënte fakti që pas Kongresit të Përmetit populli
shqiptar, si në zonat e çliruara ashtu edhe në të paçhruarat,
njihte në të vërtetë për qeveri të vet vetëm Komitetin Antifashist dhe u bindej urdhrave të tij e vendimeve të Këshillit
Antifashist Nacionalçlirimtar. UNÇSH e ruante pushtetin demokratik popullor nga goditjet e armiqve dhe ishte në gjendje
të siguronte me forcat e veta, me mbështetjen e fuqishme të
popullit kryengritës, brenda një të ardhme fare të afërt, çlirimin e plotë të Shqipërisë dhe vendosjen e këtij pushteti në
mbarë vendin.
Vendimet e Kongresit_i_Antifashist-pëx._krijimin e shtetit
të demokracisë pooullore,për forrnimin _e Këshillit Antifashist dhe të qeverisë_de~atike të përkohshme nuk ishin
krete të thjeshta. Shteti • • shqiptar. dhe organet _e:Tarta të
tij ishin pj_e_a th_Juftës çlirimtare revolucionare të popullit
shqiptar nën udhëhgqjen_e_Partisii-Komuniste. —
Pushteti i këshillave nacionalçlirimtarë në Shqipëri ishte
krejt i ndryshëm nga pushteti i vjetër si nga forma ashtu edhe
nga përmbajtja. Ai s'kishte asgjë të përbashkët as me ndonjë
lloj pushteti në republikat parlamentare borgjeze. Si tip pushteti politik u shëmbëllente Komunës së Parisit dhe sovjetëve.
Megjithatë, ai ruante origjinalitet të plotë në përshtatje me
kushtet objektive të Shqipërisë dhe me rrethanat e Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar.
Sipas vendimeve të Kongresittk Përmetit, këshillat dhe
miteti Antifashist ngarkohe_shin t'i_jepninndihmë të gjithanshlne_Ushtrisë Narionalçlirimtare_për çlirimin e plotë të vendit;
të siguronin në mbarë Shqipërinë triumfin e demokracisë popullore, ku të mos kishte mundësi rivendosja e regjimit të Zogut ose e ndonjë regjimi tjetër reaksionar; të zhduknin mbeturinat e fashizmit dhe metodat e vjetra të qeverisjes, të organizonin jetën shoqërore dhe shndërrimin e gjithanshëm të atdheut, zhvillimin e ekonomisë kombëtare dhe të kulturës.
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