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Abstrakt 

Mbarimi i Luftës II Botërore shënon për shtetasit italianë të mbetur në Shqipëri nisjen e një periudhe 

disavjeçare përpjekjesh për riatdhesim e njëkohësisht, përndjekjesh (ekzekutime, burgime, vdekje në kampe e 

burgje, kampe pune të detyruar), apo zhdukje pa asnjë gjurmë nga ana e pushtetit të ri të vendosur në Shqipëri. 

Janë shfrytëzuar dokumentet autentike nga Arkivi Qendror i Shtetit, Arkivi i Ministrisë së Jashtme,  Arkivi i 

Ministrisë së Brendshme.   

Kapitullimi i Italisë fashiste, më 8 shtator 1943 fatkeqësisht nuk përkoi edhe me 

mbarimin e luftës për italianët. Nga kjo ditë do të niste për qytetarët italianë kalvari i gjatë i 

vuajtjeve dhe i përjetimit të tmerreve të luftës tashmë në atdheun e tyre.  

Italia u pushtua nga ushtria e ish aleatit të saj, Gjermania naziste e në këto kushte 

italianët, ushtarakë e civilë, që gjendeshin në Shqipëri, por edhe në vende të tjera e kishin 

pothuaj të pamundur të riatdhesoheshin. Sipas mjaft burimeve, llogaritet në Shqipëri të kenë 

mbetur rreth 27.000 qytetarë italianë, përfshirë këtu edhe ushtarakë të të gjitha rangjeve dhe 

civilë të ardhur  para e, sidomos, pas 7 prillit 1939.  

Gjendja e krijuar në Shqipëri mbas kësaj date gjithashtu paraqitej mjaft konfuze pasi, 

pothuaj menjëherë në territorin shqiptar nuk vonojnë të hyjnë trupat gjermanë. Trupat ushtarakë 

italianë tashmë në pështjellim të plotë për shkak të mungesës së një komande qendrore në 

Shqipëri, por edhe ndërprerjes së ndërlidhjes me Shtabin e Ushtrisë Italiane nën komandën e 

gjeneral Badoglio-s, që ndërkaq ishte vënë në dispozicion të trupave aleatë, lejon komandantët 

e të gjitha niveleve të ndërmarrin pa asnjë lloj koordinimi vendime në shumicën e rasteve të 

gabuara. Kështu, pati drejtues të formacioneve ushtarake që vendosën t’i binden urdhrit për të 

dorëzuar armët tek repartet e ushtrisë gjermane, të tjerë vendosën të largohen për t’u bashkuar 

me pjesën tjetër të formacioneve ushtarake që ishin të dislokuar në territoret shqiptare të 

bashkuara rishtas me shtetin amë, të tjerë vendosën të bashkohen me forcat partizane shqiptare 

e të tjerë thjeshtë të dezertonin e të gjenin strehë sidomos në zonat e thella rurale.  

Pasojat do të jenë tejet të rënda për ushtarakët italianë. Ata komandantë, të cilët morën 

vendimin për të dorëzuar armatimin, praktikisht vendosën dënimin me vdekje të qindra mijëra 

ushtarakëve. Një pjesë prej tyre u vranë në territorin shqiptar e pjesa dërmuese përfundoi në 

kampet e shfarosjes. Po të njëjtin fat patën edhe ato trupa, komandantët e të cilëve menduan se 

mund të bashkoheshin trupat e tjera italiane në Strugë, prej nga mund të merrnin rrugën e 



kthimit për në atdhe nëpërmjet portit të Selanikut. Mungesa e ndërlidhjes bëri që ata të mos 

ishin të informuar se ushtria gjermane kontrollonte të gjithë linjën hekurudhore për në Selanik 

dhe se urdhri i ardhur nga Berlini ishte që të gjithë ushtarakët italianë, por edhe qytetarët e 

thjeshtë, cilësoheshin si armiq. Fati i tyre ishte i përcaktuar, të gjithë drejt kampeve të 

përqendrimit. 

Më ndryshe ndodhi me ata që vendosën të bashkohen me forcat partizane apo që u 

strehuan pranë familjeve shqiptare në qytete e fshatra. Shumica e tyre ia doli t’i mbijetonte atyre 

14 muajve, shtator 1943- nëntor 1944, të pranisë gjermane në Shqipëri. Gjithsesi, për hir të së 

vërtetës duhet të pranojmë se pati humbje si në radhët e partizanëve italianë ashtu edhe si pasojë 

e masakrave të kryera nga pushtuesi. 

Por, fatkeqësisht largimi i trupave gjermane nga territori shqiptar në nëntor 1944 dhe 

mbarimi i Luftës së Dytë Botërore më 9 maj 1945 me kapitullimin pa kushte të Gjermanisë 

naziste, shënon nisjen e një periudhe  tjetër vuajtjesh e mundimesh për qytetarët italianë të 

mbetur në Shqipëri. 

Riatdhesimi përbën problemin apo shqetësimin më të madh të komunitetit italian në 

Shqipëri. Megjithëse edhe qeveria italiane nga ana e saj bën përpjekje maksimale në këtë 

drejtim, përsëri procesi i riatdhesimit has në vështirësi për shkak  të qëndrimit të qeverisë 

shqiptare. Është shumë interesant një debat, pyetje e përgjigje, zhvilluar  në Asamblenë 

Kushtetuese më 31 janar 1948 midis parlamentarit, inxhinierit e arkitektit Florestano Di Fausto1 

dhe ministrit të Jashtëm të Italisë, juristit Carlo Sforza.2 Deputeti Florestano Di Fausto, i cili 

për shkak të angazhimit të tij si profesionist kishte jo pak njohuri për  Shqipërinë e sidomos për 

komunitetin italian të vendosur atje qysh para Luftës, ka pyetur dhe ka kërkuar shpjegime nga 

ministri i Punëve të Jashtme rreth gjendjes së italianëve të mbetur ende atje.3 Shkas për këtë 

pyetje bëhet ardhja e lajmit se tekniku Paolo Saggioti është ekzekutuar nga autoritetet shqiptare 

nën akuzën “se ka kryer sabotime”. Sipas Di Fausto-s kanë kaluar më shumë se tre vjet nga 

nënshkrimi i marrëveshjes Palermo-Hoxha, sipas të cilës parashikohej “prania në Shqipëri e 

disa kategorive të personelit të specializuar për një periudhë që mendojmë se është tejkaluar 

1Florestano di Fausto- 1890-1965, inxhinier e arkitekt, deputet i Asamblesë Kushtetuese 25. 06. 1946-31. 01. 1948 

e më vonë i Parlamentit Italian, 08. 06. 1948-24. 06. 1953. Di Fausto u angazhua me hartimin e Planit Rregullues 

të Tiranës; është projektuesi i kompleksit të ndërtesave të ministrive dhe sheshit kryesor të Tiranës “Skënderbe” 

më 1932; projektoi Vilat Mbretërore në Durrës e Shkodër më 1928-30 dhe Shkollën Industriale Italiane po në 

Shkodër. 
2 Karlo Sforza (Kont), 1872-1952. Jurist e diplomat, antifashist. Mbas luftës zgjidhet deputet dhe mban postin e 

ministrit të Punëve të Jashtme nga 02.02.1947-16.07.1951. Nënshkruan Traktatin e Paqes midis Republikës 

Italiane e Fuqive Aleate më 1947; Paktin Atlantik më 1949; Marëveshjen për krijimin e Këshillit të Europës dhe 

Traktatin e themelimit të Komunitetit Europian të Qymyrit e Çelikut më 1951. 
3Gazzeta Ufficiale, vendi???31 Gennaio 1948. 



gjatë tashmë”. Më tej ai shton se, “... për shkak të gjendjes tejet të rëndë të italianëve të mbetur 

ende në atë vend (Shqipëri – shën. aut.), bëhet fjalë për rreth 750 persona, nga të cilët më shumë 

se nja njëqind janë të burgosur, a nuk keni parashikuar mundësinë e një ndërhyrje të shpejtë në 

format që do të gjykohen të mundshme dhe të përshtatshme me qëllim lirimin e të burgosurve 

dhe kthimin në Itali të të gjithë atyre që kanë mbetur në Shqipëri si pasojë e marrëveshjes së 

marsit 1945?”4. 

 Ministri Karlo Sforza në përgjigjen e tij shtjellon vështirësitë e hasura gjatë përpjekjeve 

për riatdhesimin e bashkatdhetarëve të mbetur në Shqipëri. Ai iu bën të ditur parlamentarëve 

situatën e krijuar për shkak të qëndrimeve aspak miqësore e bashkëpunuese të qeverisë 

shqiptare. 

“Në momentin e çlirimit të Shqipërisë gjendeshin ende atje 20 mijë italianë, civilë, 

ushtarakë dhe të mobilizuar për shkak të Luftës. Qeveria italiane - deklaron Sforza - u interesua 

menjëherë për riatdhesimin e tyre, ashtu siç ishte vepruar edhe për italianët e mbetur në Greqi, 

Bullgari e Rumani, mbas çlirimit të këtyre vendeve. Aleatët vunë në dispozicion anijet e 

nevojshme dhe UNRRA u deklarua menjëherë e gatshme për të lehtësuar asistencën për 

imbarkimin, ndërsa një Komitet Italian i ngritur enkas në Shqipëri ju kushtua marrjes kontakt 

me italianët e shpërndarë nëpër Shqipëri dhe ndihmuar ata me fonde”.5 Por, po sipas Sforza-s, 

“... shumë shpejt na u desh të konstatonim që nga ana e autoriteteve shqiptare nuk kishte 

ndërmend për t’i lënë që të largoheshin bashkatdhetarët tanë. Këta të fundit - konstaton Sforza 

- përdoren në pjesën më të madhe për punë të ndryshme, si teknikë, si punonjës të specializuar 

ose jo. Autoritetet vetë kanë ndërmend  të vazhdonin të përfitonin, duke i mbajtur italianët, 

shumë prej të cilëve ishin të liruar nga kampet e përqendrimit dhe të tjerë kishin marrë pjesë në 

luftën partizane shqiptare, sikur të ishin tamam robër lufte”.6 

Ministri Sforza gjatë përgjigjes së pyetjes të deputetit Di Fausto shpjegon shkurtimisht 

për marrëveshjen e arritur më 14 mars 1945 midis nënsekretarit të shtetit për Luftën, Mario 

Palermo, i dërguar me mision special në Tiranë, dhe kryetarit Enver Hoxha.7 

Kjo marrëveshje parashikonte që, duke filluar nga 15 prilli 1945 do të niste riatdhesimi 

i të gjithë italianëve civilë, ushtarakë e të mobilizuar. Në Shqipëri do të mbaheshin përkohësisht 

një numër i caktuar specialistësh të nevojshëm për rindërtimin e Shqipërisë. Por, këta nëse do 

4 Po aty. 
5Po aty. 
6 Po aty. 
7Ministri Sforza e cilëson shprehimisht “Kryetar” dhe jo si kreu i Qeverisë, me sa duket me qëllimin për ta 

identifikuar se ai, pra Hoxha, është kreu i gjithçkaje tashmë në Shqipëri. 



të pranonin të rrinin do të kishin kontrata të rregullta pune, nëse nuk do të pranonin do të 

zëvendësoheshin me të tjerë që do të vinin nga Italia në bazë të një angazhimi të rregullt. 

Sforza bën të ditur para Asamblesë se, “.. riatdhesimi në masë i italianëve përfundoi 

gjatë verës 1945. Në korrik 1945 u dërgua në Tiranë misioni ynë, i cili u interesua për 

riatdhesimet me dakordësi të specialistëve duke kërkuar me këmbëngulje nga Qeveria Shqiptare 

më shumë se njëherë por gjithnjë pa rezultat, listat e kategorive të specialistëve që asaj i 

nevojiteshin në mënyrë që t’ju jepej mundësia e riatdhesimit atyre që nuk dëshironin të rrinin 

dhe dhënia e kontratave të rregullta të punës atyre që do të rrinin.”8 

Por, më 17 janar 1946, qeveria e Tiranës njofton misionin italian, i cili sipas Sforza-s, 

“… me gjithë vështirësitë e ngadalësinë e detyruar nga gjendja në vend po përpiqej të zgjidhte 

këto çështje..” 9, se duhej të largohej menjëherë nga Shqipëria pasi ka mbaruar detyrën për të 

cilën kishte ardhur. 

“Mbas largimit nga Tirana të përfaqësisë tonë - vazhdon të përgjigjet Sforza - gjendja e 

italianëve të mbetur atje pa asnjë mbrojtje me shpejtësi u rëndua: pati arrestime, konfiskime, 

persekutime kundër klerikëve, procese. Sidomos teknikët e AGIP-it dhe mjekët e mbajtur si 

specialist qenë viktima të të gjithë këtyre vuajtjeve. Të shtrënguar për të punuar në kushte të 

vështira morale e materiale, disa prej tyre u proceduan nën akuzën e zakonshme të sabotimit 

dhe në disa raste u pushkatuan.”10 

Po cilët ishin ata që u përballën me burgjet, kampet apo akoma më keq me togat e 

pushkatimit? Sforza nuk përmend emra edhe pse njoftimet e para të ardhura nga përtej 

Adriatikut mund të kenë qenë konfuze. Gjithsesi, qeveria italiane dinte se çfarë po ndodhte me 

bashkatdhetarët e vet të mbetur në Shqipëri. Çuditërisht trajtimi që ju ishte rezervuar italianëve 

në Shqipëri nga autoritetet shtetërore, por edhe nga popullata në qytete e fshatra, prej 8 shtatorit 

1943 deri në nëntor 1944, kishte qenë mjaft dashamirës. Gjendja kishte ndryshuar rrënjësisht 

me ardhjen në pushtet të qeverisë komuniste. Moslejimi i riatdhesimit të specialistëve nga ana 

e qeverisë shqiptare me pretendimin se, “duhej të mbaronin punimet e nisura”, apo se, “... duhej 

të kontribuonin në rindërtimin e vendit të shkatërruar nga lufta”, apo thjesht se, “... nuk kemi 

mjaftueshëm specialistë”, rëndoi në shumicën e rasteve mbi ata shtetas italianë që kishin 

mbërritur në Shqipëri vite më përpara se ushtria italiane të zbarkonte këtu. Do të ishin pikërisht 

inxhinierët e teknikët që punonin në sektorin e industrisë minerare, kryesisht atë të naftës, që 

së bashku me familjarët e tyre, vendosen në Shqipëri në vitet ’20-’30 të shekullit të kaluar. 

8Gazzetta Ufficiale, 31 Gennaio 1948. 
9Po aty. 
10Po aty. 



Numri i tyre do të rritet nga viti në vit dhe sipas burimeve italiane, “më 8 shtator 1943 në 

Shqipëri ishin 900 teknikë italianë dhe rreth 350 familjarë të tyre, që nuk ishin ende evakuar.”11 

Qeveria e re e drejtuar nga komunistët që në javët e para të instalimit të saj zyrtar në 

Tiranë nis nga ushtrimi i dhunës e terrorit ndaj “elementëve antikomunistë”, “pjesëtarëve të 

klasave të përmbysura”, “elementëve armiq që sabotojnë pushtetin popullor” etj.  Në këtë 

mënyrë, qeveria komuniste konsideronte armik që duhet eliminuar e nënshtruar me çdo kusht 

së bashku me bashkatdhetarët e vet edhe shtetasit e huaj që hipotetikisht mendohej se mund t’ia 

cenonin pushtetin.  

Padyshim ndër të parët që do të bëheshin shembull ishin pikërisht shtetasit italianë që 

kishin shërbyer në Shqipëri prej vitesh në sektorët më strategjikë të ekonomisë tejet të dobët 

shqiptare. Inxhinieri Andrea Tarasconi, drejtor i AIPA-s, ia kishte dalë të mbronte impiantet 

dhe personelin edhe gjatë periudhës së pranisë së ushtrisë gjermane, por gjendja ndryshoi krejt 

pas mbarimit të luftës. Ai së bashku me teknikun Mario Cati qenë ndër të parët që e pësuan. U 

arrestuan  në shkurt 1945 dhe nën akuzën e rëndomtë të gjoja “sabotimit”  u pushkatuan më 28 

shkurt. Fatkeqësisht nuk qenë të vetmit,12 pasi regjimi i ri komunist i vendosur në Shqipëri nuk 

do të mjaftohet vetëm me kaq. Të tjerë specialistë italianë do të pësonin fatin e tyre. 

Kështu kirurgu duarartë Venanzio Lozzi dënohet me vdekje nën akuzën “e tentativës 

për të nxjerrë monedha ari nga Shqipëria”.13 Gjatë procesit hetimor rezulton se ai, “ka ndihmuar 

disa italianë të largohen nga Shqipëria; se po përgatitej edhe vetë me të tjerë për t’u larguar; 

dhe se ka dërguar në Itali shuma monetare në ar për llogari të personave të tjerë”. Ekzekutohet 

më 16 gusht 1946 në bazë të vendimit të Gjykatës Ushtarake dhe vetëm pasi vetë Enver Hoxha 

siglon këtë dënim. Vallë dënimi ekstrem ishte një hakmarrje personale e Komandantit suprem 

të Shqipërisë apo ndonjë intrigë e ulët e bashkatdhetarëve të tij që militonin në Rrethin 

Demokratik “Giuseppe Garibaldi” dhe që i përkisnin të majtës italiane (komunistë apo 

socialistë). Profesor Lozzi e ka marrë me vete arsyen e vërtetë të këtij dënimi ekstrem. Gjithsesi, 

emri i tij ende edhe sot kujtohet me respekt e nderim për shërbimet e vyera që ai bëri në ato pak 

vite që jetoi e punoi në Shqipëri. 

Një tjetër ndodhi e viteve të para të pasluftës që ka për protagonist një shtetas italian 

paraqet mjaft interes për të kuptuar gjendjen e italianëve të mbetur në Shqipëri. Bëhet fjalë për 

një specialist elektricist, Augusto Betti, i mbajtur në Shqipëri në bazë të marrëveshjes Hoxha-

11Francesco Guidi, -“Albania: riabilitati e decorate dal governo di Tirana tre tecnici italiani uccisi alla fine della 2-

a Guerra mondiale”, in:  L’Industria mineraria, no.6, vendi ????1994. 
12Po aty 
13AIDSSh, Dosje hetimore-gjyqsore, f. ???? 



Palermo. Në letërkëmbimin e zhvilluar në vitin 1949 ndërmjet drejtuesve më të lartë të Partisë 

Komuniste Italiane me drejtues të lartë të partisë14 në Tiranë, thuhet se në nëntor 1946, Augusto 

Betti elektricist pranë AIPA-s i ardhur në Shqipëri në vitin 1936 së bashku me familjen, është 

arrestuar ndërsa gruaja e vajza e tij janë dërguar në kampin e internimit në Kamëz. Meqenëse 

nuk dihet asgjë për fatin e tij dhe të gruas e vajzës, familja në Itali i ka kërkuar ndihmë drejtuesve 

të Partisë Komuniste Italiane me shpresë se do të mund të ndihmonin të afërmit e tyre. Përgjigjja 

“e thatë” nga Tirana se, “Betti akuzohet për veprimtari armiqësore”, nuk lë vend për të shpresuar 

se ai mund t’i ketë shpëtuar ndonjë dënimi ekstrem. 

Por rasti i teknikut tjetër të AIPA-s, gjeometrit Paolo Saggiottit, është me të vërtetë 

shumë domethënës për të kuptuar gjendjen realisht tejet të rrezikshme në të cilën jetonin e 

punonin ata që qenë të detyruar forcërisht të qëndronin në Shqipëri. Saggiotti çuditërisht 

përfshihet në një proces gjyqësor, të quajtur “Gjyqi i deputetëve”, kundër një grupi 

personalitetesh të akuzuar si kundërshtarë të qeverisë komuniste.15 Në këtë grup bënin pjesë 

deputetë, profesorë, mjekë, inxhinierë, firmëtarë të Aktit të Pavarësisë, pinjollë të familjeve 

atdhetare, të cilët morën dënime të rënda nga ato kapitale deri tek ato afatgjata. Me sa duket 

regjimit të Tiranës i duhej t’i bashkëngjiste këtij grupi edhe një italian, kinse për të provuar se 

në bankën e të akuzuarve nuk janë vetëm ata [disa] shqiptarë që “kanë lidhje me Misionet Aleate 

dhe që nuk duan që në Shqipëri të vendoset regjimi komunist”, por edhe një shtetas i huaj nga 

një vend perëndimor. Saggiotti dënohet me vdekje së bashku me 11 të tjerë, midis të cilëve edhe 

inxhinieri i talentuar shqiptar Riza Alizoti, që gjithashtu punonte tek AIPA dhe ekzekutohen në 

tetor 1947. 

Vala e arrestimeve të shtetasve italianë nis që në muajt e parë të pasluftës. Pushteti i ri 

nuk ka nevojë për shumë prova, për të mjafton fakti i të qenit shtetas i huaj e sidomos italian, 

për t’u konsideruar potencialisht i rrezikshëm. E këtu autoriteteve shqiptare jo pak i ka ardhur 

në ndihmë edhe Rrethi Demokratik “G. Garibaldi”, i cili drejtohej nga anëtarë tejet të 

devotshëm të Partisë Komuniste Italiane. Ishin shpeshherë drejtuesit e tij që informonin për 

veprimtarinë e bashkëkombësve të tyre apo gjykonin për radhën e riatdhesimit të tyre. Rrethi 

në fjalë në vitin 1945 mori përsipër të hartonte lista e kartela me të dhëna shumë të hollësishme 

të italianëve të mbetur në Shqipëri. Përveç emrit e mbiemrit, shënohej vendlindja, datëlindja, 

atësia, besimi, data e mbërritjes në Shqipëri, grada, përgjegjësia, gjendja civile (martuar ose jo), 

numri i fëmijëve, emri i gruas, qyteti, pjesëtarët e familjes, adresa, profesioni, data e zbarkimit, 

periudha me partizanët, periudha e robërisë tek gjermanët,  në spital, lokaliteti i punës me civilë 

14Arkivi Qendror Shtetëror (më tej: AQSH),  Fondi (më tej: F.), 14/AP-org. udh., Viti (më tej V.) 1949, L. 3, D.1. 
15AIDSSh, Dosje Hetimore-Gjyqsore, f. ???? 



shqiptarë, puna ose detyra, në se dëshiron të rrijë ose jo në Shqipëri dhe, së fundi vendndodhja 

aktuale në Shqipëri16. Të gjitha këto të dhëna natyrisht që iu viheshin në dispozicion 

autoriteteve shqiptare për t’u përdorur prej tyre. 

Gjithnjë lidhur me sa më sipër u tha, përbën rasti i ish-drejtorit të filialit të Bankës 

Kombëtare të Shqipërisë në Vlorë, Giuseppe Terruzi. I arrestuar në ditët e para të dhjetorit 1945 

akuzohet nga autoritetet shqiptare se, “ka qenë fashist, se i ka dorëzuar gjermanëve kur po iknin 

një sasi të hollash dhe se së bashku me Arturo Orlandon ka ndihmuar disa bashkatdhetarë të 

tyre të ikin nga Ushtria Nacionalçlirimtare për në Italinë e pushtuar nga nazistët”17. Megjithëse 

kundër Terruzit akuzat janë krejtësisht të pambështetura në prova e fakte, megjithëse janë 

mjaftueshëm në mbrojtje të tij deklaratat e banorëve të Vlorës, të cilët e kanë njohur ose kanë 

punuar me të, megjithëse nga Drejtoria Qendrore e Bankës në Tiranë jepet konfirmimi se 

Terruzi nuk ka shkaktuar asnjë dëm financiar dhe se anëtarësimi në Partinë Fashiste ishte një 

detyrim, të cilit nuk mund t’i shmangej askush, ai dënohet me burgim. Por, gjatë procesit 

hetimor bie në sy fakti se do të jetë pikërisht një italian, kapiten Chilovi18, i cili pohon e 

nënshkruan kundër Terruzzit dhe disa të tjerëve. Bazuar në deklaratën e lëshuar më 19 shkurt 

1946 nga Nicolo Delogu gjatë procesit hetimor mësojmë se ai së bashku me një tjetër italian të 

quajtur Picceci janë thirrur në Drejtorinë e Mbrojtjes së Popullit në Vlorë prej kapiten Chilovit, 

i ardhur nga Berati dhe kanë menduar se bëhej fjalë për zgjedhjet e Rrethit Demokratik “G. 

Garibaldi”, por në fakt janë pyetur për qëndrimet e pikëpamjet e të burgosurve Terruzzi, 

Belluzzi, Tagliani, Verde, Sinopoli e Orlandi. Sipas kësaj deklarate, Delogu e Picceci nuk kanë 

firmosur kundra bashkatdhetarëve të tyre. Familja e G. Terruzzit mundi të riatdhesohet ndërsa 

ai do të ndërrojë jetë pas disa vitesh, në vitin 1952 në burgun famëkeq të Burrelit. 

Lista e atyre që vuajtën në burgje e kampe, që humbën jetën apo edhe që punuan me 

detyrim në Shqipërinë e pasluftës është disi e gjatë, por do të doja të kujtoja këtu edhe disa prej 

klerikëve që kishin ardhur në Shqipëri për t’i shërbyer besimtarëve të krishterë. Pati prej tyre 

që u dënuan me vdekje, pasi kaluan kalvarin e torturave të padëgjuara, e këtu mund të 

përmendim At Giovani (Gjon) Faustin, i pushkatuar më 4 mars 1946 dhe i shpallur para pak 

vitesh “Martir i Kishës”.  

Një tjetër klerik nga Italia, At Giacomo (Jak) Gardin i Urdhrit Jezuit, vuajti në burgjet 

shqiptare nga viti 1945 deri më 1955, kur edhe mundi të riatdhesohet. Kishte qenë mësues në 

16AQSh, F. 445, V. 1945, D. 54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 75, 76, 88. 
17AIDSSh, Dosje Hetimore-Gjyqsore, f.???? 
18Dokumenti është shtypur nga një nëpunës i Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, më vonë Sigurimi i Shtetit, i cili 

nuk e ka shkruar si duhet. 



Seminarin Papnor në Shkodër. Libri i tij “10 vjet burg në Shqipëri 1945-1955” është dëshmia 

më autentike e Shqipërisë të atyre viteve, por edhe të atyre që pasuan. Libri u shkrua pas 

kërkesave këmbëngulëse të eprorëve të tij, të cilët me të drejtë mendonin se ishte detyrë e atyre 

që kishin vuajtur në burgjet e kampet e përqendrimit të dëshmonin me shkrim para popullit 

shqiptar e para botës së qytetëruar se tmerret e diktaturës nuk kanë qenë një legjendë. Vepra u 

botua në vitin 1986 në Romë, në gjuhën angleze në SHBA në vitin 1988, në gjuhën shqipe në 

vitin 1992 po në Romë dhe, më vonë, është përkthyer edhe në gjuhën kroate. 

E për t’u kthyer përsëri tek fjala e ministrit Sforza në Asamblenë Kushtetuese të 

Republikës Italiane vërejmë se përpjekjet për të mbrojtur shtetasit italianë të mbetur në Shqipëri 

kanë qenë pa asnjë rezultat. “Nëpërmjet Vatikanit, Kryqit të Kuq Ndërkombëtar dhe UNRRA-

s, Ministria e Punëve të Jashtme është përpjekur t’ju vijë në ndihmë bashkëkombësve në 

Shqipëri dhe të mund të riatdhesojë ata që kanë mbetur - deklaron Sforza - por asnjë nga këto 

organizata nuk mundi të zhvillonte as më të voglën veprimtari në këtë drejtim. UNRRA dhe 

Kryqi i Kuq Ndërkombëtar nuk kaloi shumë kohë edhe u përzunë nga Shqipëria”19. 

“Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë bëri tentativa edhe pranë qeverive aleate. Ju 

drejtua edhe Përfaqësisë të BRSS - deklaroi Sforza - por në se në fillim u duk se do të ndihmonte 

(më vonë) u tërhoq. Amerikanët e britanikët lanë të kuptohej se interesimi i tyre do t’i dëmtonte 

më shumë se sa do t’i ndihmonte (italianët) duke pasur parasysh marrëdhëniet e tendosura të 

tyre me Qeverinë e Tiranës. Në fakt pas pak edhe misionet e tyre u larguan nga Shqipëria”.20 

Në përfundim të kësaj trajtese të shkurtër, do të doja të jepja një shpjegim se përse në 

titullin e fjalës time kam përmendur vetëm dy emra prof. Lozzi e At Gardin. Profesionet e tyre 

mund të duken shumë larg nga njëri-tjetri, njëri mjek kirurg e tjetri klerik mësues, por që të dy 

gjithçka bënë në jetë, ishte e lidhur drejtpërsëdrejti me qenien njerëzore. I pari, mjekoi e shëroi 

me duart e tij të arta trupat e sëmurë e, i dyti me përkushtimin e tij nëpërmjet fjalës u mundua 

të shëronte shpirtrat e trazuar. Asgjë nuk mund të justifikojë veprimet e autoriteteve shqiptare 

të atyre viteve për dënimet ekstreme, për keqtrajtimin fizik e psikologjik të ushtruar ndaj 

shtetasve italianë që punuan e jetuan në Shqipërinë e para, gjatë pas Luftës së Dytë Botërore. 

19Gazzeta Ufficciale, 31 gennaio 1948. 
20Po aty. 




