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Pushteti dhe ‘tjetri’ që është përballë  (Montimi i regjimit komunist në 

Shqipëri, 1944-1954 ) 

Abstrakt 

Kjo trajtesë merret me procesin e montimit të pushtetit që në terminologjinë e kohës shpallej si diktaturë 

e shumicës mbi pakicën, por që në fakt ishte hapur diktaturë e pakicës mbi shumicën, e pjesës mbi të tërën. Procesi 

shihet në rrafsh politik, shprehur në platformat politike të komunistëve në pushtet, ashtu edhe në rrafsh legjislativ, 

fushë e ndërvarur tërësisht nga platforma politike. Në më pak se dhjetë vjet, 1944-53, në shoqërinë shqiptare 

ndodhën thyerje të mëdha. Më tipikja, kundërshtarët politikë vetëm për këtë shkak u thirrën  ‘kriminelë lufte’, 

‘sabotatorë të pushtetit’, ‘armiq të popullit’ e më së shumti të gjitha bashkë. Kjo ndarje u kthye në epidemi masive, 

ku pjesë të tëra të popullsisë u gjendën të përjashtuara pa shkak, jo vetëm nga pjesëmarrja normale në jetën sociale, 

por humbën të drejtat civile dhe nga radhët e tyre u mbushën burgje dhe kampe internimi. 

Hyrje 

E djeshmja e afërt vazhdon të mbetet temë mjaft e rrahur në debatet publike që prej 

fillimviteve nëntëdhjetë e deri më sot. Në fakt, debatet për të djeshmen kanë zotëruar e zotërojnë 

më shumë tribunat politike dhe mediatike dhe kjo është e shpjegueshme, mjaft të mbajmë në 

vëmendje trashëgiminë komplekse të komunizmit. Megjithatë, tanimë, pas gati tridhjetë vjetësh 

nga ndarja me komunizmin, tribunat politike duket se nuk ndihmojnë më, madje po shfaqen si 

pengesë për shqyrtime të ftohta e të thelluara të së kaluarës. Kësisoj, është bërë e ngutshme 

nevoja për këto lloj studimesh, me objekt ekonominë, zhvillimet sociale, kulturore e deri 

psikologjinë e një shoqërie të ndarë dhe të traumatizuar, siç është shoqëria shqiptare. Këtu hyjnë 

edhe shqyrtimet historike. Në këtë kuadër, më duket intriguese të shqyrtohet si u perceptua dhe 

u instalua regjimi komunist në Shqipëri, cila qe filozofia dhe cilat qenë teknikat, me të cilat ai 

u ngrit dhe u mbajt për gjysmë shekulli. Si pjesë e kësaj filozofie dhe e teknikave të regjimit, 

jam përpjekur ta shoh edhe këtë trajtesë për dhunën dhe përjashtimin.  

* * * 

Për Shqipërinë e pasluftës, korniza e parimeve do të ishte e njëjtë me atë të regjimeve 

respektive në Evropën Lindore. Si gjithë ato vende, edhe Shqipëria do t’i mbahej parullës 

spekulative të diktaturës së shumicës mbi pakicën, do të shpallte luftën e klasave si rrugë 

zhvillimi, do të pranonte kufizimin e lirive në socializëm, në emër të lirive të pakufizuara në 

një kohë të dytë, hipotetike. Gjithçka që bën ndryshimin me të tjerët janë veçoritë lokale, stadi 



zhvillimor i popullsisë, kultura, traditat etj. Sigurisht edhe cilësitë e drejtuesve politikë të kohës 

dhe luftërat politike në kupolën e pushtetit. 

Dy javë pasi qeveria e përkohshme hyri në Tiranë, më 15 dhjetor 1944, Kryesia e 

Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar miratoi dy ligje. Njëri drejtohej kundër sabotatorëve të 

luftës dhe të pushtetit, ndërsa tjetri njoftonte mobilizimin civil të specialistëve për nevojat e 

rindërtimit. Në të dy rastet, si për të shpallurit në kërkim për krime lufte dhe për rezidentët e 

tyre, ashtu edhe për ata që i shmangeshin mobilizimit të përgjithshëm, dënimet shkonin deri 

“me burg të përjetshëm ose me vdekje, si dhe me konfiskim të pasurisë së tyre të tundshme dhe 

të patundshme.”1 Kuptohet, masa si këto, përveçse të ashpra, përmbanin arbitraritete pa fund. 

Megjithatë, për kushtet e luftës këto janë konsideruar pak a shumë të përligjura. E veçanta është 

se fryma e atyre akteve të përkohshme zotëroi në mënyrë të përhershme dhe në gjithçka 45 vitet 

pasuese. Në ato akte, si dhe në vendimin për krijimin e gjykatave ushtarake, janar 1945, e kanë 

zanafillën termat “sabotator”, “spekulant”, “armik i pushtetit dhe i popullit”2, që u bënë kudo 

pjesë e jetës së përditshme.  

Kur flasim për kufizime në të drejtat e ‘tjetrit’, vërejmë se kjo është praktikë pushteti në 

të gjitha kohët e për të gjithë regjimet. Termin ‘tjetri’ po e përdorim me marrëveshje, duke 

kuptuar me këtë term cilindo që është objekt i kufizimit. Në rastin e Shqipërisë dhe të regjimeve 

të ngjashme me të, kufizimi shkon deri në përjashtim, tipar ky i shoqërive jodemokratike dhe 

që është aplikuar e aplikohet nga regjime diktatoriale. Për Shqipërinë e kohës së komunizmit, 

përjashtimi i ‘tjetrit’, si dukuri i ka fillesat që gjatë Luftës II Botërore, kur komunistët 

provokuan konflikte civile me arsyen e vetme për të kapur të vetëm dhe pa garë pushtetin. Dhe 

ndodhi ajo që pritej, zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945, prodhuan një pushtet arbitrar. 

Të gjithë ata që kanë shkruar e folur për Shqipërinë pasluftës kanë vërejtur ashpërsinë e 

pazakonshme të sjelljes së pushtetit në raportet me ‘tjetrin’. Në dhjetëvjetëshin e parë të regjimit 

komunist, ‘tjetri’ ishte ai që u thirr kriminel lufte, ai që u afishua si kundërshtar politik dhe iu 

vu emri armik i popullit, sipërmarrësi privat që u cilësua spekulant e sabotator, pronari i tokave, 

i cili u quajt kulak dhe që u kufizua, u shpronësua dhe më tej u asgjësua. Midis tyre, ata që ikën 

me pushtuesin ose kolaboracionistë të tjerë, apo 3500 kundërshtarët e shpallur të regjimit të 

1Arkivi Qendror i Shtetit (më tej: AQSH), Fondi (më tej: F.) 40/APL/Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar 

(KANÇ), Viti (më tej: V.) 1944, Dosja (më tej: D. 37). Mbledhje e Kryesisë së KANÇ, datë 15.12.1944. 
2 Ligj nr. 41, datë 14.1.1945 “Mbi organizimin dhe funksionimin e gjykatave ushtarake” në: Gazeta Zyrtare, 

Botohet nga Ministria e Shtypit, Propagandës dhe e Kulturës, Tiranë, 23 janar 1945.  



pasluftës që u tërhoqën dhe vepruan ilegalisht në male,3 këta dhe të ngjashmit me ta, përbëjnë 

pjesën e përligjur të kufizimit. 

Por për regjimin komunist shqiptar, karakteristike ka qenë, sipas meje, shuarja e dallimit 

midis kufizimit me arsye të përligjura dhe kufizimit joproporcional të ‘tjetrit’, në raport me 

sjelljen e tij ndaj “pushtetit të popullit”, siç thuhej në terminologjinë e kohës. Kjo ka qenë dukuri 

jo vetëm e ashpërsisë së ligjit, por edhe e praktikave ekstraligjore të pushtetit. 

Në Shqipëri, diagrama e raporteve të pushtetit me ‘tjetrin’, në përmbajtje ka ardhur si 

një luftë e pandërprerë klasash, për të cilën ka pasur një shpjegim të stërpërdorur, se në 

socializëm ajo herë rritet e herë zbutet, po kurrë nuk shuhet. Ndërsa si shtrirje, diagrama tregon 

se kontrolli i pushtetit nuk njohu tkurrje. Përkundrazi. Si fillim, kontrolli mbi territorin, pastaj 

kontrolli mbi shoqërinë. Duke marrë në kontroll territorin, komunistët treguan se pushteti i tyre 

do të mbahej me çfarëdolloj kostosh. Një raport i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të 

Shqipërisë, mars 1945, por pa adresë se kujt i drejtohej në Beograd dhe që ndodhet në Arkivin 

e Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë (ACK SKJ), flet se një operacion i 

ushtrisë shqiptare, nëntor 1944 – mars 1945, për të marrë në kontroll Veriun e Shqipërisë, u 

shndërrua në një luftë të vërtetë dhe me mjaft humbje. Raporti tregon se “në zona si Dukagjini, 

Kelmendi, Mirdita, Lezha e Shkodra me rrethina, reaksioni po e ndante turmën nga pushteti, 

duke e përgatitur me armë kundër nesh”.4 Puna kishte shkuar deri aty, sa në ushtri pati dezertime 

masive, “deri 20 e 30 vetë në ditë”. Por fundi i operacionit, pasi u vranë në luftime 75 vetë nga 

populli dhe 50 vetë nga ushtria, pasi u dogjën 90 shtëpi e u arrestuan gati 800 persona, prej të 

cilëve 30 u pushkatuan me vendim gjykate, kjo tregoi se turma u detyrua t’i bashkohej pushtetit, 

për shkak të forcës dhe “jo se e ndjen atë”.5 

Kontrolli i pushtetit komunist mbi territorin, mbi popullsinë, kontrolli mbi grupe të 

caktuara shoqërore, deri te kontrolli mbi individin, rezulton të ketë qenë një proces mjaft 

kompleks. Vetë procesi i përmban të alternuara programet dhe reformat e pushtetit, si programet 

për zhvillimin e vendit, ashtu edhe ato të goditjes për kundërshtarët, si propagandën në emër të 

progresit, ashtu edhe demagogjinë për arritje të paqena. Në këtë proces teknikat e shtrëngimit 

u ngritën në perfeksion, falë edhe demagogjisë, e cila gjeti terren në mjedise kulturalisht të 

kufizuara. Një shembull. Është i njohur gjyqi i deputetëve, më 1947. Në fakt, problemi filloi 

më herët, në shtator 1945, kur Këshilli Antifashist, miratoi Ligjin për zgjedhjet në Asamblenë 

3 Turhan Shilegu, Lufta e klasave në Shqipëri, 1948-1953, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i 

Historisë, Tiranë: 1985, f. 15. 
4Arkivi i Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë (Arhiv Centralnog Komiteta Saveza Komunista 

Jugoslavije, më tej: ACK SKJ), IX, 1/II-41, datë 8.3.1945. Raport mbi Krahinën e Tretë në Shqipëri. 
5Po aty. 



Kushtetuese. Atë kohë kishte disa përpjekje për të krijuar një opozitë, por asgjë e konkretizuar. 

Megjithatë me Ligjin e 45-ës u la një hapësirë kur flitej për listat e kandidatëve, neni 13 i Ligjit, 

se “Titulli i listës formohet nga emri i organizatës ose grupit politik, në të cilin bëjnë pjesë 

kandidatët.”6 Riza Dani tha se nuk do ta votonte me arsyetimin se ai nuk u lejonte kandidatëve 

të pavarur të hynin në Asamble përmes proporcionalit. Arsyetimi i Danit ishte lehtësisht i 

atakueshëm, pasi proporcionali vërtet nuk mund të përdorej ndryshe, përveçse duke u ndarë 

midis organizatave dhe grupeve politike pjesëmarrëse. Formoni një parti dhe merrni nga 

proporcionali, iu tha pak a shumë, Danit.7 Vetë Partia Komuniste ishte fshehur brenda 

organizatës së Frontit, duke orientuar që kjo organizatë të ishte e hapur ndaj rrymave të 

ndryshme. Madje, u kujdes që në Asamble të vinin edhe elementë nacionalistë, sado të pasigurt, 

përfshirë edhe vetë Danin. Qëllimi ishte të evitohej një opozitë nga jashtë, si dhe t’i tregohej 

Perëndimit se komunistët ishin për demokraci liberale. Lidhur me këtë çështje, Hoxha e ka 

pohuar qartë: Ne nuk e hëngrëm sapunin për djathë, se nëse do të kishim dalë më vete, atëherë 

edhe partitë e tjera do të krijoheshin menjëherë e kështu do të ndahej pushteti. 

Katër ditë pas zgjedhjeve, më 6 dhjetor, Byroja Politike erdhi shpejt në përfundimin se 

Fronti ishte bërë strehë e reaksionit, “se ne i dhamë dorë reaksionit dhe dolëm me një parlament 

të dobët”.8 Lëshimet ndaj reaksionit Hoxha ia faturoi Malëshovës, me oportunizmin e të cilit u 

mor një plenum partie, në shkurt-mars 46. Organizatën e Frontit, Hoxha u kujdes ta kthejë në 

një organizatë politike dhe, më tepër se aq, e ndërseu në fushata demaskimesh publike ndaj 

cilitdo që nuk u përshtatej rregullave të regjimit. Edhe pasi e nxori partinë nga ilegaliteti, 

organizatën e mbajti gjithë kohën subjekt të vetëm elektoral. Në mars 1946, megjithëse e votoi, 

Dani e ironizoi statutin e ri të Republikës, duke e quajtur si të denjë për një republikë popullore 

socialiste.9 Po atë vit Dani u arrestua dhe u ekzekutua si organizator i kryengritjes së Postribës, 

akuzë të cilën ai nuk e pranoi. Është fakt që ai inkurajoi një opozitë brenda parlamentit, me 

qëllimin për t’u shndërruar në parti, po ajo u mbyt. Për ironi, atë vit Kuvendi Popullor miratoi 

një ligj që garantonte të drejtën për të formuar parti politike.10 Por, kjo ishte fasada. Më 1947 u 

ekzekutuan të gjithë ata që u përpoqën për një alternativë tjetër politike, përveç asaj të 

6AQSH, F. 489, V. 1945, D. 74. Ligj nr. 124, datë 28.9.1945 “Mbi zgjedhjet e përfaqësuesve të popullit në 

Asamblenë Kushtetonjëse.” Shih gjithashtu: Sonila Boçi, “Zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 (ngjarje që solli në pushtet 

apo legjitimoi pushtetin e komunistëve)”, në: Studime Historike, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i 

Historisë, Tiranë, 2008, nr. 1-2, f. 81-105. 
7AQSH, F. 489, V. 1945, D. 83. Procesverbal i Mbledhjes III të Këshillit Antifashist NÇ, 29 shtator 1945. 
8AQSH, F. 14/Arkivi i Partisë (më tej: AP)-organet udhëheqëse (më tej: OU), V. 1945, D. 4, f. 1. Pjesë nga 

konkluzionet e Byrosë Politike, mbledhur më 6 deri më 10 dhjetor 1945. 
9AQSH, F. 489, V. 1946, D. 1. Diskutime rreth Statutit të Republikës Popullore të Shqipërisë, 6 mars 1946. 
10AQSH, F. 489, V. 1946, D. 117. Ligj nr. 370, datë 6.12.1946 “Mbi formimin e partive politike dhe shoqatave 

kulturale, shkencore, profesionale etj. dhe mbi mbledhjet publike.”  



komunistëve, si dhe u asgjësua çdo përpjekje për opozitë. Ligji që garantonte opozitën nuk u 

abrogua kurrë. Por ai mbeti aq formal sa askush nuk u kujtua ndonjëherë në kishte një të tillë. 

Madje, Ramiz Alia në takimin me një grup studentësh, më 11 dhjetor 1990, i sfidoi ata, jo pa 

cinizëm, kur i pyeti nëse e njihnin nenin 54 të Kushtetutës në fuqi,11 nen i cili sanksiononte të  

drejtën e bashkimit të shtetasve në organizata të ndryshme politike, ekonomike, kulturore etj. 

U ndala pak në këtë moment për të kuptuar si u kombinua shtrëngimi deri në terror i 

pushtetit me demagogjinë; si në nëntor u vesh maska e “demokracisë liberale” dhe u zhvesh në 

dhjetor, kur u njoftuan spastrimet; si u shfaq papritur “pelerina” e kuqe e garancisë për 

pluralizëm, si në një arenë toreadorësh, e kur në çdo portë qe vënë një gijotinë ... Kështu kishte 

ndodhur edhe me Mukjen në mesin e luftës, ku jo thjesht u braktis njëanshmërisht një ftesë për 

bashkëpunim, por ky çast historik ishte ai që ndau më dysh shqiptarët. Procesi kundër 

deputetëve ishte një rast i ngjashëm. I ngjashëm në kuptimin se kur përplasja me kundërshtarët 

e pushtetit ishte në kulmin e vet, po niste një tjetër luftë brenda vetë pushtetit.   

Reformat e para ishin kufizuese deri përjashtuese për grupe të caktuara shoqërore. 

Konfiskime, shpronësime, shtetëzime, tatimi i jashtëzakonshëm për fitimet e luftës, goditja e 

spekulimit dhe e spekulantëve, sursharzhimi i monedhës, taksa për kulakët, reforma agrare e 

të tjera, të gjitha këto përbënin lajmet e ditës. Merret me mend që këto reforma prodhojnë 

natyrshëm grupe kundërshtare përballë pushtetit. Por, ato krijuan edhe ushtri mbështetësish, 

karakteristike për shoqëritë e varfra, sidomos në rrethanat kur u rishpërndanë mbi 170 mijë 

hektarë tokë për fshatarët pa ose me pak tokë.12 

Nëse do të klasifikojmë grupet kundërshtare në çastet e para të instalimit të pushtetit 

komunist, pas kundërshtarëve politikë të luftës, fill pas tyre vijnë elitat e pushtetit të vjetër, 

bashkë me grupet e prekura nga reformat. Eliminimi fizik e politik i tyre ishte në vijën e sjelljes 

së pushtetit. Por, krahas tyre, pati një grup tjetër social, ndaj të cilit regjimi ishte mosbesues. 

Fjala është për elitën intelektuale të kohës, e cila hyri në listat e zeza të pushtetit. Një proces 

11AQSH, F. 489, V. 1990, D. 264. Takim i Kryetarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor (më tej: PKP)  Ramiz Alia 

me përfaqësues të studentëve dhe pedagogëve të Universitetit “Enver Hoxha”, më 11 dhjetor 1990. Neni 54. 

Atëkohë në fuqi ishte Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e vitit 1976, nё tё cilёn 

sanksionohej se “Shtetasve u sigurohet e drejta e bashkimit në organizata të ndryshme që veprojnë në fushën 

politike, ekonomike, kulturore, si dhe në çdo fushë tjetër të jetës së vendit”, në: Kushtetuta e Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë, miratuar nga Kuvendi Popullor, më 28.12.1976, Tiranë:  Shtëpia Botuese “8 nëntori”, 

1977, f. 30. 
Surcharge: mbitaksë, supertaksë. Në këtë rast fjala është për reformën monetare, më 1945, me të cilën u ndalua 

tregtia e arit jashtë Bankës së Shtetit Shqiptar, si dhe u vulosën të gjitha kartëmonedhat në qarkullim me prerje 20 

franga e lart, me vlerë afro 215 milionë franga shqiptare, përkundrejt 309 milionë franga gjithsej, që vlerësohej 

pasuria monetare e vendit atë kohë. Me këto masa u vu në kontroll monedha në qarkullim, sidomos financat e 

shtresave të pasura, si dhe u pengua kontrabanda e mallrave dhe e arit jashtë vendit.  
12Enver Hoxha, Vepra, vëllimi 5, Tiranë: “Naim Frashëri”, 1970, f. 340. 



gjyqësor në përgjigje të aktit që ndodhi në ambasadën sovjetike, kur mbrëmjen e 19 shkurtit 

1951 në oborrin e saj u hodh një pako dinamit, dëshmon për qasjen kriminale të pushtetit në 

raport me aktin. Të nesërmen e ngjarjes, ministri i Brendshëm i kërkoi Byrosë Politike “masa 

të jashtëzakonshme represive, pa marrë parasysh ligjet në fuqi”. Në atë mbledhje, ministri hapi 

listat dhe kërkoi të arrestoheshin 100 ose 150 vetë dhe të pushkatoheshin 10 ose 15 prej tyre.13 

Ngjarja tashmë dihet. Me kërkesë të kryeministrit Hoxha, Presidiumi i Kuvendit Popullor, më 

26 shkurt miratoi një dekret, që sanksiononte gjykim të shpejtuar për aktet terroriste, pa 

pjesëmarrje të palëve dhe pa mbrojtje ligjore, pa të drejtë kërkese për falje të jetës, si dhe pa të 

drejtë rekursi.14 Përfundimi: 22 të pushkatuar. Asnjëri prej tyre nuk kishte lidhje me të 

ashtuquajturën bombë. Të gjithë intelektualë të njohur, por jo simpatizantë të pushtetit.  

Duke ndjekur hapat e instalimit të regjimit komunist lindin mjaft pyetje për arsyet e 

aplikimit të masave të terrorit ose, së paku, për arsyet e zgjerimit të rrethit, ku u përfshinë grupe 

sociale që iu nënshtruan përndjekjes ose kufizimit. Duhet pranuar se në kohë dhe rrethana të 

ndryshme kanë variuar edhe masat shtrënguese. Për shembull, në vitet 49-51 kishte operacione 

të shtuara nga jashtë për përmbysjen e pushtetit në Shqipëri. Platformat e Perëndimit orientonin 

veprime terrori që mund të shkonin deri në luftë civile për të përmbysur pushtetin.15 Megjithatë 

lindin mjaft dyshime për arsyet e zgjerimit të terrorit në kategori të ndryshme shoqërore. 

Arsyeja më kryesore më rezulton se lidhet me vetë natyrën e sistemit. Në qoftë se 

sektarizmin e shohim si qasje intolerante të pushtetit ndaj grupeve dhe individëve që mendojnë 

ndryshe, sektarizmi nuk mund të jetë tjetër veçse në vetë thelbin e komunizmit. Sektarizmi, si 

shprehje e kufizimit, e mohimit, është tipar i sistemit, është vetë rregulli. Ndërsa liberalizmi dhe 

oportunizmi është ikje nga rregulli. Dy herë është folur kundër sektarizmit në kupolën politike 

shqiptare. Herën e parë në Plenumin e Beratit dhe herën e dytë në rastin e Koçi Xoxes. Por të 

dyja herët nuk ka pasur një shtysë të brendshme, gjithçka u bë me nxitje nga jashtë. Herën e 

parë me nxitjen e jugosllavëve dhe të dytën me orientimin sovjetik kundër jugosllavëve.  

Plenumi i Beratit ishte dekurajues për fitimtarët e luftës, por ai ishte akti më i sinqertë, 

në mos i vetmi, në historinë e PKSH. Më 1946, shkak për ngecjet në programin e rindërtimit të 

vendit, Hoxha gjeti oportunizmin në parti dhe në administratën e tij, duke bërë fajtor sidomos 

Sejfulla Malëshovën, kritikun e tij më të ashpër të Beratit. Në parti dhe në shtet u rikthyen shpejt 

arbitraritetet, më të dukshme në Ministrinë e Brendshme. Kongresi i Parë i Partisë bëri 

13AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1951, D. 1, f. 228. Mbledhje e Byrosë Politike më 20 shkurt 1951. 
14AQSH, F. 489, V. 1951, D. 27, Dekret nr. 1223, datë 26 shkurt 1951. “Për aktet terroriste kundër punonjësve të 

pushtetit dhe organizatave politike e shoqërore.” 
15Stephen Dorril, MI6 (Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service), New York London 

Toronto Sydnay: Simon & Schuster, pp. 366-367; 393. 



përgjegjës Koçi Xoxen, i cili iu dha gjyqit. Ka studiues që procesin ndaj tij e shohin si kopje të 

proceseve në vitet ’30 në Bashkimin Sovjetik.16 Takimi incognito në Bukuresht, në verë 1948, 

i Hoxhës me Vishinskin, prokurorin e famshëm në Purgën e Madhe, ka mundësi të ketë pasur 

për temë hapjen e një “Purge” tjetër në Evropën Lindore, e cila nisi nga Tirana.17 

Që sektarizmi është tipar thelbësor për një regjim terrori po përpiqem ta shpjegoj më 

tej, duke qëndruar te rasti Xoxe e sidomos me zhvillimet post Xoxe. Në Tiranë, më 1949, Xoxe 

u ekzekutua jo vetëm me akuzën për trockizëm dhe si agjent i jugosllavëve, por edhe për 

arbitraritete dhe krime ndaj popullit të vet. Madje, akuza e fundit, pra ajo për krime, u bë varkë 

shpëtimi për Enver Hoxhën, më 1955, kur me kujdesin e Hrushovit u rehabilituan të gjithë të 

dënuarit në vendet e Lindjes pas thyerjes Stalin – Tito. I vetmi që nuk u rehabilitua ishte Koçi 

Xoxe. Pas Kongresit I të Partisë, në diskutimet në parti dhe në popull u dhanë shembuj të 

përbindshëm si vepronin njerëzit e Sigurimit të Shtetit dhe agjentët e Xoxes me njerëzit e 

pafajshëm. Të dërguarit e partisë në popull kur u kthyen në Tiranë raportuan se “njerëzve u janë 

bërë lloj-lloj torturash nga më të tmerrshmet: spica, vezë, fishekë në gishta, shpuar këmbët me 

tel të skuqur, çarë mishi dhe futur kripë, varur për duarsh ose për këmbësh në tavan dhe lënë 

për disa ditë.”18 Për njërin nga ndihmësit e Xoxes raportohet se më 1946, në një operacion 

ndëshkimor në Peshkopi, kishte dhënë urdhra të pushkatoheshin fshatarë pa gjyq (për shembull, 

në një natë shtatë vetë), duke i kaluar më parë në tortura. Për të njëjtin person shkruhet se ai 

jepte porosi me shkrim, me copa letrash, si të veprohej me të ndaluarit dhe sipas rastit “vinte A, 

që do të thoshte Arrestim, kur vinte P, do të thoshte Pushkatoje, ndërsa Rr, do të thoshte 

Rrahje”.19 Më tej, në një raport përmbledhës, i hartuar në zyrat e KQ të partisë shënohej se “ata 

që nuk dorëzonin bereqetin janë rrahur në sy të popullit, u është marrë mielli nga magjja, buka 

nga saçi dhe janë shkelmuar fëmijët që qanin për bukë, veprime që na kanë armiqësuar me 

njerëzit.”20 

Po kur Xoxe ra nga pushteti, u vërejt se metodat e Xoxes nuk ishin produkt i një individi, 

por produkt i sistemit që i shërbente. Ka mjaft të dhëna që e provojnë këtë gjë. Pas Kongresit I,  

Ministria e Punëve të Brendshme paraqiti një platformë të re politike dhe organizative për  

Sigurimin e Shtetit, në të cilën listohen gabimet në kohën e Xoxes. Por vetë platforma është e 

16Robert Austin, “Purge and Counter-purge in Stalinist Albania, 1944-1956,” në: Stalinist Terror in Eastern 

Europe, (Elite purges and mass repression) eds. Kevin McDermott and Matthew Stibbe, p. 210. 
17AQSH, F. 10/Enver Hoxha, Grupi III, nëngrupi IV, V. 1966, D. 281, fl. 12. Shënime nga takimi i E. Hoxhës në 

Byronë e KP të rrethit të Lushnjës, më 8 mars 1966. 
18AQSH, F. 14/AP-Strukturë (më tej: Str.), V. 1948, D. 83. Raport mbi gjendjen në Dukagjin, 14 dhjetor 1948. 
19AQSH, F. 14/AP-Str., V. 1948, D. 85. Raport nga Aktivi i Partisë në Durrës, Shijak, Hekurudhë dhe Garnizoni i 

Durrësit, më 23 deri më 27 dhjetor 1948.  
20AQSH, F. 14/AP-Str., V. 1948, D. 85. Relacion mbi raportet e shokëve të KQ për punimin e vendimeve të 

Kongresit I në aktivet e Partisë. 



njëjtë me platformat e mëparshme, si dhe ato të mëpasme, dhe përshkohet kryekëput nga kujdesi 

që Sigurimi i Shtetit të ketë në kontroll të gjitha segmentet e shoqërisë, përjashtuar kontrollin 

mbi partinë, që është ndërhyrja e vetme korrigjuese.21 Madje, në parti u ngrit gjithnjë e më 

shumë një shqetësim i ri, rindërtimi i autoritetit të dëmtuar të Sigurimit, ngritja e rrjetit të 

informatorëve, rezidentëve etj. Rezolucioni që doli nga Plenumi IX i KQ të Partisë, 19 – 23 

shkurt 1951, e shtronte fort nevojën e ashpërsimit të luftës kundër armiqve të klasës dhe të 

rritjes së dashurisë për organet e Ministrisë së Brendshme, duke bërë që “çdo komunist, në 

radhë të parë, dhe çdo qytetar i republikës sonë të bëhet një ‘çekist’.”22 Megjithatë, Ministria e 

Brendshme pavarësisht nga përgjegjësitë që iu ngarkuan, vazhdoi të mbetej një ministri me 

analfabetë.23 

Një tregues tjetër mjaft domethënës. Kur partia në gjithë vendin fliste për metodat e 

shëmtuara të bashkëpunëtorëve të Xoxes, nga informacionet doli një listë personash, të cilët 

kishin ushtruar terror të egër, kudo që kishin qenë në krye të operacioneve. Çfarë ndodhi me 

ta? Nga të dhënat që kam mundur të mbledh, më rezulton se pjesa më e madhe e këtyre 

personave ose qëndruan në detyrat e mëparshme apo paralele, ose edhe u ngritën në përgjegjësi. 

Nëse disa prej tyre u ndëshkuan në vitet e mëvonshme, kjo nuk ndodhi aspak për shkak të 

arbitrariteteve të tyre të mëhershme, por për shkak të zhvillimeve të brendshme në parti. Për ta 

mbyllur, edhe një përpjekje e Bilbil Klosit, kryetar i Gjykatës së Lartë Ushtarake, përfundoi pa 

dobi. Klosi i kishte drejtuar një promemorie Enver Hoxhës, ku i kërkonte që ata të cilët u dënuan 

me prova të marra nën torturë, të ushtronin të drejtën e rekursit, përfshirë edhe disa prej atyre 

që ishin ekzekutuar të shpalleshin viktima të trockizmit.24 Kërkesën e Klosit e kundërshtoi prerë 

ministri i Brendshëm Shehu. “Në vend të ngjallim urrejtje kundër elementëve të dobët, tha ai, 

ne bëjmë të kundërtën. Duhet ashpërsi kundër armikut!” Në të njëjtat tone ishte edhe Hoxha: 

“Bilbil Klosi nuk ia ka idenë fare si punon armiku”.25 

Për komunizmin është shkruar shumë. Autorë të ndryshëm divergojnë në mendime, po 

edhe plotësojnë njëri-tjetrin, kur flasin për motivet e terrorit në vende të ndryshme, për të 

21AMB, F. 46/Sekretariati, V. 1948, D. 29. Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, 

pas kthesës, 1948.  
22AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1951, D. 1. Protokoll i mbledhjes së Plenumit IX të KQ të Partisë, më 19-23 shkurt 

1951, f. 91/1-92. 
23AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1953, D. 8, f. 30. “Mbi gjendjen e brendshme në Republikën Popullore të Shqipërisë,” 

raport  i ministrit të Brendshëm në Byronë Politike të KQ të Partisë, më 26 janar 1953. Sipas këtij raporti, në 

sektorin e Sigurimit, 61.74% e kuadrit oficer e nënoficer kanë 1-5 klasë shkollë fillore; 25% kanë 1-3 klasë unike; 

vetëm 4.69% kanë 1-4 klasë të mesme dhe 8.57% janë autodidakte ... Por te ne nuk kanë as shkollën fillore që të 

gjithë.  
24AQSH, F. 14/AP-Str, V. 1949, D. 626. Materiale të Drejtorisë së Kuadrit për “Politikën e goditjes”, qëndrimet 

oportuniste, si dhe një promemorie e Bilbil Klosit, më 17 maj 1949.   
25AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1949, D. 35. Mbledhje e Sekretariatit të KQ të Partisë, 2 maj 1949 



përbashkëtat dhe të veçantat. Por, duket se janë në një mendje, teksa përvoja e ka treguar se   

“komunistët nuk ishin liberalë, ata ishin revolucionarë dhe alternativa e tyre ishte shtrëngesa”.26 

Në aktivin e Partisë të një garnizoni ushtarak njëri nga zyrtarët e Sigurimit të Shtetit pohoi se 

në Drejtorinë e Sigurimit ka qenë mendimi se “ai shok që nuk rrihte, do të thoshte se ai nuk e 

urrente armikun dhe e kundërta, ai që rrihte më shumë, ai urrente më shumë armikun”.27 Edhe 

në këtë rast mund t’u kthehemi përvojave të vendeve nën komunizëm, ku sindroma e armikut 

ka qenë dominuese, ndërsa dhuna është parë si maja e mprehtë e luftës së klasave. Në shoqëri 

të tilla, ku dhuna e shtetit është e përligjur, nuk është vështirë që ajo, pra dhuna, të marrë format 

më të ashpra si terror shtetëror, deri në variantet e shëmtuara të torturës.  

Le të kthehemi edhe një herë tek sektarizmi dhe oportunizmi, jo si koncepte teorike, po 

si dukuri për periudhën e marrë në shqyrtim. Të dyja dukuritë tregojnë sjelljen e pushtetit me 

qytetarët, përfshirë dhe kundërshtarët e pushtetit. Në komunizëm si sektarizmin, ashtu edhe 

oportunizmin, propaganda i ka ‘shitur’ njëlloj të rrezikshëm për shtetin e diktaturës së 

proletariatit. Kësisoj, njëlloj të dënueshëm. Por, ashtu si u tha më lart, paradoksi është se në 

praktikë sektarizmi ka qenë vijë sjelljeje për regjimin dhe askush nuk është ndëshkuar për 

sektarizëm. Ndryshe është me oportunizmin, i cili ka ngrënë koka. Për oportunizëm, i pari në 

radhën e gjatë të të ndëshkuarve është Sejfulla Malëshova. Rastin Malëshova mund ta marrim 

edhe si fillesë për një gjueti të re, kur ‘tjetri’ filloi të kërkohej brenda shtëpisë. Malëshova u 

pasua nga rasti tjetër, ai i Tuk Jakovës, atë kohë numri dy në parti, pas Hoxhës. Edhe ky për 

oportunizëm, shpirtbutë me armikun e klasës. Si fillim, të dy ata u cilësuan si udhëheqës që 

kishin gabuar rëndë. Prandaj ata u zhveshën nga funksionet në parti, duke u mbajtur në postet 

shtetërore. Pastaj për ta u tha se ishin armiq të egër të partisë dhe të shtetit. I pari e kaloi gjithë 

jetën në internim. I dyti shkoi në burg, ku dhe vdiq, larg kujdesit mjekësor. Që atëherë u pa se 

për pushtetin e ri, marrë me ‘grykën e pushkës’, sfidat nuk do të ishin të lehta dhe përplasjet e 

brendshme të pashmangshme.  

Për oportunizëm u sulmua edhe drejtësia, prokuroria dhe gjykatat. Manol Konomi dhe 

Bilbil Klosi, dy ’hamenjtë‘ e pushtetit të ri, të shkolluar në Perëndim dhe të lidhur me 

komunizmin e me luftën, u përpoqën t’ia përshtatin parimet e së drejtës një regjimi të padrejtë. 

26Kevin McDermont and Matthew Stibbe, “Stalinist terror in Eastern Europe: problems, perspektives and 

interpretations”, në: Stalinist terror in Eastern Europe, (Elite purges and mass represion), Manchester University 

Press, 2010, p. 4. 
27AQSH, F. 14/AP-Str., V. 1948, Dosje në përpunim. Shënime të Sadik Bocajt në Aktivin e Partisë të Garnizonit 

T për punimin e Rezolucionit të Plenumit XI të KQ, 12 tetor 1948. Material në përpunim. 
 Plenumi IX i KQ të PPSH, shkurt 1951, e largoi Tuk Jakovën nga Byroja Politike dhe si sekretar i KQ me motivin 

për oportunizëm të thellë, liberalizëm të patolerueshëm dhe për mungesë urrejtjeje për armikun e klasës. Më 1955 

Jakova u përjashtua nga KQ dhe nga Partia për diversion në parti. Më 1956 u internua në Berat dhe më 1957 u 

dënua me heqje lirie, ku dhe vdiq në spitalin e burgut në rrethana të paqarta.  



Konomi, kinse i lodhur, në fakt refuzues ndaj arbitrariteteve të vazhdueshme të pushtetit, kërkoi 

dorëheqje. Me të drejtë nuk e besuan dhe e zhveshën nga të gjitha funksionet për disfatizëm. 

Kjo ndodhi në ditët e bombës në ambasadën sovjetike. Atëherë ai ishte ministër i Drejtësisë. 

Asnjëherë nuk hapi gojë nëse e kishin pyetur ose jo, siç ishte dhe është rregulli, para se të hidhej 

firma mbi atë dekret të zi. Ndryshe nga Konomi, Klosi e vazhdoi edhe për një kohë luftën me 

pushtetin. Po ashtu, ai vazhdoi t’i lutej partisë “të ruajë independencën e gjyqeve” dhe 

“ndërgjegjen e lirë të gjyqtarit”.28 Sidoqoftë, si Konomi, ashtu edhe Klosi, falë profesionalizmit 

të tyre, në mjaft raste ia dolën me pushtetin. Kuptohet, edhe lëshuan, pra u përdorën. Por, në 

këmbim, në fund të fundit, u mbajtën. 

Në vijim të idesë së zgjerimit të “politikave të goditjes” (ky është termi i kohës), e 

pasigurt ishte jo vetëm elita intelektuale, por edhe grupe të tjera sociale, njerëzit e 

administratave, mësues, oficerë e nënoficerë, deri te shitësit e rojet. Një raport i ministrit të 

Brendshëm Shehu, në janar 1953, vë alarmin e përbërjes së dyshimtë të administratave. Raporti 

konstaton: “Në Bankën e Shtetit mbi 45 për qind e nëpunësve janë fshatarë të pasur dhe ish 

nëpunës të regjimeve të vjetra, në Ministrinë e Financave 35 për qind, në Ministrinë e Tregtisë 

së Jashtme 43 për qind, në Ministrinë e Tregtisë së Brendshme 44 për qind, në Ministrinë e 

Grumbullimit 40 për qind, në Ministrinë e Bujqësisë mbi 40 për qind, në Ministrinë e 

Komunikacionit rreth 30 për qind etj. Të gjithë këta nëpunës përbëjnë një kontingjent të 

vlefshëm për punën e armikut, në përgjithësi ata nuk mund të pajtohen me pushtetin popullor.”29 

Duket se ministri i Brendshëm, Shehu ka një hartë të detajuar të prezencës së “armiqve” 

gjithandej në institucionet dhe administratën e shtetit shqiptar. Ai bëri me dije se spiunazhi i 

huaj ishte përpjekur të fuste njerëzit e vet në vende kyçe, në pushtet, në parti, në sigurim, në 

polici dhe në ushtri. Për gjendjen në ushtri ai i solli Byrosë Politike një prognozë të zymtë, teksa 

dha shifra të larta arrestimesh, arratisjesh dhe dezertimesh nga ushtarakët shqiptarë. Me siguri 

ishin këto statistika që pak muaj më vonë e nxorën blof Hoxhën, kur në qershor 1953, ai u thirr 

në Moskë dhe me këtë rast iu tha prerë: “Ju keni krijuar mendimin se ushtrinë e keni tërësisht 

me vete, por 35 për qind e oficerëve janë me armikun. Kjo do të thotë se ju nuk e njihni gjendjen 

... Ju duhet ta pastroni ushtrinë sa më shpejt dhe ne do të ju ndihmojmë.”30 

28AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1949, D. 56, fl. 22. Procesverbal i mbledhjes së komisionit për shqyrtimin e çështjeve 

në sektorin e drejtësisë, 25 korrik 1949.  
29AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1953, D. 8, fl. 18. “Mbi gjendjen e brendshme në Republikën Popullore të Shqipërisë,” 

raport i ministrit të Brendshëm në Byronë Politike të KQ të Partisë, më 26 janar 1953, f. 18.   
30AQSH, F. 14/AP-MPKBS, V. 1953, D. 9, fl. 4, Mbi bisedimet që ka bërë Enver Hoxha me udhëheqësit e PKBS 

dhe të qeverisë së BS, në Moskë, në gjysmën e parë të muajit qershor 1953. (Protokolli i mbledhjes së Byrosë 

Politike të KQ të PPSh, më 20 dhe 22 qershor 1953, ku raportohet verbalisht nga Enver Hoxha për bisedimet). 



Në përgjigje të raportit të ministrit të Brendshëm Shehu, kryeministri Hoxha dërgon në 

dikastere dhe komitete ekzekutive një platformë të detajuar spastrimesh, pasi në administratat 

shtetërore kishin hyrë shumë elementë të padëshirueshëm, armiq të pushtetit popullor.31 “Nuk 

mund t’i besohet tezgjahu një ish ballisti, nuk mund t’i besohet traktori një ish federali të 

fashizmit ose centrali elektrik një ish oficeri të xhandarmërisë”, thuhej në platformën Hoxha.32 

Për këtë arsye do të ngriheshin kudo komisione spastrimi dhe do të identifikonin dy grupe 

njerëzish, ata me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe grupi i dytë, ata që nuk kanë dhënë 

mjaftueshmërisht shenja besnikërie ndaj pushtetit. Largimi nga puna do të bëhej në dy faza dhe 

në çdo rast do të njoftoheshin organet e punëve të brendshme.  

Spastrimet do të shtriheshin kudo. Si përgjigje ndaj Moskës, nga ushtria u larguan gati 

nëntë mijë ushtarakë aktivë, që në popull u përmend gjatë, ‘nëntëmijëshi’. Kështu ndodhi edhe 

me arsimin, me organet e drejtësisë etj., si dhe me vetë partinë, e cila u përfshi në një fushatë 

verifikimesh të anëtarësisë. Në fund të vitit 1953 doli se përveç largimeve nga puna, në parti 

ishte përjashtuar 20 për qind e anëtarësisë, mbi dhjetë mijë njerëz ishin pa triska fronti, një 

formë diskriminimi politik e social. Po ashtu mbi katër mijë vetë qenë shpallur kulakë, mbi 

njëzet mijë vetë ishin dënuar.33 Shifra të larta për një popullsi rreth 1.5 milionëshe.   

Platforma të tilla, si kjo që u përmend vijnë nga një gjendje pasigurie deri në ankth, pasi 

siç thuhej, spastrimet “kanë lidhje me fatet e pushtetit popullor ... në vendin tonë”.34 Me fjalë 

të tjera, kemi të bëjmë me përpjekje që pushteti të fitojë sigurinë që i duhet në ushtrimin e 

funksioneve të veta.  

Por, për fat të keq, ka edhe platforma të tjera të cilat, kësaj here, nuk reflektojnë 

pasigurinë e pushtetit, por egërsinë e tij me të pambrojturit. Kjo është pjesa më e errët dhe më 

çnjerëzore e regjimit komunist në Shqipëri. Në konferencën “Tё mohuar nga regjimi”, 

organizuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH), 

mё 30-31 tetor 2018, pati disa kumtesa me subjekt burgjet dhe kampet e punës, internim 

dëbimet etj. Kësisoj,nё shkrimin tim rastin po e përdor vetëm e thjesht në funksion të idesë së 

shprehur se me internimet masive të njerëzve që nuk janë përfshirë në krime, sidomos të grave 

dhe fëmijëve, si dhe me mënyrat mizore të trajtimit në kampe e burgje, regjimi në fakt nuk bëri 

tjetër veçse e zgjeroi rrethin e kundërshtarëve. Kësisoj ‘tjetri’ dita-ditës po i ikte të qenit pakicë. 

31AQSH, F. 14/AP-Str., V. 1953, D. 527, fl. 30. Qarkore e kryeministrit Enver Hoxha ‘Mbi spastrimin e aparateve 

shtetërore dhe ekonomike nga elementët e padëshirueshëm dhe armiq’, datë 20 shkurt 1953, f. 24. 
32Po aty, f. 27. 
33AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1953, D. 41. Raport për përjashtimet nga Partia në mbledhjen e Byrosë Politike, më 

31.11.1953, f. 38 
34AQSH, F. 14/AP-Str., V. 1953, D. 527, f. 30. Dokument i përmendur në referencën nr.31. 



Një raport i qeverisë amerikane që iu dërgua sesionit të Këshillit Ekonomik dhe Social 

të OKB-së, në shkurt 1955, trajton hollësisht gjendjen e kampeve dhe burgjeve në Shqipëri, 

qendrat e internimit, të ashtuquajturën punë vullnetare etj. Thuhet se në dhjetë vjet janë hapur 

rreth 40 kampe e burgje, se në to kanë kaluar 80 mijë burra, gra e fëmijë, nga të cilët 16 mijë 

kanë humbur.35 Shifrat që sillen në këtë raport janë, mendoj unë, të pasigurta, ndërsa gjendja e 

përshkruar është në pajtim me dokumentacionin që gjendet në arkivat tona. Ministria e Jashtme 

e Shqipërisë për këtë raport formuloi një përgjigje të vetën, të cilën ia dorëzoi  ambasadës 

sovjetike në Tiranë, me qëllim që Misioni sovjetik në OKB të mund ta përdorte, kur ta sillte 

rasti. Ajo çka mund të themi është se përgjigja nga Tirana ishte e dobët, e mbushur me  

frazeologji propagandistike dhe jo bindëse. Ajo nuk pranon punën e detyruar në Shqipëri dhe 

ngre lart aksionet vullnetare të rinisë. Mendoj se është vështirë të ndash punën e detyruar  nga 

përfshirja masive në punë vullnetare, të ndash se ku fillon njëra dhe ku mbaron tjetra. Në 

Shqipëri nuk ka pasur ligje për punë të detyruar, por njeriu është ndjerë kurdoherë i shtrënguar 

për të pranuar jo punën që ka dashur, por një punë të imponuar. Sa për punën në burgje është e 

njohur se të burgosurit janë dërguar me detyrim në punë dhe se ata kanë përballuar punë të 

vështira. Më 1953, ministri i Brendshëm i raportonte Byrosë Politike se njё vit mё parё, më 

1952, nga puna e të burgosurve ishin marrë 76 milionë lekë, bashkë me një statistikë të 

objekteve ku punonin të burgosurit, që nga fabrika e tullave në Tiranë, kanalet ujitëse në Fier, 

Urën Vajgurore etj. Gjithsej mbi 5 mijë të burgosur.36 Pak a shumë e njëjta gjë mund të thuhet 

për punën vullnetare, ku dendur mungoi vullnetarizmi dhe gjithmonë gjendeshin mënyra 

shtrënguese. Në raportet e të dërguarve të partisë gjejmë të flitet shumë për të tilla metoda 

shtrënguese me njerëzit. Sa për shembull, në njërin nga këto raporte thuhet se në krahinat e 

Veriut puna vullnetare e rinisë barazohej me marrjen me forcë. “Ja sillni vajzat, ja merrni 

pushkën dhe dilni në mal!”37 Kjo ishte alternativa që u vihej fshatarëve.     

Po ashtu në reagimin e Ministrisë së Jashtme jeta në burgje përshkruhet plot lustër, 

ndërsa për kampet thuhet se “në Republikën Popullore të Shqipërisë nuk ekziston asnjë fushë 

përqendrimi”.38 Pavarësisht lojës me termat, ajo që dimë është se pushteti i kohës nuk la 

statistika për të grumbulluarit në kampe nga viti 1949 deri në 1952, kohë kur kanë qenë 

grumbullimet më të mëdha, si në Berat, Tepelenë, Valias, Krujë etj. Dimë po ashtu se një 

35AQSH, F.14/AP-Str., V. 1955, D. 176. Ministria e Jashtme i dërgon KQ të PPSH një raport të qeverisë amerikane 

për OKB mbi punën e detyruar në Shqipëri, më 4 prill 1955.  
36AQSH, F.14/AP-OU, V. 1953, D. 8. Raport i MPB për gjendjen e brendshme në RP të Shqipërisë, më 26 janar 

1953, f. 36 
37AQSH, F. 14/AP-Str., V. 1948, D. 85. Raporte të të deleguarve në rrethe pas Kongresit I të PPSH, 29 dhjetor 

1948. 
38AMPJ, V. 1955, D. 254. Shpifjet e imperialistëve amerikanë kundër RPSH dhe qëllimet e tyre, f. 4, pa datë. 



statistikë zyrtare shënon se në njëzet vjet (1949-1969) janë dëbuar dhe internuar 4997 persona.39 

Sigurisht shifra duhet të jetë shumë më e lartë. Statistika në fjalë jep një grafik në vite dhe viti 

që ka numrin më të lartë të dëbim-internimeve është pikërisht viti 1954, me 646 persona.40 Disi 

i çuditshëm ky qëndrim i regjimit të Tiranës, në një kohë që qeveria poststaliniste e Moskës 

promovonte Kursin e Ri, kur në republikat sovjetike po mbylleshin gjithandej gulagët dhe 

qeveritë komuniste po lironin të burgosurit politikë.  

Gjithsesi, atë çka regjimi është përpjekur ta fshehë, ajo ka mbetur gjallë në kujtimet e 

mjaft prej të mbijetuarve, si prof. Sami Repishti, Kurt Kola, Amik Kasoruho, Agim 

Musta e shumë të tjerëve. Një botim i mrekullueshëm i Institutit të Studimeve të Krimeve 

dhe Pasojave të Komunizmit, kolona  disavëllimëshe Ad memorandum na vjen si kontribut me 

vlera autentike dokumentare. Në raportin që përmenda, po sidomos në kolanën e cituar, 

përshkruhen fate tragjike të njerëzve të pambrojtur, të grave e fëmijëve, të pleqve etj., duke na 

sjellë dimensione çnjerëzore. Kjo temë ka tërhequr vëmendjen edhe të studiuesve të huaj. Ndër 

ta, prof. Lori Amy sjell vëzhgime interesante për dhunën dhe mohimin në Shqipërinë 

komuniste. Me interes është edhe një tezë e saj për ekzekutimet publike, qëmtuar nga biseda të 

drejtpërdrejta me njerëzit, megjithëse deri më tani jo fort e mbështetur me të dhëna nga 

arkivat.41 

Në vijim, po i kthehem më në hollësi një dukurie të njohur, por shumë të dhimbshme, 

që ka të bëjë me të ekzekutuarit në burgjet e komunizmit, mjaft prej të cilëve ende nuk kanë një 

varr të identifikuar. Kjo është një dramë e trashëguar e, me sa duket, nuk ka gjasa të mbyllet. 

Më 1947 një dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, me propozim të ministrit të Brendshëm 

Koçi Xoxe, normonte praktikën e ekzekutimit të veprave penale, midis tyre edhe dënimet me 

vdekje. Sipas atij dekreti, një ditë para ekzekutimit, njoftohej familja e të dënuarit me vdekje 

dhe “që prej këtij lajmërimi, të dënuarin mund ta vizitojnë të afërmit e tij ose persona të tjerë, 

39 AQSH, F. 490, V. 1970, D. 255. Relacion i Ministrisë së Brendshme për Kryeministrin Mehmet Shehu, datë 

10.3.1970. 
40Po aty. 
 Sami Repishti, Pika Loti, Shkodër: “At Gjergj Fishta”, shih gjithashtu: Nën hijen e Rozafës (narativë e jetueme), 

Tiranë: Onufri botime, 2004. 
 Kurt Kola, Në Shqipërinë burg, Tiranë: UET Press, 2016. 
 Pjetër Pepa,  Dosja e diktaturës, Tiranë: 2017. 
 Agim Musta. Burgjet e shtetit Burg, Tiranë: Botimet Toena, 2000. 
41Lori Amy “Re-Membering in Transition: The Trans-National Stakes of Violence and Denial in Post-Communist 

Albania”,  in: History of Communism in Europe, Vol. I, Politics of Memory in Post-Communist Europe, Bucharest: 

Zeta Books, 2010, pp. 205 - 222.  



me të cilët ai dëshiron të flasë”(neni 7). Po ashtu “Kufoma e personit të ekzekutuar mund t’i 

dorëzohet familjes së tij për t’u varrosur pa ceremoni”(neni 9).42 

Por ky trajtim merr fund kur pasardhësi i Xoxes, Mehmet Shehu, i kërkoi Byrosë 

Politike “të ndryshojmë disa ligje të cilat nuk i kemi aspak në rregull, siç është leja për takim 

që u jepet familjeve të atyre që është vendosur të ekzekutohen, përpara se të bëhet kjo gjë ose 

të dihet vendi se ku është bërë ekzekutimi.”43 Për pasojë, një dekret i vitit 1950 u mor 

posaçërisht me ekzekutimin e dënimeve me vdekje, duke ndryshuar dy nene të dekretit të vitit 

1947.  Konkretisht, dekreti i ri abrogoi nenin 7 të dekretit të mëparshëm, duke ua hequr të 

drejtën familjarëve dhe të afërmve të tjerë të shihnin njeriun e tyre për herë të fundit. Po ashtu, 

ky dekret ndryshoi nenin 9, i cili deri atëherë lejonte t’i dorëzohej familjes trupi i të vdekurit. 

Neni i ri u formulua kështu: “Kufoma e personit të ekzekutuar varroset nga ana e organeve të 

brendshme me shpenzimet e shtetit.”44 Kjo do të thoshte që trupi i të vdekurit nuk i jepej 

familjes, duke nënkuptuar edhe fshehtësinë e vendvarrosjes.  Arsyeja për këto ndryshime në 

ligj është se, sipas relatorëve të projektit, takimi i familjarëve me të dënuarin “përveç dëmeve, 

nuk ka pasur asnjë dobi, sepse jo vetëm ka shkaktuar vajtime dhe lutje të kota, por i dënuari u 

thotë zakonisht familjarëve të tij se gjoja është i pafajshëm dhe se pushteti e ka dënuar 

padrejtësisht, duke ngjallur në këtë mënyrë ndjenjën e urrejtjes dhe të hakmarrjes”. Shpjegimet 

shkojnë edhe më tej, kur thuhet se “në takim, i dënuari, me anë parullash mund të merret vesh 

dhe të japë udhëzime për shumë gjëra” dhe se “për të njëjtat arsye dorëzimi i kufomës së të 

ekzekutuarit familjes së tij për ta varrosur, nuk është oportun”.45 

Pas dekretit të vitit 1950, ka edhe dy dekrete të tjera që janë marrë me këtë çështje, më 

1962 dhe më 1973. Dekreti i vitit 1962, ashtu si edhe ligjet e mëvonshme, i mbahen formulimit 

të vitit 1950, sipas të cilit “kufoma e personit të ekzekutuar varroset nga ana e organeve të 

Punëve të Brendshme, me shpenzimet e shtetit”.46 Por ekzekutimi i dënimeve me vdekje është 

vetëm një pjesë e problemit të madh të trajtimit të të vdekurve në burgjet e komunizmit në 

Shqipëri. Kjo çështje, pra sjellja me të vdekurit, nuk është trajtuar me ligje, por me urdhra dhe 

udhëzime, si dhe me rregullore, dalë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Jam këshilluar me 

disa prej këtyre dokumenteve, konkretisht me një urdhër të ministrit të Brendshëm, më 1950, 

42AQSH, F. 489, V. 1947, D. 67. Dekret ligj nr. 390, datë 10.1.1947 i Presidiumit të Kuvendit Popullor “Mbi 

ekzekutimin e vendimeve penale”.  
43AQSH, F. 14/AP-OU, V. 1949, D. 56. Protokoll nr. 66 i mbledhjes së Byrosë Politike, ku merret në shqyrtim një 

raport për çështjet e drejtësisë, më 7 shtator 1949, f. 27.   
44AQSH, F. 489, V. 1950, D. 112. Dekret ligj nr. 1130, datë 14. 8. 1950 i Presidiumit të Kuvendit Popullor “Mbi 

disa ndryshime në Dekretligjin nr. 390, datë 10.1.1947 mbi ekzekutimin e dënimeve.”  
45Po aty, Procesverbal i mbledhjes nr. 347 të Kuvendit Popullor, më 14 gusht 1950. 
46AQSH, F. 489, V. 1962, D. 100. Dekret nr. 3584, datë 12.11.1962 “Mbi ekzekutimin e vendimeve penale.”  



me rregulloret e administrimit të burgjeve dhe të kampeve, më 1965, 1977, 1983 dhe 1985. 

Midis tyre më ka tërhequr vëmendjen rregullorja e vitit 1965, sipas të cilës të dënuarit me heqje 

lirie që vdesin në burgje, “varrosen në varrezat më të afërta të qytetit ose katundit ku është 

dislokuar burgu ose kampi”.47 Unë nuk e kam ndjekur, por mendoj se është me interes të 

saktësohet, nëse ka pasur vërtet në këto varreza të qytetit apo fshatit parcela të posaçme, qoftë 

dhe varre të veçantë, aq sa ka pasur, për të ekzekutuarit apo për të vdekurit në burgje.  

Më 1983, një udhëzim i ministrit të Brendshëm të kohës, Hekuran Isai, i ndau më dysh 

të vdekurit në burgje, përfshirë të ekzekutuarit, një palë që u ktheheshin familjeve, ndërsa të 

tjerët jo. Pak a shumë, një tjetër luftë klase në ushtrinë e të deklasuarve. Në grupin e atyre që 

nuk ktheheshin, më kryesorët ishin të ekzekutuarit me varje ose pushkatim, të vdekurit në burg 

që ishin dënuar për krime kundër shtetit, si dhe nga ata të burgosur që në gjallje ishin 

konsideruar me rrezikshmëri të veçantë shoqërore (!).48 Nga trembëdhjetë të vdekur në burgje 

më 1983, gjashtë prej tyre kanë qenë të dënuar për krime kundër shtetit.49 

Nga jashtë, duket se më 1983 u bë një lëshim. Në fakt, udhëzimi i ministrit veçse e 

thelloi dramën. Në atë udhëzim për herë të parë nuk u zunë në gojë varrezat e fshatrave e të 

qyteteve, ku do të preheshin të vdekurit që nuk mund t’i merrnin familjarët. Për ta u formulua 

pika 15 e Udhëzimit të ministrit, ku thuhet: “Personat e vdekur, për të cilët nuk lejohet dhënia 

e kufomës varrosen në vende të caktuara posaçërisht në bashkëpunim me organet e pushtetit 

dhe mbahet evidencë e rregullt sipas modelit të miratuar dhe skemë (hartë topografike) e 

posaçme për vendin e varrimit. Në kokën e varrit të vendoset një tabelë në të cilën të shkruhet 

vetëm nr. i regjistrimit të tij.”50 Për korrektesë, në këtë dokument, megjithëse me firmë, ka një 

shënim me këtë përmbajtje: “Të ripunohet. Ta bisedojmë me gjykatën.” Kësisoj, do ta merrnim 

të paqenë këtë udhëzim, nëse nuk do të ishte përmendur për referencë në dokumentet e 

mëvonshme lëshuar nga kjo ministri. Për më tepër, pikën 15 të udhëzimit që flasim e përmban 

fjalë për fjalë edhe një dokument i mëvonshëm, Rregullorja për sigurimin e të dënuarve në 

burgje, më 1985.51 

47AMPB, F. 50, V. 1965, D. 1683. Urdhër i ministrit të Brendshëm nr. 01-68, datë 16.10.1965, për miratimin e 

Rregullores për administrimin e burgjeve ose kampeve. Shih edhe: AMPB, F. 7/ Drejtoria e Zbatimit të Veprave 

Penale (më tej: DZVP), V. 1988, D. 268, Letër e zëvendësministrit të Brendshëm për KQ të Partisë, më 14.9.1988. 
48AMB, F. 7/ DZVP, V. 1983, D. 34, f.2. Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 01-90, datë 8.6.1983 për 

dhënien e kufomave familjeve të personave që vdesin në repartet e riedukimit, burgjet dhe dhomat e izolimit, f.2. 
49Po aty, f. 6, shënim i drejtorit të Drejtorisë së Zbatimit të Veprave Penale, më 9.3.1984. 
50AMB, F. 7/ DZVP, V. 1983, D. 34. Udhëzim i Ministrit ... Dokument i përmendur në referencën 48, f. 4.  
 Shih: AMB, F. 7/ DZVP, V. 1988, D. 268. Letër e zëvendësministrit të brendshëm për KQ të Partisë, më 

14.9.1988. 
51AMB, F. 50/Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Popullore, V. 1985, D. 10746. Rregullore mbi sigurimin dhe 

riedukimin e të dënuarve në repartet e riedukimit dhe burgjet, miratuar me Urdhrin e ministrit të Punëve të 

Brendshme nr. 01-78, datë 25.9.1985, f. 82. 



Përmasat e dramës u bënë të qarta më 1991, kur qeveria e parë pluraliste krijoi një 

komision shtetëror për ish të përndjekurit politikë, ndërsa në Ministrinë e Rendit Publik, në 

burgje dhe në degët e rendit publik të rretheve u ngritën komisione për eshtrat e të vdekurve. 

Në raportet e kohës u sollën të dhëna të përafërta, nxjerrë nga Arkivi i Ministrisë, sipas të cilave 

në 40 vjet, që prej 1945 deri më 1985, në burgje kishin vdekur, pushkatuar ose ishin vrarë në 

përpjekje luftarake 2819 vetë.52 Po ku ishin varret e tyre? Në cilat varreza publike? Në cilën 

faqe kodre a në cilën rrëzë mali? Në cilin breg lumi, në cilën korie, cep pylli apo kudo gjetkë? 

Gjithçka rezultoi zhgënjyese. Nga kërkimet në arkiva doli që “... në shumicën e rasteve nuk 

gjenden procesverbalet e vdekjes, të ekzekutimit, as dhe skemat e vendvarrimit të tyre.” Po 

ashtu u raportua se po haseshin shumë vështirësi “për personat që kanë rënë në përpjekje, pasi 

për ta nuk ka asnjë lloj dokumentacioni, as edhe vendvarrimi.”53 Dhe nuk ishin pak. Deri atëherë 

komisioni kishte mundur të identifikonte 614 persona.54 Por mungesa e dokumentacionit nuk 

ishte (dhe nuk është) vështirësia e vetme. Raportet thonë se në plot raste, aty ku kishte 

dokumente, skema e lista, në terren mungonin shenjat dalluese. Më e keqja e të këqijave, vetë 

terrenet e shënuara nëpër harta qenë transformuar me ndërtime industriale, rrugë, tarraca, 

bonifikime, përmbytje etj.55 

Në përfundim, mbeten të mundimshme mjaft nga pse-të e kësaj drame. Jo thjesht e as 

vetëm për studiuesit. Më kryesorja, për vetë shoqërinë. Përpiqemi të kuptojmë zhvillimet 

menjëherë pas luftës dhe themi se ashpërsia e pushtetit është e shpjegueshme për atë kohë. Po 

e pranojmë si të pritshme edhe ndërhyrjen në ligj, më 1950, për të ekzekutuarit me vdekje, 

ndërkohë që operacioni Rollback i Perëndimit kundër Shqipërisë ishte në kulmin e vet. 

Momente të tilla, sipas meje, flasin për pasiguri të pushtetit dhe në kësi rastesh regjimet 

komuniste zgjedhin terrorin. Po nëse e pranojmë si të shpjegueshëm terrorin e viteve ‘50-të, si 

ta kuptojmë këtë gjë në vitet ’80-të? Përsëri sipas meje, rrethanat janë të ngjashme. Në vitet 

’80-të dështimet e regjimit u bënë evidente. Enver Hoxha ndërmori spastrime të egra në rrethin 

e bashkëpunëtorëve dhe thirri pranë vetes proletarë të besueshëm. Lufta e klasave u kthye në 

rendin e ditës. Me këtë represion të ri lidhen edhe fatet e atyre që kishin guxuar, kundërshtarët 

e njëmendtë të pushtetit, të burgosurit politikë. Për ata regjimi kishte rezervuar dënimet më 

makabre, duke i lënë pa rini, sa ishin në këtë jetë dhe pa varr në atë jetë! 

52AMB, F. 7/ DZVP, V. 1992, D. 9. Informacion për kthimin e eshtrave të ish të dënuarve politikë, ekzekutuar ose 

vdekur në burg, pa datë. 
53Po aty. 
54Po aty. 
55AMPB, F. 7/DZVP, V. 1991, D. 7. Informacion i ministrit të Rendit Publik drejtuar Këshillit të Ministrave për 

kthimin e eshtrave në familje të ish të dënuarve, vdekur në burg ose ekzekutuar, më 26.10.1991. 



 

Duke u përpjekur të parashtroj diçka nga sa kam vërejtur për periudhën e marrë në 

shqyrtim, më duhet të them se tema e përjashtimit ‘të tjetrit’ mbeti temë e ditës gjithë kohën sa 

zgjati vetë sistemi që shkoi. Madje, dukuria u zgjerua aq shumë sa kufizimit dhe mohimit iu 

nënshtruan edhe disa nga liritë më elementare të njeriut. Liria e besimit është njëra prej tyre. 

Që këtej, më duhet t’i kthehem përsëri një pyetjeje: Mirë që një pushtet arbitrar e ka devizë të 

vetën dhunën kundrejt pakicës kundërshtare, po ashtu po e pranojmë se një pushtet i tillë e ka 

nevojë t’i mbajë në distancë intelektualët kritikë, duke i ndarë ata në ‘tanët’ dhe ‘jo tanët’, po 

pse kufizimi e mohimi të shkojnë deri te njerëzit e pambrojtur, madje deri te dashamirësit e 

pushtetit? Mendoj se regjimet komuniste e kanë nevojë të administrojnë ndjenjën e frikës. Ato 

manifestojnë egërsi me kundërshtarin, pikërisht për shkak të frikës që kanë prej tij. Mbajnë në 

kontroll segmentet e pasigurta në shoqëri prapë për shkak të frikës prej tyre. Dhe mbi të gjitha, 

kontrolli i turmës. Injektimi në turma i frikës prej pushtetit është mënyra më efikase që pushteti 

t’i shpëtojë frikës që vjen prej tyre. Që prej këtij momenti ‘tjetri’ nuk është më vetëm armiku, 

kundërshtari politik, intelektuali i dyzuar, në ‘tjetri’ kthehet vetë turma. Madje edhe atëherë kur 

prej saj merr duartrokitje dhe brohoritje. Që do të thotë se atëherë është mbërritur në shkallën 

më të lartë të terrorit. Në regjimin komunist kjo është e provuar. Por me këtë akt të fundit 

komunistët shkuan larg, duke humbur të drejtën e përfaqësimit të shumicës. Rënia e 

legjitimitetit shënoi dhe fillimin e fundit të regjimit. 


