
Fiona Todhri, Eris Dhamo - Universiteti i Tiranës 

Identiteti dhe profili i grave të dënuara politike në periudhën komuniste 

(1946-1990) 

Abstrakt 

Sot, shoqëria jonë ndihet në borxh ndaj figurave historike të dënuara politikisht gjatë periudhës 

komuniste, për njohjen dhe përcjelljen brez pas brezi të vlerave shumëdimensionale të tyre përmes fakteve, 

dëshmive dhe përvojave të të gjitha grave e burrave që vuajtën dhe u privuan pa të drejtë jo vetëm nga liria, por 

dhe nga ëndrra e tyre për një vend më të mirë dhe të lirë. Me këtë fokus ky studim përshkruan në mënyrë të detajuar 

fakte rreth figurës dhe qëndresës së gruas intelektuale gjatë sistemit të mëparshëm komunist. Studimi i referohet 

periudhës historike 1946-1979, e cila përkon me përfundimin e L2B dhe fillimin e rendit të ri politik në vend. Kusht 

i përzgjedhjes së figurave të marra në studim janë gratë e dënuara politike. 

Metodologjia e përdorur është ajo kërkimore historike. Studimi kaloi nëpërmjet një procesi sistematik të 

ekzaminimit të dokumentacionit, fakteve, procesverbaleve, fotove të së shkuarës për të kuptuar qëndrimet dhe 

sjelljen e grave, në referencë të hapave të ndryshëm të persekutimit historik. Për këtë studim janë përdorur të 

dhëna parësore të dokumenteve origjinalë të AIDSSH1; janë rreth 821 faqe format A4 me të dhëna nga disa 

institucione aktive të ish-sistemit komunist si ish-Gjykata e Lartë Ushtarake, ish-Sigurimi i Shtetit, Hetuesia.  

Autenticiteti i dhënave është i garantuar nga Institucioni përgjegjës dhe burimet e informacionit të të 

dhënave parësore janë rikonfirmuar rast pas rasti nga burime të tjera zyrtare të kohës. 

Referuar analizës së proces-verbaleve gjyqësore që janë mbajtur për këto gra të dënuara politike, 

letërkëmbimeve, mbrojtjes, deponimeve, si dhe akuzave të bëra gjatë gjykimit ose/dhe mungesës së gjykimit, 

dorëshkrimeve, punimeve dhe mbrojtjes së disertacioneve, rezulton shprehja e forcës së mendimit, qëndresës, 

idealeve dhe temperamente të hekurta, pavarësisht vuajtjeve apo përdhosjes se dinjitetit që i bëhej nga pushteti i 

asaj periudhe. Analizimi dhe interpretimi na prezanton dhe disa karakteristika, përshkrimi i të cilave qoftë me 

fjalë me kuptim të drejtpërdrejt apo të figurshëm (me anë të epiteteve, metaforave etj.), nuk do të mjaftonte për të 

ndërtuar një kuadër të plotë të figurës së tyre, duke u ndalur sidomos në vlerësimin e vetëdijes intelektuale, 

integritetin, si dhe frymën idealiste që i karakterizonte.  

Rezulton se gratë e marra në studim hodhën themelet e para dhe tentuan krijimin e një shoqërie 

demokratike dhe të lirë. 

Hyrje 

Ngjarjet fillojnë dhe zhvillohen në një vend që sapo ka dalë i shkatërruar pas luftës së 

’44-ës dhe rrymës së re, si edhe formës së pushtetit që kërkon të uzurpojë vendin dhe gjithë 

shoqërinë e atyre viteve. Sa shume ngjarje, përjetime, emocione gjejmë tek këto figura historike 

shqiptare që hodhën themelet e para dhe tentuan krijimin e një shoqërie demokratike dhe të lirë. 

Nuk është e lehtë për një studiues të analizojë dhe  të interpretojë faktet dhe dorëshkrimet në 

kohë dhe sisteme politike krejtësisht të ndryshme. 

Ky punim është një përpjekje për të zbardhur disa fakte, dëshmi dhe, mbi të gjitha, 

përjetime të ndryshme, por që kanë të përbashkëta midis tyre. U lexuan dhe u përdorën për 

analizë rreth 821 faqe dokumentesh të cilat administrohen nga AIDSSH. Punimi nuk paraqet 

mendimin e asnjë institucioni, partie politike, organizate. Të gjitha interpretimet janë të 

autoreve. 

1 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 



Nëse do t’i referohemi procesverbaleve gjyqësore që janë mbajtur për këto gra të 

dënuara politike, letërkëmbimeve, mbrojtjes, deponimeve, si dhe akuzave të bëra gjatë gjykimit 

ose/dhe mungesës së gjykimit, dorëshkrimeve, punimeve dhe mbrojtjes së disertacioneve, në 

rreshtat e tyre gjejmë forcë mendimi kritik, ideale, personalitete të hekurta, të forta, pavarësisht 

vuajtjeve apo përdhosjes se dinjitetit që i bëhej nga pushteti i asaj periudhe. Gjatë shfletimit të 

dosjeve, të bien në sy kryesisht disa karakteristika, përshkrimi i të cilave qoftë me fjalë me 

kuptim të drejtpërdrejt apo të figurshëm (me anë të epiteteve, metaforave etj.), nuk do të 

mjaftonte për të ndërtuar një kuadër të plotë të figurës së tyre, duke u ndalur sidomos në 

vlerësimin e vetëdijes intelektuale, integritetin, si dhe frymën idealiste që i karakterizonte.  

Nëpër rreshtat që janë shfletuar e lexuar, vërehet ndjenja e shpresës, optimizmi, spikat  

vetëbesimi, portretizimi i grave që nuk u dorëzuan kurrë, edhe kur u torturuan, edhe kur u 

dëbuan në skutat më të errëta të vendit të tyre.  

Metodologjia 

Metodologjia e përdorur është ajo kërkimore historike. Historianët përdorin fakte të 

mbledhura nga burimet kryesore të provave dhe më pas i formojnë në atë mënyrë që audienca 

e tyre të mund t’i kuptojë dhe t’i japë kuptim. Ky proces, ku historiani mund t’i japë kuptim të 

së kaluarës, quhet interpretim2. 

Dokumentet, janë dëshmitë më reale për të kaluarën, ato janë vërtetësi për një ngjarje të 

kaluar, pasi në to zakonisht, janë të shkruara mendimet politike, ushtarake administrative, por 

dhe private e biznesore të kohëve të ndryshme. Me rritjen e rëndësisë të dokumenteve u rrit dhe 

rëndësia për t’i ruajtur ato në një vend të caktuar, kështu lindën arkivat e para. Në përgjithësi, 

arkivat përbëhen nga të dhënat që janë përzgjedhur për ruajtje të përhershme ose afatgjatë në 

bazë të vlerës së tyre të qëndrueshme kulturore, historike ose dëshmuese.  

Në marrëdhënien tonë me historinë dhe të kaluarën, shpesh shprehet dëshira për të gjetur 

të vërtetën për një ngjarje të caktuar. Prandaj, historianët, përpiqen të rikrijojnë një ngjarje, 

sikur të ishte hetues i skenës së krimit. Ata mbledhim provat dhe përmes përdorimit të 

metodologjisë historike dhe teoritë arrijnë konkluzione në bazë të asaj që dëshmitë tregojnë. 

Pothuajse në mënyrë të paracaktuar, provat janë të pakta, kontradiktore dhe të dëmtuara3.  

Studimi kaloi nëpërmjet një procesi sistematik të ekzaminimit të dokumentacionit, 

fakteve, procesverbaleve, fotove të së shkuarës për të kuptuar qëndrimet dhe sjelljen e grave, 

2 http://facingthepastshapingthefuture.com/teacher-guidance/teaching-learning-strategies/history/teaching-

interpretations-at-ks1/ 
3 https://ehkern.com/2013/06/20/historical-truth-vs-historical-validity/ 

http://facingthepastshapingthefuture.com/teacher-guidance/teaching-learning-strategies/history/teaching-interpretations-at-ks1/
http://facingthepastshapingthefuture.com/teacher-guidance/teaching-learning-strategies/history/teaching-interpretations-at-ks1/
https://ehkern.com/2013/06/20/historical-truth-vs-historical-validity/


në referencë të hapave të ndryshëm të persekutimit historik. Për këtë studim janë përdorur të 

dhëna parësore të dokumenteve origjinalë të AIDSSH; janë rreth 821 faqe format A4 me të 

dhëna nga disa institucione aktive të sistemit komunist si ish-Gjykata e Lartë Ushtarake, ish- 

Sigurimi i Shtetit, Hetuesia.  

Formimi intelektual 

Jeta dhe aktiviteti i Musine Kokalarit i referohet kryesisht përvojës së saj akademike, 

pasionit të saj për letërsinë, që përbën fushën e studimeve të saj universitare. Pasioni për të 

shkruar dhe afërsia e saj me librat, e bëjnë një figurë të formuar intelektuale. Musineja kishte 

dhe një librari të cilën e administronte dhe kalonte kohën më të madhe, ku edhe ushtronte 

veprimtarinë dhe angazhimet e saj politike. Referuar raportimeve dhe proces-verbaleve të 

mbajtura gjatë gjykimit të saj, pohohen vazhdimisht takimet e saj me grupet e interesit, si 

aktiviste dhe mjaft e përfshirë në jetën politike të vendit si gjatë luftës, dhe pas saj. Përveç 

pasionit të saj për të shkruar, ku mund të përmendim disa libra, si: “Seç më thotë nëna plakë”, 

“Rreth vatrës”, ajo drejtonte dhe shkruante për gazetën “Zëri i Lirisë”, të cilën e konsideronte 

si një mekanizëm mjaft të rëndësishëm për të shpërndarë në mbarë vendin dhe jashtë tij bindjet 

dhe frymën politike jo vetëm të saj, por edhe të disa grupeve të tjera në vend.  

Musine Kokalari: - Gazeta “Zëri i Lirisë, gjatë okupacionit botohej prej Partisë Social-

Demokrate që ishte në bashkëpunim me Ballin Kombëtar, por si grup i veçantë4. 

... Përgjegjëse e Gazetës “Zëri i Lirisë” kam qenë unë, edhe kam shkruar. 

Nuk di nëse gazeta ishte legale apo ilegale, por unë e drejtoja dhe shpërndahesh prej 

disa të rinjve.....5 

Musineja kreu studimet për letërsi në Romë dhe pasionin për të shkruar nuk e ndali 

asnjëherë. Duke iu referuar dosjes dhe procesverbaleve të mbajtura gjatë gjykimit të saj, 

vërejmë se ajo kujdesej për paraqitjen dhe përpilimin e mjaft dokumenteve politike, që nga 

hartimi i Statutit të Partisë Socialdemokrate, deri tek Programi i Koalicionit Demokratik. 

S.C:- Për paraqitjen e programit bëmë nga një koncept 3-4 veta dhe më në fund u pëlqye 

i Musines. 6 

4 Republika Popullore e Shqipërisë; Gjykata e Lartë Ushtarake; Nr.11.  Rregj. Themel.V.F.L.P N.64 I Vendimit, 

Date 27/2/1951  Proces Verbal. 
5 Republika Popullore e Shqipërisë; Gjykata e Lartë Ushtarake; Nr.11.  Rregj. Themel. V.F.L.P N. 64 I Vendimit, 

Date 27/2/1951  Proces Verbal. 
6 Republika Popullore e Shqipërisë; Gjykata e Lartë Ushtarake; Nr.11.  Rregj. Themel. V.F.L.P N. 64 I Vendimit, 

Date 27/2/1951  Proces Verbal. 



Aktiviteti politik 

Ngjarjet zhvillohen gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe pas saj (1939-1946)  

Aktiviteti i saj politik duket shumë i ngjeshur dhe me shumë kontakte pothuajse në të 

gjithë Shqipërinë. Raportohet një bashkëpunim edhe me grupime të tjera që pothuajse kishin të 

njëjtat ambicie për zhvillimin e vendit, dhe përfaqësimin e tyre në nivele të larta 

vendimmarrëse, si: Balli Kombëtar, Monarkistët, Grupi i Rezistencës, ku ky i fundit u pagëzua 

nga vetë M. Kokalari.  

Para zgjedhjeve të 2 dhjetorit 1945, Musineja së bashku me aleatët kërkonte të vendoste 

kandidaturën për zgjedhjet parlamentare. Ky grupim politik, i ashtuquajtur Koalicioni 

Demokratik, u angazhua për nënshkrimin e 75 firmave, duke ia parashtruar Misionit Britanik 

dhe atij Amerikan. Sipas raportimeve të bëra nga vetë M. Kokalari, del se kjo lëvizje dështoi 

për shkak të pamundësisë së mbledhjes së firmave dhe të vonesave në kohë, të konstatuara nga 

Misioni Anglo-Amerikan.  

Vërehet një këmbëngulje dhe rezistencë e M. Kokalarit për ta përçuar më tej shqetësimin 

e saj mbi zhvillimet politike në Shqipëri. Ajo kërkonte takime të vazhdueshme me gazetarët 

anglezë, për t’u shprehur rreth situatës që po krijohej dhe frikës prej kësaj situate të nderë që i 

referohej vendosjes së regjimit komunist në vend. 

Ajo që të bie në sy nga procesverbalet dhe deklaratat e të pandehurve, lexohet qartazi 

në lidhje me përfshirjen dhe angazhimin maksimal të Musinesë në të gjithë veprimtarinë e 

grupimeve politike. Ajo, jo vetëm që ishte e pranishme në pjesën më të madhe të takimeve, por 

edhe i drejtonte ato. Dokumentet që prodhoheshin në kuadër të lëvizjes (trakte, nota verbale, 

programe etj.), nuk mund të merrnin formën e prerë pa miratimin e Musinesë. Një rol të 

rëndësishëm në këto vendimmarrje luajti edhe formimi akademik universitar i saj në lëmë të 

letërsi.  

“Mbas këtij diskutimi Musineja na bëri një ekspozitë mbi Partinë Socialdemokrate e 

mbas saj u vendos për t’u mbledhur”.7 

“Mbledhjen e hapi Musineja, duke folur për notën që do t’u dërgohej Anglo-

Amerikanëve” (fl.4)8. 

Në lëvizjen e saj fokus të veçantë kishin të rinjtë dhe gratë, të cilët i angazhonte duke 

marrë pjesë në mbledhje, në zgjerimin e partisë dhe rritjen e përfaqësisë në popull. 

7 Republika Popullore e Shqipërisë; Gjykata e Lartë Ushtarake; Nr.11.  Rregj. Themel.V.F.L.P N.64 I Vendimit, 

Date 27/2/1951  Proces Verbal. 
8 Republika Popullore e Shqipërisë; Gjykata e Lartë Ushtarake; Nr.11.  Rregj. Themel.V.F.L.P N.64 I Vendimit, 

Date 27/2/1951  Proces Verbal.  



Musineja krijoi Partinë Socialdemokrate me qëllimin e rritjes së frymës opozitare në 

vend dhe përfaqësimin e saj në parlament. Programi i partisë përmbante disa pika: 1) Sigurimin 

e një Shqipërie Indipendente në kufijtë e saj etnike (të pavarur); 2) Reforma Sociale duke u 

ruajt gjithnjë traditat e mira dhe zakonet kombëtare; 3) Reforma me karakter ekonomik; 4) 

Mbajtja e një Xhandarmërie për ruajtjen e rendit publik; 5) Shpallja e neutralitetit të Shqipërisë 

të garantuar nga Fuqitë e Mëdha Ndërkombëtare; 6) Administrimin e Shqipërisë me një sistem 

demokratik perëndimor; 7) Shpallja e lirisë së besimit, të fjalës, të shtypit e të tjera; 8) Sigurohet 

barazia e të drejtave të qytetarëve. 

Musineja ishte përgjegjëse e gazetës “Zëri i Lirisë”, ku dhe ka botuar mjaft artikuj, ndër 

të cilat: Çështja e Kosovës në bazë të Kartës së Atlantikut, mbi demokratizimi i vendit. Gazeta 

botohej në shtypshkronjën Gutemberg. 

Musineja ishte prekur për çështjen e Kosovës 

“Më ka dhënë një trakt Musine Kokalari që thoshte: “Poshtë Komunizmi” shqiptarë 

për Shqipërinë Demokratike”9. 

Atdhedashuria për vendin dhe vëmendja e saj e vazhdueshme mbi  çështjet etnike, liria 

e fjalës së shtypit, drejtësia sociale, ishin fjalët kyçe të gjithë aktivitetit të saj politik. Si 

demokracia e vendit, por dhe Kosova, perceptohen si lufta e saj me aleatët brenda dhe jashtë 

vendit.  

Mbrojtja në gjyq 

Musineja, ndryshe nga të pandehurit e tjerë, nuk pranoi të mbrohej nga një avokat i 

caktuar nga gjykata ushtarake. Në shfletimin e dosjeve gjejmë vetëmbrojtjen e saj, në një 

dorëshkrim origjinal të saj, fjalën e saj kundër akuzave të ngritura nga pushteti i asaj kohe. Gjatë 

vetëmbrojtjes dalin në pah mjaft cilësi të personalitetit të M. Kokalarit. Në fjalimin e saj nuk 

është e domosdoshme të përpiqesh për të lexuar apo nënkuptuar midis rreshtave, sepse ajo është 

mjaft e drejtpërdrejtë, e artikulon kthjellët e qartë mendimin dhe qëndrimin e saj dhe të grupit 

mbështetës. Fjala e saj nuk dridhet dhe mendimi ka logjikë/arsyetim konsekuent. Nuk trembet 

për asnjë çast. Nuk mund të themi që e ka parashikuar fundin e saj, por, deri në çastin e gjykimit, 

ajo mbeti e palëkundur nga ideali dhe aspirata e saj.  

Formimi i saj universitar, njohja e kontekstit shoqëror që po jetonte, pjesëmarrja në luftë 

dhe gjithë veprimtaria e saj politike, i krijonte një vetëdije intelektuale të konsoliduar dhe i jepte 

forcë për të vazhduar luftën e saj me pushtetin e asaj kohe.   

9 Republika Popullore e Shqipërisë; Gjykata e Lartë Ushtarake; Nr.11.  Rregj. Themel.V.F.L.P N.64 I Vendimit, 

Date 27/2/1951  Proces Verbal, fl. 140 



“Duke parë zhvillimin e procesit, e shoh të arsyeshme të them vetë se i gjithë aktiviteti 

i atij grupi të vogël Social Demokrat nuk është gjë tjetër veçse një notë e drejtuar aleatëve të 

Perëndimit për shtymjen e votave kur qeveria u njoh me të drejt opozitë. Një hap i tillë nuk do 

të thotë përmbysje e pushtetit të sotëm me violencë se ne, 37 të pandehurit, në bankën e të 

akuzuarve nuk jemi pjesëtarët e një organizate por anëtarët e katër korenteve të ndryshme, tre 

jashtë fronit dhe i katërti i dalë nga gjiri i tij dhe i shkëputur qandej. Katër korente me koncepte 

politike –shoqërore të ndryshme dhe vet-vetiu me veprimtari të përshtatur që pas frymës që 

përmban, duke qenë sejcili përgjegjës për veten ...”10 

Pavarësisht fuqisë së mendimit dhe fjalës së përdorur në gjyq për të argumentuar 

qëndrimin e saj ideologjik, por dhe veprimtarinë e saj gjatë Luftës dhe pas Luftës 

Nacionalçlirimtare, nuk arriti dot të ndikojë apo ndryshojë “vendimin e paracaktuar” të gjykatës 

ushtarake të asaj periudhe. Në analizën narrative të dosjes së saj vërejmë qëllimet dhe aspiratën 

e saj për një shoqëri pluraliste dhe, mbi të gjitha, ngritja e një zëri opozitar ku do ta ndryshonte 

sadopak ose do të sillte frymë perëndimore në Shqipëri. Pikërisht një nismë e tillë do të fillonte 

me përfaqësimin e tyre në parlament e më gjerë.  

Gjatë gjithë hulumtimit dhe dëshmive shohim M. Kokalarin aktive në të katërta rrymat 

që ajo citon më lart, e në të njëjtën kohë ajo ishte themeluese e Partisë Socialdemokrate. 

Musineja drejtonte e takohej me gratë dhe të rinjtë e Ballit Kombëtar dhe njëkohësisht kishte 

ngritur Koalicionin dhe Grupin e Rezistencës, të cilët përgatiteshin për mbledhjen e firmave 

dhe përfaqësimin e tyre në zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945. 

“Duke pare rindërtimin e vendit i dalë nga lufta me dëme të mëdha, me plagë të shumta 

materiale dhe morale, në pragun e zbatimit të reformave shoqërore ku cenohen interesat e një 

klase të privilegjuar der dje, d.m.th, në përmbysjen e një bote feudale drejt ngrehjes të një 

koncepti demokratik ku baza e jetës është puna dhe e gjen një pjesë të popullit shqiptare jashtë 

Frontit...”11 

Ajo nuk ndalej nga vizioni i saj për ardhmërinë e shoqërisë, pasi vetë Musineja vinte 

nga një familje me të ardhura ekonomike dhe me një pozitë të caktuar shoqërore. Ajo po ndjente 

persekutimin e shtresës së përkëmbur shqiptare, kryesisht ajo intelektuale dhe tregtare. Ndër të 

pandehurit gjendeshin dhe tregtarë të cilët akuzoheshin se nuk paguanin taksat e vendosura nga 

pushteti i asaj kohe, dhe veprimi i tyre kishte dëmtuar vendin dhe popullin. Disa grupime kishin 

vënë re luftën që po i bëhej dhe kishin filluar rezistencën e tyre ndaj reformave që po 

ndërmerreshin në atë periudhë nga pushteti i asaj kohe. 

10 AIDSSH, F. AMPB/Dosjet hetimore-gjyqësore, V. 1946, D. Mbrojtja. 
11 Po aty. 



Formimi i saj në letërsi e lejonte të pandehurën të përdorte një gjuhë të figurshme (të 

konotuar) gjatë fjalimit të saj për vetëmbrojtje. Ajo përdorte figura të tilla letrare, si epitete, 

metafora etj. (ftohtësi shpirtrash), përmes të cilave duket se synonte të sillte në vëmendje 

gjendjen e saj të rënduar shpirtërore dhe frikën e intelektuales largpamëse, e jo faktin e 

paraburgimit dhe gjyqin që po i bëhej, por pamundësinë e saj për të realizuar ëndrrën e një 

Shqipërie pluraliste dhe demokratike. 

“Elementët jashtë frontit që një çast kërkon të shkëputet si pjesë e vogël si ç’është nga 

gjithë sa e rrethon, duke gjetur një urë kalimi me anë të një korenti demokratik, për të hyrë në 

gjirin e një familje demokratike, për të ndjekur një vijë të vazhdueshme politike, drejt një uniteti 

moral të një pakice me shumicën, për ekuilibrimin e ideve dhe divergjencave që në të vërtetë 

nuk kanë kundërshtime, për sa iu përket reformave shoqërore drejt të cilave po shkojmë përpara, 

por sa me tepër ftohtësi shpirtrash, konseguencë e së kaluarës, d.m.th. Drejt harmonizimit të 

një bote mendore rreth një ideali të përbashkët.”12 

Në paragrafin e mëposhtëm na paraqitet një panoramë e plotë dhe perceptim i qartë i 

gjendjes tranzitore pas lufte që po kalonte vendi. Duket sikur ajo kishte parashikuar interesat e 

një/dy personave për të uzurpuar shtetin dhe gjithë instancat e tij. Ajo hodhi akuza të forta për 

shumë krime që u bënë në frontin e Luftës Nacionalçlirimtare në emër të pushtetit dhe të 

qëllimeve të tij.  

“Nga çlirimi i Shqipërisë dhe gjer në njohjen e qeverisë kaloi një mot kohe. Oshilacione 

mendimesh, konfuzion idesh dhe një propagande e fortë nga jashtë. Lëkundje mendore duke 

folur gjithmonë për elementë jashtë frontit ku mbretëronte një gjendje kaotike. Një mozaik 

idesh, personash dhe interesash”. Politike personale, feudale, kriminele lufte, kuislinge me një 

të kaluar të mirë politike nëpër male, tregtarë të taksuar, nënpunës të përjashtuar, idealistë, të 

cilët të gjithë pa përjashtim trumpetojnë idealizma, nacionalizma....”13 

Paralelizmi që i bënte grupeve të ndryshme shoqërore, rrymave dhe qëndrimeve të asaj 

kohe, duket sikur kërkonte t’i çirrte maskën disa kategorive të caktuara, që në vetvete nuk kishin 

në fokus vendin dhe interesat e tij, por interesat e tyre personale, dhe në emër të pushtetit donin 

të arrinin qëllimet e tyre.  

Gjithashtu, në paragrafin e dytë, kërkonte të qartësonte ambiciet e grupeve të tjera 

politike, që në sytë dhe në bindjen e saj ishin më atdhedashës dhe kishin një perspektivë më 

ambicioze për vendin e tyre, pjesë e së cilës ishte dhe ajo vetë. 

12 Po aty. 
13 Po aty. 



“Elementë, 80% te interesuar për interesa private që bëhen heronj, nacionaliste dhe që 

mbajnë shternguar 20 % te elementit idealist, i cili lëkundet mbasi s’ka një vijë të qartë politike 

dhe që vihet në lëvizje nga rrethanat e kohës duke u bërë mburojë e atyre që kërkojnë të lozin 

prapa skenës, nga brenda dhe jashtë”.  

“Propaganda e shëndoshë e trumpetuar për rezistencë që i ve të rinjtë në lëvizje, të cilët 

duke mos patur një kriter të shëndoshë ideologjik, të ushqyerjes vetëm me fjale nacionalizmi. 

Të thotë, të cilët duke mos kuptuar se lufta që i bëhet Ballit ose Legalitetit është luftë kundër 

një vije politike kompromisi ose koncepti shoqëror feudal ....”14 

Musineja ishte një grua e guximshme që mbrojti deri në fund idealin e saj. Nuk u 

frikësua për asnjë çast nga sistemi i asokohe dhe gjyqi publik që iu bë. Ky fakt bie në sy dhe 

gjatë marrjes së dënimit. Ajo besoi dhe kërkoi deri në fund të drejtën e saj. Mbase nuk e kishte 

parashikuar fundin, por ajo ende shpresonte për një shoqëri demokratike dhe të lirë. Aleancat e 

saj me grupimet e tjera politike synonin t’u kujtonin dhe një herë arsyet se përse kishin luftuar 

gjatë Luftës Nacionalçlirimtare. 

“I drejtohem trupit gjykues, me respekt që ta shqyrtojë edhe një herë përsa i përket 

aktivitetit tim dhe, në rast se rezulton e kundërta përsa i përket qëllimeve të sipër treguara, 

pranoj me kënaqësi edhe dënimin më të rëndë”15. 

Karakteristikat e personalitetit 

Musineja ishte vetëm 28 vjeç. Ajo nuk u ndal asnjëherë në përmbushjen e aspiratave të 

saj për liri dhe demokraci. Dy fusha spikatën në jetën e saj: Politika dhe Letërsia.  

Veprimtaria e jetës së saj u përqendrua në fuqizimin e grupeve opozitare për të përçuar 

fjalën e lirë, por edhe në krijimin e veprave letrare, të cilat nuk i ndau për asnjë çast edhe kur 

vuante dënimin.  

Transparenca e mendimit dhe veprimeve janë elementë që vihen re në procesverbalet e 

mbajtura gjatë ditëve të gjykimit të saj. 

E pandehura Musine Kokalari: _ Grupi jonë e firmosi notën, nënshkruam unë, ...16 

E pandehura Musine Kokalari - Grupin e Rezistencës e kam pagëzuar unë, kur mora 

vesh se kishte lidhje me ato të maleve. (fl. 49) 

14 Po aty. 
15 Po aty. 
16 Procesverbal nr. 5 i Librit Themelor të Gjykatës së Naltë Ushtarake të Republikës Popullore të Shqipërisë, 

Tiranë. 



Musineja u paraqit në të gjitha seancat e gjykimit mjaft e ftohtë dhe nuk u tërhoq për 

asnjë çast nga idealet e saj. Ajo, gjatë gjithë seancave, mbajti të njëjtin qëndrim, e qëndrueshme 

dhe këmbëngulëse në bindjet e saj përballë pushtetit, duke mos iu trembur kurrë gjykimit 

përfundimtar. 

“Merret në pyetje e pandehura Musine Kokalari e cila pas këndimit të akuzës tha: 

Akuzat që më bëhen nuk i pranoj!” 

Musine Kokalari:- Kërkoj drejtësi, veprimtarinë t’ime e shpjegova në mbrojtje.17 

M. Kokalari karakterizohej nga një besim i fortë në vetvete, e kjo mbase buronte edhe 

nga fuqia dhe aftësia e saj për të mbledhur rreth vetes shumë aktivistë të tjerë në luftën e tyre të 

përbashkët kundër pushtetit asokohe. 

Mund të themi se Musineja ishte e vetmja grua në krye të lëvizjes, si edhe e vetmja grua 

që drejtoi një parti politike në atë kohë. Përveç se ndiqte me kujdes takimet me aleatët dhe 

shkruante vazhdimisht në gazetë, ajo gjithashtu përhapte parime shoqërore, ideologjike e 

politike novatore për atë kohë dhe përballë atij pushteti, dhe punonte kryesisht me gratë e 

grupimeve të tjera dhe të rinjtë. 

Musine Kokalari dhe Gj. K, refuzuan avokatët mbrojtësa, tue marrë përsipër ata vetë 

mbrojtjen e tyre. (fl.175)18. 

Nga procesverbalet e mbajtura gjatë gjykimit, theksohet vendosja në dispozicion e 

avokatëve mbrojtës për të pandehurit. Siç citohet dhe më lart, Musineja e refuzoi atë, duke 

kërkuar të vetëmbrohet. Kapaciteti i saj, njohja dhe vetëdija e saj intelektuale e vendosën në një 

nivel të lartë përfaqësimi, sidomos në ditët e gjykimit të saj.  

Gjykimi 

Ngjarjet zhvillohen në vitet 1939-1946. 

“Sot, më 17 Qershor 1946, pranë kinema “Nasional” Tiranë, mblidhet trupi gjykues 

dhe nis gjykimin për 37 të pandehur, me akuzën:  Të organizuar në grupe klandestine për të 

përmbysur pushtetin demokratik në lidhje me kriminelët e luftës në arrati dhe me reaksionin e 

jashtëm; kanë kryer dhe kanë tentuar të kryejnë vrasje kundra njerëzimit dhe funksionarëve të 

pushtetit popullor si dhe akte të tjera sabotazhi; u kanë dhënë informata ushtarake, politike dhe 

ekonomike të huajve , etj, etj., duke vepruar kështu kundra interesave të larta të atdheut e të 

popullit.”19   

17 Procesverbal nr. 5 i Librit Themelor të Gjykatës së Naltë Ushtarake të Republikës Popullore të Shqipërisë, 

Tiranë.  
18 Procesverbal nr. 5 i Librit Themelor të Gjykatës së Naltë Ushtarake të Republikës Popullore të Shqipërisë, 

Tiranë. 
19 Vendim; “N’ emer te popullit shqiptar”, Gjykata e Naltë Ushtarake,, … fl. 177. 



Të  akuzuarve ju janë vënë në dispozicion avokat për tu mbrojtur mbi akuzën e ngritur. 

“Dhe filloi vazhdimi i gjykimit botërisht e me dyer të çelura. U sollën nga burgu rregullisht të 

shoqëruar të 37 të pandehurit, te cilët duke qenë të lirë u vunë në vendet e posaçëm” 20 

Ndër 37 të pandehurit radhitet dhe një vajzë 28 vjeçare, Musine Kokalari, e bija e 

Reshatit dhe Hanushes, e lindur në Adana të Turqisë, banuese në Tiranë. Ka një librari, që 

shpeshherë gjatë procesverbaleve përshkruhet dhe me termin librare. U arrestua më 23/01/1946 

me akuzën e lartpërmendur. 

Në vijimësi të dosjes, gjatë bisedave të mbajtura me procesverbal, të pandehurit 

akuzohen të jenë pjesë e disa grupimeve politike.   

Vendim 

“N’ Emër të Popullit Shqiptarë” 

Gjykata e Naltë Ushtarake 

...mbasi dëgjoi në seanca publike gjithë çështjen prej datës 17 Qershor deri më 30 

Qershor 1946, sot më datë 2 korrik 1946, e mbledhur në sallën e Kinemas ‘Nasional” në Tiranë, 

duke gjykuar të pandehurit: 21 

13) Musine Kokalari, e bija e Reshatit dhe Hanushes, e lindur në Adana të Turqisë,

banuese në Tiranë. Librare, me arsim të lartë (universitet letërsije në Romë), e pamartuar e 

padënuar e arrestuar më 23.I.1946-   

T’akuzuar: ... 

Gjykata  

Vendosi 

Fajtorine e të pandehurve, cilësimin e tyre si armiq të popullit dhe sabotatorë të 

pushtetit dhe ndërshkimin e tyre si vijon ... 

Musine Kokalari dënohet me 20 vjet heqje lirie, punë e detyrueshme, humbjen e të 

drejtat civile e politike për aqë-kohë, konfiskimin e pasurisë së tyre të lujtshme dhe të 

palujtshme në bazë të dispozitave ligjore në fuqi 22. 

Përfundime 

Analizimi dhe interpretimi na prezanton dhe disa karakteristika, përshkrimi i të cilave 

qoftë me fjalë me kuptim të drejtpërdrejt apo të figurshëm (me anë të epiteteve, metaforave 

etj.), nuk do të mjaftonte për të ndërtuar një kuadër të plotë të figurës së Musine Kokalarit, duke 

20 Vendim; “N’ emer te popullit shqiptar”, Gjykata e Naltë Ushtarake,, … fl. 177. 
21 Vendim; “N’ emer te popullit shqiptar”, Gjykata e Naltë Ushtarake,, … . fl. 177. 
22 Vendim; “N’ emer te popullit shqiptar”, Gjykata e Naltë Ushtarake, … . fl. 177. 



u ndalur sidomos në vlerësimin e vetëdijes intelektuale, integritetin, si dhe frymën idealiste që 

i karakterizonte. Rezulton se gratë e marra në studim hodhën themelet e para dhe tentuan 

krijimin e një shoqërie demokratike dhe të lirë.  




