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Abstrakt 

Komunizmi dhe fashizmi si pjesë të ideologjive totalitare apo murtajave të shekullit, ushtruan terror për 

të realizuar qëllimet e tyre të inxhinierive sociale. Komunizmi shqiptar ishte derivat i komunizmit sovjetik, i pajisur 

me asistencë dhe ndihmë jugosllave. Tmerri i vërtetë i terrorit është se ai sundon mbi një popullsi plotësisht të 

nënshtruar. Propaganda është një instrument dhe ndoshta më i rëndësishmi i totalitarizmit, për t’u lidhur me botën 

jototalitare, kurse terrori është vetë thelbi i formës së tij të qeverisjes. 

Totalitarizmi 

Në vendet totalitare propaganda dhe terrori paraqet dy anë të së njëjtës monedhë. Kudo 

që totalitarizmi zotëron kontroll absolut, ai zëvendëson propagandën me indoktrinimin dhe e 

përdor dhunën jo aq sa për të frikësuar njerëzit, sesa për të realizuar vazhdimisht doktrinat e tij 

ideologjike dhe gënjeshtrat e tij praktike.56 Kjo ishte situata që u instalua në Shqipëri menjëherë 

pas ardhjes në fuqi të komunistëve pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Për shumëkënd 

që e njihte historinë e instalimit të pushtetit sovjetik në Bashkimin Sovjetik nuk kishte dyshime 

se një model dhe praktikë e tillë do të ndiqej edhe nga komunistët shqiptarë. Komunizmi 

shqiptar ishte një derivat i komunizmit sovjetik i pajisur me asistencë dhe ndihmë jugosllave. 

Terrori përdoret në regjimet totalitare edhe kur synimet e tij psikologjike janë arritur; tmerri i 

tij i vërtetë është se ai sundon mbi një popullsi plotësisht të nënshtruar. Propaganda është një 

instrument, ndoshta nga më të rëndësishmit e totalitarizmit, për t’u lidhur me botën jototalitare, 

kurse terrori është vetë thelbi i  formës së tij të qeverisjes.  

Por a është terrori në vetvete një tipar i regjimeve të drejtuara nga partitë komuniste? 

Sigurisht që zhvillimet e mëvonshme e kanë saktësuar këtë dilemë. Komunizmi dhe fashizmi 

si pjesë të ideologjive totalitare apo murtajave të shek. XX, siç i vlerësuan mendimtarë të 

mëvonshëm,  ushtruan terror për të realizuar qëllimet e tyre të inxhinierive sociale. Totalitarizmi 

është dukuri e shek. XX. Kjo nuk do të thotë se në të kaluarën nuk ka pasur regjime qeverisëse, 

që janë orvatur për sundim të pakufizuar, si p.sh. Luigji XIV në Francë me sloganin e tij të 

famshëm “Shteti jam unë”57. Por sundimtarët e para shek. XX, nuk mundën ta vendosin 

sundimin totalitar e të pretendonin për një kontroll qeverisës me të vërtetë total dhe, aq më pak, 

ata nuk arritën dot ta manipulonin masën e gjerë të popullsisë. Totalitarizmi u bë i mundur në 
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rrethanat e zhvillimit të teknologjisë së avancuar e të modernizimit të mëtejshëm të të gjitha 

mjeteve të komunikimit, të armëve dhe të ushtrisë. Këto zhvillime lehtësuan shtrirjen dhe 

forcimin e kontrollit të gjithanshëm shtetëror. Fried Uillhuid e përcakton totalitarizmin si formë 

e autokracisë të shek. XX, i cili përdor ide, teknika dhe institucione prej periudhave të 

mëparshme historike, por të kombinuara me teknologjinë moderne për të krijuar një tip të ri 

regjimi. Totalitarizmi komunist ka këto tipare:  

1- Ideologjia e vetme sunduese ose ideologjia totalitare. Ideologjia marksiste 

konsiderohet si udhëheqëse në të gjitha aspektet e qeverisjes e veprimtarisë publike dhe private 

dhe është e detyrueshme për t’u përqafuar nga të gjithë individët. Ajo cilësohet si botëkuptim i 

gjithanshëm, që përshkon dhe mishëron gjithçka. Ideologjia paraqitet si platformë e “së 

ardhmes” e ndërtimit të “shoqërisë së re” e të “rendit të ri”. Ky lloj regjimi nuk lejon ideologji 

apo alternativa të tjera politike apo filozofike.  

2 - Ekzistenca e një partie të vetme, e cila kontrollon të gjitha pushtetet (parti-

shtet). Partia vendos monopolin në drejtimin e vendit dhe të të gjitha hallkave të qeverisjes, 

prandaj qeverisja cilësohet si parti shtet; likuidohet konkurrenca politike, opozita politike.  

3- Kulti i udhëheqësit. Udhëheqësi është ai që përcakton zhvillimin dhe çdo gjë i 

nënshtrohet autoritetit të tij. Ai është udhëheqës i përjetshëm.  

4 - Ekspozimi i madhështisë së komb-shtetit dhe i kontrollit total të shtetit. Komb-

shteti vihet mbi gjithçka; të gjitha aspektet e jetës politike, sociale, ekonomike, kulturore, 

shpirtërore janë subjekt i kontrollit të shtetit. Individi është i varur dhe i nënshtruar prej shtetit. 

Nuk lejohen organizata të pavarura, joqeveritare, ose ato vihen nën kontrollin e plotë të shtetit. 

Nuk ka kufizime ndaj ndërhyrjes qeveritare. Të tria hallkat e qeverisjes janë të shkrira në 

kuadrin e drejtimit njëpartiak e parti-shtet.  

5-Terrori dhe frikësimi masiv.58 Sajimi dhe deklarimi i armiqve të klasës dhe të 

kombit. Terrori ushtrohet ndaj elementëve të veçantë në trajtën e gjenocidit. Qëllimi i terrorit 

është të ngjallë frikë në masën e gjerë të popullsisë. Regjimi totalitar komunist prodhon armiq, 

ndaj të cilëve merren masa shtrënguese, shtypëse, represive deri në likuidimin fizik. Për 

regjimet komuniste armiqtë janë klasa e borgjezisë, e çifligarëve, imperialistët, të cilësuara si 

klasa shtypëse e shfrytëzuese, armiq të proletariatit dhe të fshatarësisë. Në komunizëm “lufta e 

klasave” trajtohet dhe cilësohet si forcë lëvizëse për të gjithë periudhën e transformimit të 

shoqërisë. Pra, gjatë gjithë periudhës së socializmit e të kalimit në komunizëm kërkohen dhe 

zbulohen armiq të rinj. Në Shqipëri i gjejmë të gjitha format e komunizmit dhe një ndikim të 
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madh ka pasur stalinizmi, e cila ka qenë ideologji sunduese. Në jetën politike, regjimi komunist 

shqiptar ndoqi verbërisht përvojën sovjetike.59  Më 1 shtator 1952 u vu në zbatim Kodi i Ri 

Penal. Duke bërë fjalë për të, ish ministri pasardhës i Drejtësisë, Bilbil Klosi, shkruante se “në 

komplimimin e kodit të ri jemi frymëzuar nga Kodi Penal Sovjetik. Duke marrë parasysh 

përpjekjet e përsëritura për një kryengritje në vendin tonë, të përkrahur dhe të drejtuar nga 

elementë të huaj, kemi qenë të shtrënguar të vëmë masa dhe dënime më të rrepta nga ato që ka 

Kodi Penal Sovjetik”.60 Siç mund të kuptohet nga këto pohime nga përfaqësuesit më të lartë të 

sistemit të drejtësisë, Shqipëria ishte vendi socialist me diktaturën më të egër në vendet e 

Lindjes Komuniste. 

Aparati i dhunës nën stalinizmin shqiptar 

Stalinizmi shqiptar është një kopje e atij sovjetik. Arshi Pipa pohon në shkrimet e veta 

se “stalinizmi depërton në ideologjinë shqiptare sikur të justifikojë monedhën e bashkimit 

“stalinoshqiptarizëm”.61  

Ndërsa vendet e tjera të Evropës Lindore kishin adoptuar tipare të veçanta nga stalinizmi 

sovjetik, Shqipëria kishte marrë pothuajse gjithçka. Hoxha ashtu si Stalini zhduku kundërshtarët 

politikë në fushat e kulturës, arsimit dhe mbrojtjes.  Modeli stalinist në Shqipëri u zbatua në 

këto drejtime: në eliminimin e elitave të mëparshme drejtuese të vendit,  në industrializimin 

socialist, ku me përparësi u zhvillua industria e rëndë dhe në punën e papaguar në funksion të 

zhvillimit të vendit. Në funksion të këtyre premisave u zhvillua dhe ndërtimi i kampeve të 

internimit për të shfrytëzuar një qëllim të dyfishtë. Në njërën anë instrumentalizohej terrori për 

të izoluar të ashtuquajturit armiq të brendshëm dhe në anën tjetër shfrytëzohej puna e papaguar 

e njerëzve në funksion të sfidave të reja që hasi regjimi si për rindërtimin e vendit pas lufte, por 

dhe për projektet ideologjike të propagandës siç ishte tharja e kënetës së Maliqit.  

Njohja e diktaturës staliniste nuk ka kuptim nëse nuk njohim misterin e burgjeve dhe të 

kampeve të internimit. Mijëra shqiptarë patën fatin e keq të provonin egërsinë e diktaturës 

staliniste, duke vuajtur dënimin në burgjet dhe kampet e internimit. Në Shqipëri diktatura 

staliniste gjeti terren të përshtatshëm dhe u ushtrua në formën më të tmerrshme të saj.62 Për ta 

konkretizuar këtë po japim një pasqyrë të përgjithshme të kampeve të internimit në vitet 1949-

1953. 
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Kampi i Tepelenës filloi të funksionojë në maj të vitit 1949. Në këtë kamp u internuan 

familje nga veriu i Shqipërisë pasi shteti komunist shqiptar ndërpreu marrëdhëniet e ngushta 

me Jugosllavinë dhe ato u konsideruan si potencial i mundshëm i popullsisë për t’u arratisur. 

Fillimisht të dënuarit i strehuan në fshatrat e Tepelenës si Turan, Memaliaj dhe Veliqot. Meqë 

këto fshatra nuk kishin asnjë mundësi për të vazhduar si kampe internimi dhe vdekshmëria ishte 

e lartë, kampi u zhvendos në afërsi të qytetit të Tepelenës. Në fushën e qytetit qenë gjashtë 

kazerma të ushtrisë italiane, të cilat u përshtatën si vende banimi dhe u rrethuan me tela me 

gjemba. Në çdo kazermë jetonin rreth 200 persona. Numri i përgjithshëm i të internuarve i 

kalonte një mijë vetë. Përveç kushteve të vështira të jetesës një rrezik potencial për të internuarit 

ishin edhe minat që kishin mbetur nga Lufta e Dytë Botërore.  

Lirim Biçaku, një nga të internuarit në këtë kamp do ta kujtonte kampin e Tepelenës në 

këtë mënyrë: “Në Tepelenë flinim në një kapanon të madh të kohës së luftës, ndërtuar nga 

italianët. Në tokë kishim shtrirë nga një copë dërrasë dhe të gjithë qëndronin të radhitur si 

fishekët në karikator. Për 5 vjet se pamë kurrë ngjyrën dhe ngrohtësinë e zjarrit. Banjën e kishim 

200 metra larg në breg të lumit, se dinim se çfarë ishin ndërresat”. Të internuarit bënin punë 

bujqësie. Burrat transportonin dru nga mali i Turanit dhe përshkonin një rrugë 7 km, ndërsa 

gratë mblidhnin pleh organik dhe e transportonin në kurriz me litar. Një grup vajzash 

transportonte driza, që merreshin tek ura e Dragotit rreth 5 km. Të tjerët bënin qilizmë.  Në maj 

të vitit 1950 në kamp ishin 284 burra, 514 gra dhe 554 fëmijë”. Tmerret e kampit famëkeq të 

Tepelenës i kishin kaluar kufijtë e Shqipërisë. Këto krime u diskutuan, në raportin e qeverisë 

amerikane, paraqitur në OKB në shkurt 1955.63 Kampi i Tepelenës qëndroi gjashtë vjet dhe u 

mbyll më 1954. Në pavijonin e Terrorit Komunist të Muzeut Historik Kombëtar ndodhen një 

sërë objektesh, të cilat janë përdorur nga të burgosurit, Gjon Tunxhi dhe Nikoll Mazreku, të 

cilët kanë kryer dënimin në kampin e Tepelenës. Përveç objekteve kemi edhe një stendë me 

skica të bëra nga Lek Previzi, i cili na sjell pamje nga kampi i Tepelenës. Pantallonat e Gjon 

Tunxhit janë të arnuara me fije flokësh të nënës së tij Mrika Tunxhi gjatë kohës së internimit. 

Objekti tjetër është një gotë për të matur racionin e miellit që u jepej për frymë në kampin e 

Tepelenës.  Gjon Tunxhi është dënuar nga diktatura, ka humbur një këmbë në burgun e 

Gjirokastrës. Më pas u internuan në vende të tjera internimi në Shqipëri. 

Kampi i Çorovodës. Në vitin 1951 deri në janar 1953, një pjesë të vuajtësve të kampit 

të Tepelenës i dërguan në një kamp në Çorovodë. Të internuarit bënë punimet për rregullimin 

e hyrjes së qytetit. Gjithashtu kanë punuar për ndërtimin e godinës së degës së punëve të 
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brendshme dhe të komitetit të Partisë së Punës së qytetit të Çorovodës. Ndër të internuarit kanë 

qenë aktori Gjosho Vasija, Dom Nikollë Mazreku etj.64 

Kampi i Lozhanit. Kampi filloi të funksionojë në prill 1949. Të internuarit u dërguan 

në Lozhan të Korçës, duke ecur më këmbë për 17 ditë e net. Në kampin e Lozhanit kishin sjellë 

të kryenin dënimin edhe 80 çamë, të cilit nuk kishin pranuar të bashkoheshin me forcat e EAM-

it (Partisë Komuniste Greke) për të luftuar kundra monarko-fashistëve grekë. Numri i 

përgjithshëm i të internuarve në kamp ishte 250 vetë. Të internuarit punonin për hapjen e rrugës 

Gramsh-Lozhan. Një pjesë e të internuarve i transferuan në kampin e Porto Palermos. 

Kampi i Porto Palermos. Kampi ka filluar të funksionojë gjatë viteve 1949-1950. 

Numri i të internuarve ka qenë 181, prej të cilëve 82 burra, 62 gra dhe 37 fëmijë. Në kampin e 

Porto Palermos të internuarit vuanin për ujin e pijshëm. Kalaja e Porto Palermos e ndërtuar 

dikur nga Ali Pashë Tepelena ishte vend i rrethuar nga deti dhe të internuarit nuk kishin asnjë 

komunikim me tokën. Të internuarit bënin punë sezonale, duke vjelë ullinj në Himarë. Ata i 

mbanin për një kohë të gjatë në errësirë, prandaj vuanin nga shikimi.  Kampi i Porto Palermos 

u mbyll në dhjetor 1950. 

Kampi i fermës “Çlirimi” në Fier. Kampi është hapur në qershor të vitit 1950. Në këtë 

kamp internimi kanë qenë edhe 200 emigrantë grekë, të cilët qenë larguar nga lufta civile që 

bëhej në vendin e tyre. Midis tyre kishte komunistë dhe monarko-fashistë. Të internuarit 

merreshin me punë të detyruar në bujqësi.  

Kampi “Lufta e Vlorës” në Llakatund. Kampi filloi të funksionojë në qershor të vitit 

1950. Në kamp qenë 50 të internuar dhe 20 të burgosur. Në fundin e vitit 1953 në kampin e 

Llakatundit u sollën 207 emigrantë jugosllavë, duke përfshirë edhe shqiptarët nga Kosova. Të 

internuarit merreshin me punë të detyruar në bujqësi.  

Kampi i Valiasit, Tiranë. Kampi është hapur në vitin 1948 pranë fermës “Ylli i Kuq” 

në Valias. Të internuarit qëndronin nëpër çadra, stalla e shtëpi të vjetra dhe merreshin me punë 

të detyruar në bujqësi. Gjatë muajve janar-maj 1950 në kampin e Valiasit vuanin dënimin edhe 

rreth 200 robër gjermanë. Sipas të dhënave të vitit 1950 në kampin e Valiasit numri i të 

internuarve kapte shifrën e 820 personave. Të internuarit qenë të paveshur e të rreckosur, 

karakteristikë kjo e përgjithshme e kampeve të internimit. Kampi i Valiasit ka funksionuar deri 

në fundin e vitit 1952. 

Në fund të vitit 1953, duke u nisur nga vdekshmëria e lartë e fëmijëve në kampin e 

Tepelenës, por edhe nga nevoja për të konsoliduar institucionin e vuajtjes së dënimit regjimi 
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vendosi mbylljen e kampeve të rrethuar me gjemba, duke kaluar në një vend internimi të hapur 

ku të internuarit do të merreshin me punë të detyruar në bujqësi. Më 14 dhjetor 1953 doli dekreti 

nr. 1782 i Presidiumit të Kuvendit Popullor, i cili ndalonte shfrytëzimin në punë të të 

internuarve.65 Ky hap u ndërmor në fakt edhe në kuadër të politikës së shkrirjeve të akujve që 

kish filluar në Bashkimin Sovjetik pas vdekjes së Stalinit.  

Vdekja e Stalinit e gjeti të papërgatitur Lindjen Komuniste për sfidat e reja në 

ballafaqimin me Perëndimin. Një nga tiparet e sistemeve totalitare është pagabueshmëria e 

udhëheqësit dhe mosgatishmëria e këtij të fundit për të lënë pasardhës. Bashkimi Sovjetik u 

gjend pikërisht në një situatë të tillë, pasi asnjë udhëheqës komunist nuk ishte konfiguruar qartë 

në pozitat e një udhëheqësi pasardhës. Malenkovi, Hrushovi, Molotovi dhe Beria nuk mund të 

ndërmerrnin pa bashkëpunuar dhe pa u njohur nga njëri-tjetri si udhëheqës suprem. Prandaj në 

këtë situatë u përshtat koncepti i asaj që ekzistonte si frymë kolegjialiteti në vendimmarrje, por 

që rrallëherë ishte ushtruar,  përveç rasteve kur Stalini nuk kishte dashur të mbante mbi shpinën 

e vet vendimmarrjet e vështira. Kjo frymë, e vendosur në Moskë u përhap si rrathët koncentrikë 

në pothuajse të gjitha vendet e Bllokut Komunist.  

Në vitet ’50, Lindja Komuniste përjetoi kudo probleme të ngjashme, aq sa pas vdekjes 

së Stalinit, ajo u rrezikua të përfshihej nga trazirat. Për këtë arsye Moska u kërkoi qeverive 

satelite që buxhetet e tyre të shkonin më shumë për plotësimin e nevojave të popullsisë me 

produkte ushqimore dhe mallra konsumi, qeveritë të aplikonin politika më liberale tregu dhe 

shërbimesh për qytetarët, të ndërprisnin për një kohë ngritjen e kooperativave në fshat etj.66 Në 

këtë mënyrë, Moska kërkoi që pakënaqësitë e ndryshme në Evropën Lindore t’i zbuste përmes 

një politike më liberale në ekonomi. Këtë lloj liberalizimi Kremlini kërkoi ta shtrinte edhe në 

politikën e brendshme të vendeve të Bllokut Lindor duke ndërprerë politikat e terrorit stalinist 

dhe promovuar një politikë më liberale.  

Lidhur me trajtimin e kundërshtarëve politikë dhe përmirësimin e të drejtave themelore 

të njeriut, si e drejta e lëvizjes, e drejta e punës dhe e drejta e fjalës, Moska kërkoi po ashtu 

amnisti të gjerë  për të arratisurit dhe burgosurit politikë, prishjen e kampeve të punës ose të 

qendrave të internimit.67 E gjithë kjo politikë e re sovjetike u emërtua Kursi i Ri i Hrushovit. 

Për ironi të fatit, ata që e ideuan dhe u munduan ta vinin në zbatim kishin qenë të gjithë 

bashkëpunëtorët më të ngushtë të Stalinit, si: Hrushovi, Malenkovi, Molotovi etj.  
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Kursi i Ri i Moskës i trazoi ndjeshëm ujërat në Bllokun e Lindjes. Formalisht ai u pranua 

dhe në Tiranë, por gjatë zbatimit u frenua hap pas hapi.68 Për udhëheqjen shqiptare kjo shkrirje 

e akujve do të thoshte liberalizim i politikës së brendshme të modelit ekonomik, që kishte 

ndjekur deri më atëherë. Modeli ekonomik shqiptar qe një model që karakterizohej nga masat 

shtrënguese ndaj fshatarësisë dhe sforcimit për të ndërtuar baza industriale të papërballueshme 

nga buxheti i shtetit. Drejtuesit e rinj sovjetikë që erdhën pas Stalinit, ia thanë hapur Enver 

Hoxhës: “ju e vidhni, e grabisni fshatarësinë. Me të filluar fshatari të mëkëmbë ekonominë, ju 

menjëherë nxirrni ligje e urdhëresa dhe ia rrëmbeni. Në 200.000 tonë prodhim, t’i marrësh 

50.000 tonë fshatarësisë si taksë në natyrë, kjo është vjedhje”.69 Në të njëjtin kontekst, për të 

përmirësuar jetesën dhe furnizuar popullin me mallra të konsumit të përditshëm dhe ushqime, 

Moska ndërhyri në vitin 1953 të hiqeshin nga plani një fabrikë për shkrirjen e çelikut, një fabrikë 

letre, fabrikë qelqi, si dhe të shtyhej për pesë vitet e ardhshëm ndërtimi i hidrocentralit mbi 

lumin e Matit dhe i një rafinerie nafte.70 Këto reduktime në shpenzime për investime u kërkua 

që të shkonin në furnizimin e popullsisë me mallra konsumi dhe në ndihmë të ekonomisë së 

fshatit. Udhëheqja komuniste shqiptare i mori parasysh këto udhëzime dhe bëri përmirësimet e 

këshilluara në mbledhjen e Byrosë Politike, më 22 qershor 1953: mori vendimin nr. 227 që 

shprehte politikën e re në ekonomi dhe në planin e brendshëm.  

Vuajtjet dhe shfrytëzimi i krahut të punës gjatë sistemit totalitar komunist qenë të 

mëdha, prandaj dokumentimi i këtyre vuajtjeve përbën një domosdoshmëri të kohës. Kush 

kontrollon të shkuarën kontrollon dhe të ardhmen, - thotë Orwell, shkrimtari që përjetësoi 

totalitarizmin komunist në dy vepra madhore, “Ferma e Kafshëve” dhe “Viti 1984”. Shqipëria 

si asnjë vend tjetër i ish-Lindjes Komuniste nuk ka bërë dekomunstifikimin e shoqërisë së vet 

por nëpërmjet formulave të tipit “bashkëfajtorë dhe bashkëvuajtës” ka toleruar infiltrimin në 

politikë dhe në jetën shoqërore të njerëzve të kompromentuar me ancient regime. Kanë mjaftuar 

vetëm disa deklarata individuale apo institucionale për dënimin e komunizmit dhe praktikat e 

tij dhe, brenda natës, “demonët” e dikurshëm të jetës shoqërore janë kthyer në “engjëj” të 

politikës së sotme. Rezoluta e Këshillit të Evropës për dënimin e krimeve të komunizmit është 

shumë e qartë në këtë drejtim dhe ajo duhet të fillojë të zbatohet edhe në Shqipëri. 
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