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5drini

labi Seit
Lindi më 1942, në Konispol të 

Sarandës. Më 16 korrik 1963, me vendim 
nr. 53, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor 
për «arratisje nga vendi i internimit» dhe 
e dënoi me 4 vjet e 1 muaj burg. Më 18 
janar 1963, me vendim nr. 1, Gjykata e 
Gjirokastrës vendosi mjekim të detyruar 
të të pandehurit dhe mbylljen e tij në 
institucionin psikiatrik të Vlorës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 46-47.

labo Koço
Lindi më 1882. Më 13 mars 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi të njohë faktin juridik të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 10 
dhjetor të vitit 1947, në burgun e Korçës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, f. 1-2.

labo Llambro
Lindi më 1926, në Vuno të Himarës. Më 

6 nëntor 1953, me vendim nr. 638, Gjykata 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 116-17.

labo nako
Lindi më 1891, në Vuno të Himarës. 

Më 17 dhjetor 1946, me vendim nr. 657, 
Gjykata e Sarandës e deklaroi «armik të 
popullit dhe sabotator të pushtetit» dhe e 
dënoi me burgim të përjetshëm, konfiskim 
të pasurisë, si dhe humbjen e të drejtave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, f. 2-3.

labo Spiro
Lindi më 1913, në Vuno të Himarë. Më 

17 gusht 1954, me vendim nr. 17, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 95-96.

laboviti Jorgo
Lindi më 1943, në Gjirokastër. Më 

9 janar 1962, me vendim nr. 1, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 50-51.

laboviti Maria 
Lindi më 1926, në Athinë, Greqi. Më 30 

maj 1994, komisioni i ngritur për vërtetimin 
e kohës së vuajtjes së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të dënimit të 
tij për motive politike nga 30 korriku i vitit 
1949 deri më 10 shtator 1949, kur dhe vdiq 
në hetuesi.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 54-55.

laboviti Stavro 
Lindi më 1921, në Gjirokastër. Më 22 

nëntor 1977, me vendim nr. 340, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 106-07.

laca Bernard
Lindi më 1918, në Shkodër. Më 30 

shtator 1946, me vendim nr. 494, Gjykata 

gLLavatoviç
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Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«sabotim të pushtetit» dhe e dënoi me 
vdekje dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, f. 55-56.

laca çesk
Lindi më 1914, në Shkodër. Më 20 

dhjetor 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
nga 20 janari i vitit 1945 deri më 20 maj 
1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 104-05.

laca dom tomë 
Klerik katolik.
Lindi në vitin 1898. U shugurua në 

Shkodër, më 1929, dhe u emërua sekretar 
i Arqipeshkvit të Shkodrës (fillimisht i 
Imzot Lazër Mjedës, pastaj i Imzot Gaspër 
Thaçit dhe në fund i Imzot Frano Gjinit). 
Më 1945 iu dha leje të përcillte Delegatin 
Apostolik dhe të mos kthehej në atdhe, 
por ai nuk pranoi. U arrestua më 18 nëntor 
1946, pak pas Kryengritjes së Postribës 
(9 shtator 1946), bashkë me një grup 
meshtarësh, si Imzot Frano Gjini [shih], 
Imzot Gjergj Volaj [shih], Imzot Nikollë 
Deda [shih]. Pas katërmbëdhjetë muaj 
torturash, në janar të vitit 1948 u dënua me 
vdekje, me pushkatim, dënim që më vonë 
iu kthye në burgim të përjetshëm. U lirua 
më 1960. Vdiq më 21 shkurt 1962.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit katolik 
në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, f. 77-
78; AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, f. 77-78.

laca Elda
Lindi më 1948, në Fier. U internua për 

motive politike. Më 8 prill 1993, me vendim 
nr. 22, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Shkodra në Ishull Lezhë, prej 31 janarit të 
vitit 1953 deri më 10 gusht 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 68-69.

laca ivan
Lindi më 1946, në Fier. U internua për 

motive politike. Më 8 prill 1993, me vendim 
nr. 22, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Shkodra në Ishull Lezhë, prej 31 janar 1953 
deri më 10 gusht 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 25-26.

lacaj Selim
Lindi më 1907, në Tragjas, Vlorë. Më 

5 dhjetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 96-97.

lacaj viktor
Lindi më 1955, në Tiranë. Më 29 

mars 1974, me vendim nr. 140, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 77-78.

lace Zija
Lindi më 1917, në Korçë. Më 10 janar 

1951, me vendim nr. 3, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet kohë. Më 18 
qershor 1977, me vendim nr. 128, Gjykata 
e Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 20-21.

laci Fahrije
Lindi më 1924, në Gjakovë. Më 9 tetor 

1951, me vendim nr. 524, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «dijeni mbi 
ekzistencën dhe veprimtarinë e grupit 
Bashkimi i Kombit» dhe e dënoi me 15 
muaj punë korrektuese. U lirua menjëherë, 
sepse dënimin e kish kryer me paraburgim 
(10 prill 1951-më 9 tetor 1951).

LaCa
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 96.

laci Halit
Lindi më 1927, në Peshkopi. Më 27 

nëntor 1947, me vendim nr. 257, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 4 vjet 
burg. U lirua më 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 32-34.

laci Jorgo
Lindi më 1920, në Gjirokastër. Më 7 

shtator 1993, me vendim nr. 737, Gjykata 
e Gjirokastrës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
komuniste, më 31 maj 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 57-58

lacuku Shtjefën
Lindi më 1931, në Beltojë të Shkodrës. 

Më 25 gusht 1962, me vendim nr. 124, 
Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut me anë të arratisjes 
jashtë shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet kohë. Për 
krimin e «arratisjes nga vendi i ndalimit», 
e dënon me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 103.

laça gjin
Lindi më 1921, në Shkodër. Më 6 

maj 1948, me vendim nr. 31, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në grupin e formuar për 
klandestinë propagandistik, disfatist dhe 
dezertor në radhët e ushtrisë» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 50-51.

laçaj Qazim
Lindi më 1901, në Fier. Më 28 tetor 

1953, me vendim nr. 417, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me banda të armatosura 
diversantësh dhe agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me 25 vjet burg, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 46-47.

laçaj Shyqyri
Lindi më 1912, në Shkodër. U arrestua 

më 15 maj 1947. Më 19 qershor 1948, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
«për tentativë arratisjeje dhe agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullot» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtave civile dhe politike 
për 5 vjet kohë. U lirua më 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 125-26.

laçi ali
Lindi më 1933, në Fier. Më 19 janar 

1962, me vendim nr. 9, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 3 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 18-19.

laçi avdi
Lindi më 1878. U internua për motive 

politike. Më 18prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Kukësi në Berat, prej prillit të vitit 1945 
deri më qershor 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 30-31.

laçi avdulla
Lindi më 1910, në Kukës. Më 21 

nëntor 1959, me vendim nr. 126, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim krimi kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 76-76/1.

laçi Estref
Lindi më 1884, në Bilisht, Korçë. Më 27 

nëntor 1947, me vendim nr. 244, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 5 vjet burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtës civile 
dhe politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 8-9.

laçi Halil
Lindi më 1918, në Pukë. U pushkatua 

për motive politike, më 26 korrik 1944.

Laçi
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 37

laçi Hazbi
Lindi më 1930, në Pukë. Më 8 shtator 

1951, me vendim nr. 157, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 41-42.

laçi Hume
Lindi më 1905, në Bardhoc, Kukës. U 

internua për motive politike. Më 18prill 
1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Kukësi në Berat, 
prej prill 1945 deri më qershor 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 32-33.

laçi ismail
Lindi më 1928, në Pukë. Më 14 nëntor 

1980, me vendim nr. 36, Gjykatës e Pukës e 
deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 45.

laçi isuf
Lindi më 1926, në Guri Bardhë, Mat. 

Më 8 shtator 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në nëntor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 15-16.

laçi Kamer
Lindi më 1870. U burgos për motive 

politike më 5 shkurt 1945. U lirua më 28 
nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 34-35.

laçi Musa
Lindi më 1928, në Burrel. Më 23 

tetor 1946, me vendim nr. 378, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 10 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 5 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 31.

laçi (dule) Nafize
Lindi më 1940, në Devoll. U internua 

për motive politike, nga Korça në Fier, prej 
vitit 1951 deri më 1961.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 74-75.

laçi Qazim
Lindi më 1924, në Pukë. Më 9 tetor 

1951, me vendim nr. 524, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor dhe pjesëmarrës në grupe 
terroriste» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 41-42.

laçi Qerime
Lindi më 1918, në Korçë. U internua 10 

vjet për motive politike nga rrethi i Korçës 
në Ballsh të Fierit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 118-19.

laçi ramadan
Lindi më 1962, në Miras të Korçës. Më 

19 prill 1984, me vendim nr. 72, Gjykata e 
Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 87-88.

laçi Sabri
Lindi më 1915, në Brest, Dibër. Më 11 

maj 1994, me vendim nr. 172, Gjykata e 
Dibrës vendosi njohjen e faktit të vrasjes së 
tij pa gjyq nga forcat komuniste, më 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 91-92.

laçi Selim
Lindi në Vlorë. Hodhi në erë depot 

italiane; u ekzekutua nga komunistët.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
126.
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laçi Selvije
Lindi më 1918, në Bardhoc, Kukës. U 

internua për motive politike. Më 18prill 
1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Kukësi në Berat, 
prej prillit 1945 deri në qershor 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 28-29.

laçi veli
Lindi më 1916. Më 30 maj 1994, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të dënimit 
me burg për motive politike nga 10 nëntori 
i vitit 1944 deri më 10 maj 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 62-63.

laçka Erifili
Lindi më 1927, në Berat. U internua 

dhe dëbua për motive politike. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 66.

laçka gavrosh
Lindi më 1950, në Pogradec. U dëbua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Pogradec në Krujë, prej 
4 shtatorit të vitit 1962 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 67.

laçka Selim
Lindi më 1911, Kododesh, Librazhd. 

Më 12 dhjetor 1993, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 23 prill 1954 deri më 20 prill 
1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 18-19.

laçka vladimir
Lindi më 1947, në Pogradec. U dëbua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Pogradec në Krujë, prej 
4 shtatorit të vitit 1962 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 62-63.

laçka Zylyf
Lindi më 1923, në Rrajcë të Pogradecit. 

Më 23 dhjetor 1949, me vendim nr. 115, 
Gjykata Ushtarake e Pogradecit e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në organizatë 
tradhtare dhe agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 5-6.

laço niko
Lindi më 1908, në Dardhë të Korçës. 

Më 18 qershor 1946, me vendim nr. 268, 
Gjykata Ushtarake e Beratit e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në organizatën e 
Vorio-Epirit dhe agjitacion e propagandë» 
dhe  e dënoi me 8 vjet burg dhe punë të 

Laço

Qazim Laçi
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detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 145-01.

lahi agim
Lindi më 1942, në Tiranë. U dëbua për 

motive politike. Familja e tij u dëbua nga 
Tirana në Shkodër, prej 1 prillit të vitit 
1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 129-130.

lahi Bahir
U dëbua për motive politike. Familja e 

tij u dëbua nga Tirana në Shkodër, prej 1 
prillit të vitit 1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 129.

lahi Bukurie
U dëbua për motive politike. Familja e 

saj u dëbua nga Tirana në Shkodër, prej 1 
prillit të vitit 1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 6.

lahi gani
Lindi më 1904, në Sllovë të Dibrës. 

Më 4 janar 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 10 gusht 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 45-46.

lahi Hajrife
U dëbua për motive politike. Familja e 

saj u dëbua nga Tirana në Shkodër, prej 1 
prillit të vitit 1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 6.

lahi Hajrulla
Lindi më 1937, në Shkodër. U dëbua 

për motive politike. Familja e tij u dëbua 
nga Tirana në Shkodër, prej 1 prillit të vitit 
1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 5-6.

lahi Kudrete
Lindi më 1948, në Shkodër. U dëbua 

për motive politike. Familja e saj u dëbua 
nga Tirana në Shkodër, prej 1 prillit të vitit 

1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 6-7-8.

lahi Rukije
U dëbua për motive politike. Familja e 

saj u dëbua nga Tirana në Shkodër, prej 1 
prillit të vitit 1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 129.

lahi Sabahat
U dëbua për motive politike. Familja e 

saj u dëbua nga Tirana në Shkodër, prej 1 
prillit të vitit 1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 6.

lahi Zabit
Lindi më 1940, në Tiranë. U dëbua për 

motive politike. Familja e tij u dëbua nga 
Tirana në Shkodër, prej 1 prillit të vitit 
1948 deri më 15 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 128-29.

laho ali
Lindi më 1928, në Starje, Korçë. U 

dëbua për motive politike. Më 19 nëntor 
1992, me vendim nr. 18, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Kolonjë në 
Krujë, prej 10 qershorit të vitit 1963 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 2-3.

laho afërdita
U dëbua për motive politike. Më 19 

nëntor 1992, me vendim nr. 18, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Kolonjë në 
Krujë, prej 10 qershorit të vitit 1963 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 3.

laho Banush
Lindi më 1920, në Starje të Kolonjës. 

Më 24 qershor 1946, me vendim nr. 146, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me burgim të përjetshëm, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
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elektorale. Me dekret, dënimi iu zbrit në 
10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 21-22.

laho Besnik
U dëbua për motive politike. Më 19 

nëntor 1992, me vendim nr. 18, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Kolonjë në 
Krujë, prej 10 qershorit të vitit 1963 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 3.

laho Jakup
Lindi më 1912, në Starje të Kolonjës. 

Më 15 qershor 1945, me vendim nr. 2, u 
deklarua «armik i popullit dhe kriminel 
lufte» dhe u dënua me 3 vjet burg. U lirua 
më 15 qershor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 3-4.

laho nazmi
Lindi më 1953, në Ersekë. U dënua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 45.

laho Sejfullah
Lindi më 1921, në Starje të Kolonjës. 
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Më 21 maj 1950, me vendim nr. 61, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«faje kundër shtetit dhe popullit» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 21-22.

laho Xhafer
U dëbua për motive politike. Më 19 

nëntor 1992, me vendim nr. 18, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Kolonjë në 
Krujë, prej 10 qershorit të vitit 1963 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 3.

laholli ahmet
Lindi më 1913, në Videhovë, Korçë. U 

dëbua për motive politike. Më 26 dhjetor 
1992, me vendim nr. 19, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Korçë në Savër 
të Lushnjës, prej vitit 1960 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 14-15.

laholli Behije
Lindi më 1894. U internua për motive 

politike. Komisioni Qendror i Internim-
Dëbimeve e internoi nga rrethi Korçë në 
Lushnjë, prej 8 korrikut të vitit 1960 deri 
më 8 korrik 1964.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 18-19.

laholli Ferdinant
Lindi më 1960, në Gradisht, Lushnjë. U 

dëbua për motive politike. Më 26 dhjetor 
1992, me vendim nr. 19, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Korçë në Savër 
të Lushnjës , prej 1960 deri më 30 shtator 
1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 22-23.

laholli Hyrije 
Lindi më 1943, Videhovë, Korçë. U 

internua për motive politike. Komisioni 
Qëndror i Internim-Dëbimeve, e internoi 

nga rrethi Korçë në Lushnjë, prej 21 nëntor 
1963 deri më 1964. Kjo masë i kthehet në 
dëbim nga periudha 27 qershor 1964 deri 
më 31 tetor 1968.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 28-29.

laholli Karafil
Lindi më 1893, në Vidohovë, Korçë. 

U burgos për motive politike, prej 27 prill 
1968 deri më 6 shkurt 1973. Më 17 gusht 
1968, me vendim nr. 20, Gjykata e Korçës 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
dhe agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. Vdiq në burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 84-85

laimeri Selim
Lindi më 1890, në Pavar. Më 30 maj 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi të njohë faktin e dënimit të tij me 
burg për arsye politike nga periudha 17 
gusht 1947 deri më 31 mars 1949. Vdekur 
në burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 12-13.

lajthiza ram
Lindi më 1913, në Tropojë. Më 18 

qershor 1951, me vendim nr. 125, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim dhe furnizim të U. D. B.-së» 
dhe për «agjitacion e propagandë», dhe e 
dënoi me 20 vjet burg, si dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë. Me 
dekret, dënimi iu zbrit në 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 66-67.

lajthiza Shaban
Lindi më 1928, në Kepenek, Tropojë. 

Më 23 nëntor 1994, me vendim nr. 853, 
Gjykata e Tropojës vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij për motive politike nga 
forcat komuniste në 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 52-52.

LaHo
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lakaj Muharrem
Lindi më 1919, në Treblovë të Vlorës. 

Më 30 maj 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të ekzekutimit të tij për motive 
politike, më 1 tetor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 60-61.

lakasi ilmie
Lindi më 1962, në Tiranë. Më 6 dhjetor 

1979, në moshën 17 vjeçare, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor «për agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 53-54.

laknori Shpëtim
Lindi më 1949, në Tiranë. Më 11 korrik 

1977, me vendim nr. 75, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 11-12.

lako Pavllo
 Lindi më 1950, në Berat. U dënua për 

arsye politike, nga 26 marsi 1969 deri më 
17 janar 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 18-19.

lako Petro
Lindi më 1922, në Korçë. Më 2 dhjetor 
1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij për motive politike në periudhën 20 maj 
1948-20 tetor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 48-49.

lako Sotiraq
Lindi më 1897, në Korçë. U burgos për 

motive politike nga 5 shtatori i vitit 1947 
deri më 18 korrik 1948. Vdiq në burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 87-89.

lako Shëndet
Lindi më 1917. U burgos për motive 

politike. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 67.

lala agron
Lindi më 1960, në Borsh të Sarandës. 

Më 27 nëntor 1986, me vendim nr. 64, 
Gjykata e Sarandës e dënoi për «përgatitje 
për arratisje jashtë shtetit dhe agjitacion 
e propagandë kunder shtetit», me 7 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 20-21.

lala ahmet
Lindi më 1930, në Muhur të Dibrës. Më 

25 tetor 1971, me vendim nr. 84, Gjykata 
e Dibrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg. Më 28 shtator 
1979, me vendim nr. 126, Gjykata e 
Dibrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë dhe 5 
vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 13-14.

lala arif
Lindi më 1908, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 6 shkurt 1993, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar 
dhe të pushkatuarve pa gjyq, vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike më 26 shtator 1944. U 
vra në masakrën famëkeqe të Brigadës V 
partizane, e cila vrau 21 persona.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 54-55.

lala Beqir
Lindi më 1912, në Zerqan të Dibrës. U 

vra nga regjimi komunist më 21 prill 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 28.

lala Cen
Lindi më 1905, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 5 qershor 1993, me vendim nr. 
399, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit nga forcat partizane 
për motive politike më 26 shtator 1944. U 
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vra në masakrën famëkeqe të Brigadës V 
partizane, e cila vrau 21 persona.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 70-72

lala dava
Lindi më 1915, në Gojan të Pukës. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Shkodër në 
Berat, prej 3 qershor 1946 deri më 11 gusht 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 20-21.

lala dile Mark
Bashkëshortja e Mark Gjokë Lalës 

[shih].
Lindi më 12 dhjetor të vitit 1889, në 

Skuraj të Krujës. U internua për motive 
politike në kampin e Tepelenës, prej 15 
gushtit të vitit 1949 deri më 30 maj 1953. 
Vdiq në vitin 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, f. 51-52.

lala dhimitër
Lindi më 1931, në Pogradec. Më 17 

mars 1977, me vendim nr. 112, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 9-10.

lala File
Lindi më 1867, në Maminas të Durrësit. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Shijak në 
Kuçovë, prej 10 marsit të vitit 1948 deri më 
30 janar 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 39-40.

lala ganime
Lindi më 1918. U internua për motive 

politike. Më 18 qershor 1993, me vendim 
nr. 24, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 

Devolli në Shtyllas (Fier), prej majit 1959 
deri më maj 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 72-73.

lala gori
Lindi më 1903. Më 27 mars 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike në 
26 tetor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 103-104; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lala gjelë 
Lindi më 1923, në Mali Bardhë të 

Laçit. Më 18 nëntor 1953, me vendim nr. 
202, Gjykata e Lartë Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjejeje» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 91-92.

lala gjin
Lindi më 1916, në Krujë. Më 8 qershor 

1947, me vendim nr. 214, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «faje penale kundër 
popullit dhe shtetit», me 20 vjet burg dhe 
punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 19-20.

lala gjon
Lindi më 1937, në Durrës. Më 16 

gusht 1961, me vendim nr. 116, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
13 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 21-22.

lala Halil
Lindi më 1912, në Qafë Mirë të Dibrës. 

Më 23 tetor 1946, me vendim nr. 414, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e dënoi për 
«krime kundër pushtetit», me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 1-2.

LaLa



15

lala Hasan
Lindi më 1926, në Zall Gjocaj. Më 2 

korrik 1945, me vendim nr. 11, Gjykata e 
Burrelit e dënoi për «dezertim në radhët e 
ushtrisë për tu bashkuar me reaksionarët e 
veriut», me 20 vjet burg, punë të detyruar, 
humbjen e nderit ushtarak dhe humbjen e 
të drejtave politike.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 55-56.

lala Hatixhe
Lindi më 1939, në Durrës. U internua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Shijak në Kuçovë, 
prej 10 mars 1948 deri më 30 janar 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 91-92.

lala Hysen
Lindi më 1937, në Sallmone të Durrësit. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Shijak në 
Kuçovë, prej 10 mars 1948 deri më 30 janar 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 38.

lala Jak
Lindi më 1927, në Mali Bardhë të 

Laçit. Më 3 mars 1994, me vendim nr. 149, 
Gjykata e Laçit vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij për motive politike më 30 
shtator 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 75-76.

lala Jorgji
Lindi më 1912, në Divjakë të Lushnjës. 

Më 30 dhjetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 23 tetor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 53-54; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

LaLa

lala Kol
Lindi më 1948, në Mali Bardhë të Laçit. 

U internua për motive politike. Më 10 
mars 1993, me vendim nr. 21, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Kruja në Tepelenë, 
prej 10 gushtit të vitit 1949 deri më 10 maj 
1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 53-54.

lala (doda) Liza
Lindi më 1938, në Krujë. Më 26 shkurt 

1958, me vendim nr. 18, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «arratisje jashtë 
shtetit» me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 91-92.

lala (piroli) Liza Mark
Lindi më 18 dhjetor të vitit 1944, në 

fshatin Zhej të Mamurrasit. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 8, 
datë, 6 prill 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Krujës në rrethin 
e Tepelenës, prej 1 tetorit të vitit 1946 deri 
më 31 dhjetor 1951.

lala Llesh
Lindi më 1888, në Mali Bardhë të Laçit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Laçi në Tepelenë, 
prej 3 gusht 1949 deri më 30 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 47-48.

lala Mark
Lindi më 1880, në Mali Bardhë të Laçit. 

U internua për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Kruja në Tepelenë, 
prej 15 gusht 1949 deri më 30 maj 1953. 
Vdiq në vitin 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 49-50.
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lala Mark
Lindi më 1929, në Shëngjin. Më 2 mars 

1994, Gjykata e Mirditës vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes së tij për motive politike 
nga forcat e ndjekjes, më 15 prill 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 118-19.

lala Mehdi
Lindi më 1907, në Buzëmadhe të 

Kukësit. U vra në masakrën e njohur si 
Masakra e Kroit të Bardhë, e kryer nga 
Brigada V partizane, në fshatin Buzëmadhe 
të Kukësit, më 26 shtator 1944. Në atë 
masakër gjithsej u vranë 21 vetë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 49-50.

lala Muharrem
Lindi më 1901, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 5 qershor 1993, me vendim nr. 
399, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit nga forcat partizane 
për motive politike më 26 shtator 1944. U 
vra në masakrën famëkeqe të Brigadës V 
partizane, e cila vrau 21 persona.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 72.

lala nazif
Lindi më 1931, në Fush Muhurr të 

Dibrës. Më 15 korrik 1959, me vendim nr. 
80, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «mos kallzim krimi kundër shtetit dhe 
popullit», me 5 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 62-63.

lala neim
Lindi më 1958, në Borsh të Sarandës. 

Më 27 nëntor 1986, me vendim nr. 64, 
Gjykata e Sarandës e dënoi për «përgatitje 
për arratisje jashtë shtetit dhe agjitacion e 
propagandë», me 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 39-40.

lala ndue 
Lindi më 1899, në Mirditë. Më 18 gusht 

1948, me vendim nr. 97, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e tentativës për 
arratisje» dhe e dënoi me 20 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 78-79.

lala Pashke
Lindi më 1880, në Mali Bardhë të Laçit. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Laçi në Tepelenë, 
prej 30 gusht 1949 deri më 30 maj 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 55-56.

lala Pashk
Lindi më 1945, në Shkodër. Më 1978, 

Gjykata e Shkodrës e dënoi për «krimin e 
përgatitjes për t’u arratisur jashtë shtetit 
dhe agjitacion e propagandë», me 16 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 13-14.

lala Pjetër
Lindi më 1918, në Mali Bardhë të Laçit. 

Më 24 prill 1994, me vendim nr. 52, Gjykata 
e Laçit vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij nga forcat e sigurimit në Bushnesh të 
Mamurrasit, më 6 maj të vitit 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 83-84.

lala Prenë
Lindi më 1934, në Mali Bardhë të Laçit. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Laçi në Tepelenë, 
prej 30 gushtit 1949 deri më 30 maj 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 58-59.

lala Prengë
Lindi më 1919, në Shëngjin. Më 2 mars 

1994, Gjykata e Mirditës vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes së tij për motive politike 
nga forcat e ndjekjes, më 15 prill 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 117-18.

lala rakip
Lindi më 1904. Më 17 gusht 1993, 

me vendim nr. 842/1, Gjykata e Kukësit 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij për 
arsye politike nga forcat e diktaturës më 25 
shtator 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 40-42.
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lala ramadan
Lindi më 1891, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 15 qershor 1993, me vendim 
nr. 458, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 26 shtator 1944. Ishte ndër 21 të 
vrarët e masakrës së Brigadës V partizane.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 85-86.

lala ramazan
Lindi më 1928. Më 4 mars 1993, me 

vendim nr. 340, Gjykata e Durrësit vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes së tij nga forcat 
e diktaturës për motive politike më 31 
dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 6-7.

lala ramiz
Lindi më 1913, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 18 qershor 1993, me vendim 
nr. 503, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen 
e faktit të pushkatimit të tij pa gjyq nga 
forcat partizane, më 26 shtator 1944. Ishte 
ndër 21 të vrarët e masakrës së Brigadës V 
partizane. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 51-53.

lala riza
Lindi më 1910, në Burrel. Më 11 gusht 

1994, me vendim nr. 310, Gjykata e Matit 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij nga 
forcat e diktaturës për motive politike më 
30 nëntor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 38-40.

lala rustem
Lindi më 1910. Më 3 tetor 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vdekjes së 
tij në hetuesi, në dhjetor të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 13-14.

lala Sami 
Lindi më 1957, në Dibër të Madhe. Më 

10 maj 1979, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
e mbetur në fazën e përgatitjes, agjitacion 

e propagandë, largim pa leje nga reparti 
dhe shmangie nga shërbimi ushtarak» dhe 
e dënoi me 15 burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 120-21.

lala Sul
Lindi më 1916, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 5 korrik 1993, me vendim nr. 
660, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit pa gjyq nga forcat 
partizane për motive politike më 26 
shtator 1944. U vra në masakrën famëkeqe 
të Brigadës V partizane, e cila vrau 21 
persona.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 64-66.

lala tahir
Më 17 gusht 1993, me vendim nr. 842/1, 

Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij për arsye politike nga forcat 
e diktaturës, më 25 shtator 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 42.

lala terezë
Lindi më 1925, në Milot. U internua 

për motive politike. Më 10 mars 1993, 
me vendim nr. 21, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Kruja në Tepelenë, prej 
5 gusht 1949 deri më 5 maj 1953. Më 26 
shkurt 1954, U dënua «për arratisje jashtë 
shtetit», me 10 vjet burg. Më 10 nëntor 
1955, U dënua «për krime kundër shtetit» 
me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 9-10, 13-14.

lala tom 
Lindi më 1921, në Durrës. Më 11 

gusht 1978, me vendim nr. 98, Gjykata e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 21-22.

lala tushe
Lindi më 1905, në Durrës. U internua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Shijak në Kuçovë, 
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prej 10 marsit 1948 deri më 30 janar 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 41-42.

lala Ymer
Lindi më 1918, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 5 korrik 1993, me vendim nr. 
660, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit pa gjyq nga forcat 
partizane për motive politike më 26 shtator 
1944. Ishte ndër 21 të vrarët e masakrës së 
Brigadës V partizane.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 66-67.

lala Zenun
Lindi më 1895, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 5 qershor 1993, me vendim nr. 
399, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit nga forcat partizane 
për motive politike më 26 shtator 1944. 
Ishte ndër 21 të vrarët e masakrës së 
Brigadës V partizane.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 72.

lalaj Haxhi
Lindi më 1886, në Sheq Musa Lalaj, 

Fier. Më 10 prill 1952, me vendim nr. 115, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 125-26.

lalaj Petrit
Lindi më 1950. U internua për motive 

politike, nga rrethi Vlorë në Vlorë 
(Gumenicë), prej 22 dhjetor 1986 deri më 
24 shkurt 1988.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 76-77.

lalaj Qazim
Lindi më 1917, në Turan. Më 10 prill 

1952, me vendim nr. 102, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 9 
muaj e 10 ditë burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 25.

lalaj tahir
Lindi më 1915, në Buzëmadhe të 

Kukësit. Më 13 shkurt 1993, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 

së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 26 shtator 1944. Ishte ndër 21 të 
vrarët e masakrës së Brigadës V partizane.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 87-88.

lalaj Tefta
Lindi më 1955, në Vlorë. U internua për 

arsye politike, nga rrethi Vlorë në Vlorë 
(Gumenicë), prej 22 dhjetor 1986 deri më 
22 dhjetor 1988.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 19-20.

lalambejaj Lek
Lindi më 1941, në Vlorë. U arrestua 

më 22 qershor 1960. Më 21 tetor 1960, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënëoi 
«për tentativë arratisjeje», me 15 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë. U lirua më 28 
qershor 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 51.

lalica Qamile
Lindi më 1920, në Guci të Malit të Zi. Më 

14 shtator 1977, Gjykata e Tiranës e dënoi 
«për shpifje ndaj anëtarëve të kryesisë 
dhe fyerje të përfaqësuesit të pushtetit», 
me gjashtë muaj burg. Më 5 gusht 1978, 
Gjykata Ushtarake e dënoi me masë 
mjekësore «për agjitacion e propagandë».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 65-66.

lalo Kaliroi
Lindi më 1929. U internua për motive 

politike. Me vendim të Komisionit Qendror 
të Internim-Dëbimeve, u internua nga 
Gjirokastra në Sarandë (Borsh) për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 74-75.

lalo (lalollari) Zenel
Lindi më 1923, në Dobërçan të Korçës. 

Më 2 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e Krujës 
e dënoi si «kriminel lufte», me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 55-56.

lalollari Petref
Lindi më 1913, në Dobërçan të Korçës. 

Më 5 qershor 1946, me vendim nr. 147, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
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fajtor për «strehim dhe furnizim të të 
arratisurve» dhe e dënoi me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave civile.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 113-14.

lalushi (mahmuti) demir
Lindi më 1904, në Berat. Më 16 

shtator 1950, me vendim nr. 202, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e dënoi për arsye 
politike me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 20-21.

lama artur
Lindi më 1963, në Krujë. U dëbua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Tiranë në Belsh 
(Elbasan), prej 5 tetorit të vitit 1981 deri më 
10 maj 1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 107-08.

lama dritan
Lindi më 1969, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Tiranë në Belsh 
(Elbasan), prej 5 tetorit të vitit 1981 deri më 
10 maj 1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 109-10.

lama ismete
Lindi më 1937, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Tiranë në Belsh 
(Elbasan), prej 5 tetorit të vitit 1981 deri më 
10 maj 1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 105-06.

lama Shaqir
Lindi më 1906, në Krujë. Më 6 shkurt 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 

gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij për motive politike në periudhën 4 janar 
1946 deri më 4 maj 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 115-16.

lamaj armir
Lindi më 1956. U arrestua për motive 

politike nga 30 prilli i vitit 1980 deri më 15 
nëntor 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 118-19.

lamaj azbi
Lindi më 1922, në Gjynoqare të Fierit. 

Më 31 maj 1980, me vendim nr. 129, Gjykata 
e Fierit e deklaroi fajtor për «veprimtari 
armiqësore para çlirimit» dhe e dënoi me 
vdekje, me pushkatim. U ekzekutua më 1 
qershor të vitit 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 10-11.

lamaj Bajram
Lindi më 1908, në Kaninë të Vlorës. Më 

11 qershor 1945, me vendim nr. 41, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor si 
«anëtar të organizatës tradhtare të Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me 30 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave  politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 53-54.

lamaj Barjam
Lindi më 1929, në Treblovë të Vlorës. 

Më 30 maj 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij me vdekje, për motive 
politike, më 1 tetor 1945. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, f. 62-63; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 103.

lamaj Engjëllushe
Lindi me 1950, në Treblovë të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Fier në Vlorë, prej 
10 prillit 1967 deri më 1986; bashkë me 
prindërit.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 1-2.

lamaj Faik
Lindi më 1922, në Vlorë. Gjykata 

Ushtarake e Vlorës e dënoi si «kriminel 
lufte», me 30 vjet burg. U fal me dekret më 
27 prill 1949. Më 13 maj 1981, me vendim nr. 
60, Gjykata e Vlorës e dënoi për «agjitacion 
propagandë kundër shtetit», me 10 vjet 
burg, 5 vjet internim dhe humbjen e të 
drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 36-37.

lamaj Fatmir ariz
Lindi me 1954, në Trevllazën të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Vlorë, 
prej 10 prill 1967 deri më 30 shtator 1991; 
bashkë me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 7-8.

lamaj Fatmir Enver
Lindi më 1957, në Treblovë të Vlorës. 

Më 25 mars 1980, me vendim nr. 58, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
5 vjet internim dhe humbjen e të drejtës së 
zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 23-24.

lamaj ganimete
Lindi me 1926, në Treblovë të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Vlorë, prej 10 
prillit 1967 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 11-12.

lamaj geg
Lindi më 1904, në Dukagjin. Më 28 

gusht 1945, me vendim nr. 190, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krime kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg, konfiskim të pasurisë 
dhe humbje të së drejtës qytetare e 
politike baraz me kohën e dënimit. Më 

25 prill 1968, me vendim nr. 16, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 87-88.

lamaj Harun
Lindi në Kuçovë. Më 6 qershor 1945, 

me vendim nr. 68, Gjykata Ushtarake 
e Beratit e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit» dhe e dënoi me vdekje 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 58-59.

lamaj Hazbi
Lindi më 1904, në Kallarat të Vlorës. 

Më 11 dhjetor 1993, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike në korrik 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 69-70.

lamaj Klito
Lindi në Vlorë. U arrestua më 1946 dhe 

u dënua me grupin e socialdemokratëve.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
54.

lamaj Kudret
Lindi më 1948, në Treblovë të Vlorës. 

Më 13 mars 1981, me vendim nr. 60, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 55-56.

lamaj Lefter
Lindi me 1883, në Treblovë të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Vlorë, prej 10 
prillit 1967 deri më 30 shtator 1991; bashkë 
me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 17-18.
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lamaj Leonard 
Lindi më 1959, në Tiranë. U arrestua më 

7 shkurt 1988. Më 30 mars 1988, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes të mbetur në 
fazën e përgatitjes» dhe e dënoi me 7 vjet 
burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 34-35.

lamaj Merko
Lindi në Vlorë. U dënua familjarisht 

për motive politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
103.

lamaj Muharrem
Lindi në Vlorë. U dënua me vdekje dhe 

u pushkatua, më 11 tetor 1945.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
103.

lamaj Myqerem
Lindi më 1910, në Treblovë,Vlorë. Më 

27 nëntor 1945, me vendim nr. 153, Gjykata 
e Vlorës e dënoi si «organizator i Ballit 
Kombëtar», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 57-58; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 89.

lamaj neki tahir 
Lindi më 1912, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 16 tetor 
1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 89.

lamaj Pajtim
Lindi më 1955, në Vlorë. Më 7 prill 

1975, me vendim nr. 12, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Gjirokastrës, e dënoi 15 vjet 
burg për tradhëti ndaj atdheut me.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 42-43.

lamaj Pëllumb
Lindi më 1952, në Treblovë të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në Fier, prej 5 prill 

1959 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 1-2.

lamaj Pëllumb
Lindi më 1959, në Cerkovinë të Vlorës. 

Më 30 qershor 1979, me vendim nr. 15, 
Gjykata e Vlorës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 9 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 21-22.

lamaj ramadan
Lindi në Trevllazën të Vlorës. Më 

9 korrik 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi për motive 
politike në janar 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 92-93.

lamaj Sinan
Lindi më 1904, në Shtiqën të Kukësit. 

Më 13 dhjetor 1949, me vendim nr. 305, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«faje penale kundër popullit dhe shtetit 
se ka mbajtur lidhje me kriminelët e 
arratisur», me 5 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike 
për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 58-59.

lamaj Shefki
Lindi më 1922, në Kukës. Më 17 maj 

1949, me vendim nr. 42, Kolegji Ushtarak i 
Gjykatës së Lartë e dënoi për «pjesëmarrje 
në grup antipushtet», me 4 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 67-68.

lamaj Shpresa
Lindi më 1957, në Trevllazën të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Vlorë, 
prej 10 prill 1967 deri më 1990; bashkë me 
prindërit.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 13-14.

lamaj velo
Lindi më 1919, në Treblovë të Vlorës. 

Më 1 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Vlorës e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit» dhe e dënoi me burgim 
të përjetshëm, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike, 
i cili iu ul më vonë. Më 12 janar 1974, me 
vendim nr. 1, Gjykata e Sarandës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 6 vjet 
burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 46-48; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 103.

lamaj Xhemil
Lindi më 1927, në Treblovë të Vlorës. 

Më 1 tetor 1945, me vendim nr. 129, 
Gjykata Ushtarake e Vlorës e dënoi si 
«kriminel lufte», me 10 vjet burg. Me 
urdhër të Kryeministrisë ju fal dënimi. Më 
9 tetor 1953, me vendim nr. 108, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e dënoi për «ndihmë 
bandave të armatosura», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 44-45.

lamani Lluka
Lindi më 1913, në Përmet. U arrestua 

më 20 mars 1946. Më 26 gusht 1946, u 
dënua «për krime kundër shtetit», me 4 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave civile 
për 4 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 57-58.

lamçe Afikat
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
38.

lamçe agron
Lindi më 1970, në Fier. U dëbua për 

motive politike, prej 31 dhjetor 1970 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 33-34.

lamçe ahmet
Lindi më 1896, në Gostimë, Elbasan. 

Më 19 nëntor 1946, me vendim nr. 441, 

Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 35-36.

lamçe ali
Lindi më 1929, në Elbasan. Më 17 

shkurt 1954, me vendim nr. 12, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi për «dhënie 
ndihme bandave të diversantëve», me 6 
vjet burg dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 11-12.

lamçe Beixhe tahir 
U dëbua për motive politike. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Pogradec në 
Plug të Lushnjës, prej datëlindjes deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 27.

lamçe Burbuqe
U internua për motive politike. Më 22 

maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Ҫorovoda në 
Mollas (Skrapar), prej 10 prillit 1951 deri 
më 10 nëntor 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 12.

lamçe didin
Lindi më 1920, në Tremisht të Përmetit. 

Më 11 qershor1993, me vendim nr. 282, 
Gjykata e Përmetit vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
më 1 korrik 1946, trupi i tij nuk i është 
kthyer familjes.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 13-14.

lamçe dilaver
Lindi më 1907, në Skrapar. Më 9 

nëntor 1945, Gjykata Ushtarake e Beratit e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg. Më 1946, burgu iu ul në 20 
vjet, dhe më 1949 në 15 vjet.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 25-26.
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lamçe dile
Lindi më 1933, në Skrapar. U internua 

për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga rrethi Çorovodë në 
Çorovodë (Mollas), prej 15 majit 1951 deri 
më 20 tetor 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 1-2.

lamçe Edmond
Lindi më 1958, në Plug të Lushnjës. U 

dëbua për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Pogradec në Plug të Lushnjës, prej 
datëlindjes deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 26-27.

lamçe Emin
Lindi më 1896, në Elbasan. Më 17 

nëntor 1994, me vendim nr. 5845/2, 
Gjykata e Tiranës vendosi njohjen e faktit 
të qëndrimit në arrati për motive politike 
në periudhën 1 dhjetor 1944 deri më 1 
dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 51-52.

lamçe Elmaz
Lindi më 1930, në Sheqeras. Më 18 

korrik 1951, me vendim nr. 150, Gjykata 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje në një shtet armik» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 17-18.

lamçe Elmaze
Lindi më 1921, në Skrapar. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Çorovodë në Mollas 
(Çorovodë), prej 10 prillit 1951 deri më 10 
nëntor 1954. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 2-3.

lamçe Esma
Lindi me 1903, në Sevaster të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1992, 
me vendim nr. 11, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në Petë (Vlorë), 
prej 24 majit 1968 deri më 1 dhjetor 1984. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 3-4.

lamçe Estref
Lindi më 1905, në Fier. Më 14 gusht 

1946, me vendim nr. 33, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit» dhe e dënoi me vdekje 
në litar dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 70-71.

lamçe Faik
Më 24 qershor 1992, komisioni i ngritur 

për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi për motive 
politike më 12 prill 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 24.

lamçe Fatbardha
U internua për motive politike. Më 13 

gusht 1992, me vendim nr. 15, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Skrapar në 
Çlirim të Fierit, prej vitit 1951 deri më 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 23-24.

 
lamçe Fatmir

Lindi me 1964, në Vlorë. U dëbua 
për motive politike. Më 29 maj 1992, me 
vendim nr. 11, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në Petë (Vlorë), 
prej 24 majit 1968 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 9-10.

lamçe Feti
Lindi më 1926. U internua për motive 

politike. Më 19 nëntor 1992, me vendim 
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nr. 18, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Skrapar në Mollas (Skrapar), prej 10 
marsit 1951 deri më 10 korrik 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 80-81.

lamçe Fredi
Lindi më 1972, në Fier. U dëbua për 

motive politike, prej 31 dhjetorit 1972 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 35-37.

lamçe gani
Lindi më 1914, në Starovë, Pogradec. 

Më 2 dhjetor 1946, me vendim nr. 363, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e dënoi si 
«kriminel lufte dhe sabotator i pushtetit», 
me 5 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave civile. Më 12 janar 
1955, me vendim nr. 1, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e dënoi për «vepra përgatitore 
për tu arratisur jashtë shtetit», me 15 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 41-42.

lamçe Hajro
Lindi më 1928, në Fier. Më 25 gusht 

1953, me vendim nr. 95, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e dënoi për «pjesëmarrje në 
organizatë kundër  pushtetit», me  14 vjet 
burg, heqjen e dekoratës dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 52-53.

lamçe Halil
Lindi më 1887, në Fier. Më 15 nëntor 

1951, me vendim nr. 86, Gjykata e Durrësit 
e deklaroi fajtor si «organizues të Ballit 
Kombëtar, ndihmë për arratisje dhe 
agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 123-24.

lamçe Haxhi
Lindi më 1887, në Shtëpanj të Elbasanit. 

Më 13 janar 1947, me vendim nr. 17, 

Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 25-26.

lamçe Hedije
Lindi më 1920, në Malasëmje. U 

internua për motive politike. Më 6 prill 
1992, me vendim nr. 8, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Elbasan në 
Lushnjë e Tepelenë, prej 10 qershorit 1945 
deri më 7 tetor 1960.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 38-39.

lamçe Hekuran
Lindi më 1937, në Skrapar. U dëbua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Skrapar në Levan të 
Fierit, prej 1956 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 64-65.

lamçe Hetem
Lindur më 1900, në Mollas. U 

pushkatua për motive politike, më 20 
qershor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 34.

lamçe Hysen
Lindi më 1926, në Starovë, Pogradec. 

Më 28 shkurt 1951, me vendim nr. 34, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 27-28.

lamçe ibrahim
Lindi më 1920, në Elbasan. Më 13 prill 

1954, me vendim nr. 78, Gjykata e Elbasanit 
e dënoi për «pjesëmarrje në bandat e 
armatosura», me 10 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 21-22.

lamçe ilmi
Lindi më 1949, në Skrapar. U internua 
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për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Skrapar në Çlirim të 
Fierit, prej vitit 1951 deri më 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 21-22.

lamçe Ilmi Shefit
Lindi më 1918, në Skrapar. U pushkatua 

për motive politike, më 30 qershor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 5.

lamçe islam
Lindi më 1920, në Çorrush të 

Mallakastrës. Më 22 shtator 1945, me 
vendim nr. 140, Gjykata Ushtarake e 
Fierit e deklaroi «armik të popullit dhe 
kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje dhe 
konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 46.

lamçe Kadri
Lindi me 1930, në Çorrush të 

Mallakastrës. U dëbua për motive 
politike. Më 29 maj 1992, me vendim nr. 
11, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Vlorë në Petë (Vlorë), prej 24 majit 
1968 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 13-14.

lamçe Kujtim
Lindi më 1957, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Më 27 tetor 1992, me 
vendim nr. 17, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Skrapar në Çlirim të 
Fierit, prej vitit 1957 deri më 30 shtator 
1991. Me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 45-46.

lamçe Mahmude
Lindi më 1922, në Kocul, Vlorë. U 

internua dhe dëbua për motive politike, 
prej 5 shkurtit 1951 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 92.

lamçe Miliko
Lindi më 1940, në Kaninë, Vlorë. U 

dëbua për motive politike. Më 29 maj 1992, 
me vendim nr. 11, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në Petë (Vlorë), 
prej 24 majit 1968 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 10.

lamçe Maliq
Lindi më 1913, në Mollas të Skraparit. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Ҫorovoda në 
Mollas (Skrapar), prej 10 prillit 1951 deri 
më 10 nëntor 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 13-14.

lamçe Mazllëm
Lindi më 1915, në Starovë, Progradec. 

Më 10 shtator 1951, Kolegji Ushtarak i 
Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor «për 
krime kundër shtetit» dhe e dënoi vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 80-81.

lamçe Murat dervish
Lindi më 1892, në Elbasan. Më 16 

shkurt 1954, me vendim nr. 8, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi se «ka dhënë 
ndihmë aktive diversantëve», me 13 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 31-32.

lamçe Murat Sako
Lindi më 1883, në Shtëpanj, Elbasan. 

Më 5 gusht 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi për motive 
politike, më 17 qershor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 5-6.

lamçe Mysyko
Lindi më 1910, në Skrapar. U internua 
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për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Skrapar në Çlirim të 
Fierit, prej vitit 1954 deri më 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 27-28.

lamçe napolon
Lindi më 1940, në Mollas të Skraparit. 

U dëbua për motive politike. Më 18 prill 
1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Skrapar në 
Levan të Fierit, prej vitit 1956 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 66-67.

lamçe Naxhije
Lindi në Skrapar. U internua për motive 

politike. Më 22 maj 1993, me vendim nr. 
23, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Tiranë në Skrapar, prej 30 marsit 
1953 deri më 1957.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 38-39.

lamçe nexhip 

Lindi më 1892, në Pogradec. Më 22 
nëntor 1947, me vendim nr. 239, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor «si 
anëtar të organizatës agjento-sabotatore» 
dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 7-8.

lamçe osman
Lindi më 1922, në Gostimaj, Elbasan. 

Më 13 janar 1947, me vendim nr. 19, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 23-24.

lamçe Peme
Lindi më 1906, në Skrapar. U dëbua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 

vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Tiranë në Skrapar, prej 
30 marsit 1953 deri më 9 shtator 1986. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 67-68.

lamçe Pëllumb
Lindi më 1961, në Plug të Lushnjës. U 

dëbua për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Pogradec në 
Plug të Lushnjës, prej datëlindjes deri më 
30 shtator 1991; bashkë me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 24-25.

lamçe Qamil
Lindi më 1930, në Gjergjan të Elbasanit. 

U dëbua për motive politike nga rrethi 
Elbasan në fshatin Tbare të Cërrikut, prej 
31 dhjetorit 1945 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 82.

lamçe rexhep
Lindi më 1905, në Skrapar. U internua 

për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Skrapar në Çlirim të 
Fierit, prej vitit 1951 deri më 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 24, 29-30.

lamçe ruset
Lindi më 1914, në Mollas të Skraparit. 

Më 15 gusht 1949, me vendim nr. 49, 
Gjykata Ushtarake e Gjrokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 14 
muaj burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 119-20.

lamçe Sabrie
U internua për motive politike. Më 13 

gusht 1992, me vendim nr. 15, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Skrapar në 
Çlirim të Fierit, prej vitit 1951 deri më 1958.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 24.

lamçe Sadije
Lindi më 1925, në Lushnjë. U internua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga rrethi Lushnjë në 
Tepelenë, prej 28 janarit 1951 deri më 20 
dhjetor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 56-57.

lamçe Sadik
Lindi më 1944, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Më 15 maj 1992, me 
vendim nr. 11, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Tiranë në Tepelenë, prej 
18 janarit 1968 deri më 5 maj 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 75-76.

lamçe Safete
Lindi më 1926, në Starovë. U internua 

dhe dëbua për motive politike. Më 10 
shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit/dëbimit nga rrethi 
Pogradec në Plug të Lushnjës, prej 31 
dhjetorit 1954 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 27.

lamçe Shaniko
Lindi më 1938, në Mollas të Skraparit. 

U internua për motive politike. Më 13 
gusht 1992, me vendim nr. 15, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Skrapar në 
Çlirim të Fierit, prej vitit 1951 deri më 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 24.

lamçe Shaqir
Lindi më 1917, në Gjergjan të Elbasanit. 

Më 20 shtator 1946, me vendim nr. 334, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «sabotim të pushtetit» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 

humbjen e të drejtës elektorale baraz me 
kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 9-10.

lamçe Shpresa
Lindi më 1935, në Skrapar. U dëbua 

për motive politike, prej 31 dhjetorit 1956 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 42-43.

lamçe tahir
Lindi më 1918, në Starovë, Pogradec. 

Më 4 janar 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 18 gusht 1949 deri më 28 
shkurt 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 45-46.

lamçe teki
Lindi më 1915, në Çorrush të 

Mallakastrës. Më 31 gusht 1946, me 
vendim nr. 27, Gjykata Ushtarake e Vlorës 
e dënoi si «kriminel lufte», me vdekje dhe 
konfiskim të pasurisë. Më 17 shtator 1946, 
me vendim nr. 109, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës i ndryshon vendimin me 20 vjet 
burg. Me dekret të Presidentit i ndryshon 
vendimi dhe i ngelet me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 86-87.

lamçe tomor
Lindi më 1921, në Korçë. Më 12 shtator 

1945, me vendim nr. 6, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm. Me 
dekret dënimi i kthehet në 10 vjet burg. Më 
25 qershor 1966, me vendim nr. 90, Gjykata 
e Korçës e dënoi për nenin 79, me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet kohë. Më 10 nëntor 1977, me 
vendim nr. 301, Gjykata e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 9-10.

LaMçE



28

lamçe vanë
Lindi më 1940, në Skrapar. U dëbua 

për motive politike. Më 27 tetor 1992, 
me vendim nr. 17, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Mollasi (Skrapar) në Çlirim 
(Fier), prej 10 qershorit 1953 deri më 1960. 
Me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 27-28.

lamçe Zalo
Lindi më 1898, në Mollas të Skraparit. 

Më 13 nëntor 1958, me vendim nr. 6, 
Gjykata e Beratit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 111-12.

lamçe Zenel 
Lindi më 1927, në Skrapar. U dëbua 

për motive politike, prej 31 dhjetorit të vitit 
1956 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 34.

lamçellari arif
Lindi në Koprenckë. Më 6 shkurt 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike, në korrik 
1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 18-19.

lamçja dalip Brahim
Lindi më 1864, në Gjergjan të Elbasanit. 

U internua për motive politike. Më 18 
peill 1993, me vendim nr. 22, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Elbasan në 
Berat e Tepelenë, prej 10 qeshorit 1945 deri 
më 10 tetor 1951. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 22-23.

lamçja dalip Zenel
Lindi më 1955, në Thanë, Elbasan. U 

dëbua për motive politike. Më 23 korrik 

1993, me vendim nr. 25, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Elbasan në 
Thanë të Cërrikut, prej 1 nëntorit 1955 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 73-74

lamçja Fatmir
Lindi më 1960, në Elbasan. U dëbua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Elbasani në Mjedës (Elbasan), 
prej vitit 1976 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 45-46.

lamçja gëzime
Lindi më 1957. U dëbua për motive 

politike. Më 29 korrik 1992, me vendim 
nr. 14, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Krujë në Lushnjë, prej datëlindjes 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 50-51.

lamçja Haxhi
Lindi më 1887, në Shtëmaj, Elbasan. Më 

13 janar 1947, me vendim nr. 17, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
humbje e të drejtave baraz me kohën e 
dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 105-106.

lamçja Jakup
Lindi më 1916, në Shtëmaj, Elbasan. Më 

7 shkurt 1962, me vendim nr. 5, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 19-20.

lamçja Manushaqe
Lindi më 1965, në Elbasan. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Mollasi (Elbasan) në Mjekës 
(Elbasan), prej vitit 1981 deri më 30 shtator 
1991. Me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 88-89.

lamçja Mustafa
Lindi më 1930, në Elbasan. Më 23 

mars 1968, me vendim nr. 4, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 103-104.

lamçja rustem
Lindi më 1955, në Elbasan. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit bashkë me prindërit nga Mollasi 
(Elbasan) në Mjekës (Elbasan), prej vitit 
1971 deri më 30 tetor 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 54-55.

lamçja Xhevdet
Lindi më 1957, në Elbasan. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Mollasi (Elbasan) në Mjekës (Elbasan), prej 
vitit 1973 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 70-71.

lame ardjan
Lindi më 1971, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Më 10 shkurt 1993, me 
vendim nr. 20, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Ersekë në Fier, prej 
datëlindjes deri më 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 4.

lame gëzim
U dëbua për motive politike. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 

kohën e dëbimit nga rrethi Ersekë në Fier, 
prej datëlindjes deri më 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 4.

lame isuf
Lindi më 1897, në Përmet. Më 2 prill 

1945, me vendim nr. 4, Gjykata Ushtarake 
Kolonjë e dënoi për «krime kundër shtetit 
dhe popullit», me 10 vjet burg, humbjen 
e të drejtave elektorale dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 8-9.

lame Katerina
Lindi më 1924, në Nicaj, Shkodër. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Shkodra në 
Tepelenë, prej vitit 1947 deri më 31 dhjetor 
1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 64-65.

lame Klito
Lindi më 1929, në Kaninë, Vlorë. Më 23 

nëntor 1946, me vendim nr. 350, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor për 
«aktivitete reaksionare dhe lidhje me 
Engjëll Kokoshin» [shih] dhe e dënoi me 
30 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 95-96.

lame Kushtrim
Lindi më 1944, në Ramicë, Vlorë. 

Më 20 gusht 1988, me vendim nr. 420, 
Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë», por e shpalli 
të papërgjegjshëm dhe urdhëroi mjekim të 
detyrueshëm në Spitalin nr. 5 Tiranë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 98-99.

lame Leonidha
Lindi më 1924, në Vlorë. Më 1 dhjetor 

1982, me vendim nr. 7, Gjykata e Vlorës e 
deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit» dhe e dënoi me  11 vjet 
burg, 5 vjet internim dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 50-51.

lame Liri
Lindi më 1946, në Ersekë. U dëbua 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Ersekë në Fier deri më 
1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 4.

lame Majlinda
Lindi më 1972, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Më 10 shkurt 1993, me 
vendim nr. 20, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Ersekë në Fier, prej 
datëlindjes deri më 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 4.

lame Skënder
U dëbua për motive politike. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Ersekë në Fier, 
prej datëlindjes deri më 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 4.

lame Syrja
Lindi më 1935, në Korçë. Më 9 dhjetor 

1957, me vendim nr. 36, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e dënoi për «përgatitje për 
arratisje në bashkëpunim», me 10 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 2 vjet kohë. Me 
amnisti i zbritet dënimi në 7 vjet e 6 muaj 
burg. Më 18 shkurt 1970, me vendim nr. 
18, Gjykata e Korçës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit mbetur në përgatitje», me 13 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. Më 
24 maj 1973, me vendim nr. 1, Gjykata e 
Lartë e dënoi për krimin e parashikuar në 
nenet 76, 72, 73/11, 48, 28, 49 të K. P., duke 
e dënuar përfunimisht me 25 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë. 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 7-8.

lame Xhevat
U dëbua për motive politike. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Ersekë në Fier, 
deri në vitin 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 4.

lameja Shaban
Lindi më 1912, në Gjergjan të Elbasanit. 

Më 7 mars 1947, me vendim nr. 73, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«strehim e furnizim të të arratisurve» dhe 
e dënoi me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 7-8.

lamellari Safet
Lindi më 1928, në Korçë. Më 9 janar 

1948, me vendim nr. 5, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 55-56.

lameta Haziz
Lindi më 1916, në Tiranë. U vra nga 

çeta e Pezës, më 16 nëntor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 38-39; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lameta Latif
Lindi më 1889, në Shtellar, Kavajë. Më 

10 shtator 1945, me vendim nr. 66, Gjykata 
e Durrësit e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës politike baraz me dënimin.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 87-88.

lami Banush
Lindi më 1932, në Korçë. U dëbua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Devoll në Kamëz të 
Tiranës, prej vitit 1950 deri më 30 shtator 
1991, prej të cilave 4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 15-16.
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lami Besim
Lindi më 1938, në Tiranë. Më 1975, 

u deklarua fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe u dënua me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 36-37.

lami Fadil
Lindi më 1929, në Tiranë. U burgos për 

motive politike prej 29 janarit të vitit 1976 
deri më 13 shtator 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 15-16.

lami Halit
Lindi më 1917, në Elbasan. Më 26 maj 

1952, me vendim nr. 39, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «përgatitje 
për arratisje» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe u dënua me 12 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 29-30.

lami Hasan 
Lindi më 1893, në Bulticë. Më 28 

korrik 1953, me vendim nr. 140, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi për «strehim 
dhe furnizim bandës së arratisurve», me 5 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 1 
vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 69-70.

lami Hasibe
Lindi më 1920, në Korçë. U dëbua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Devoll në Kamëz të 
Tiranës, prej 1950 deri më 16 dhjetor 1984, 
prej të cilave 4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 11-12.

lami ibrahim
Lindi më 1936, në Peshkopi. Më 19 

dhjetor 1958, me vendim nr. 192, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e dënoi për 
«kalim të paligjshëm të kufirit», me 3 vjet 
burg. Me dekret i falet 1 vit burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 26-27.

lami ibrahim
Lindi më 1921, në Pogradec. Më 19 

nëntor 1949, me vendim nr. 118, Gjykata e 
Korçës e dënoi për «arratisje në Jugosllavi 
dhe dhënie informatash në shtete të 
huaja», me 3 vjet burg. Më 10 shtator 1960, 
me vendim nr. 105, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «përgatitje për 
arratisje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg, humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 78-79.

lami ismail
Lindi më 1955, në Shijak. U dëbua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Devoll në Kamëz të 
Tiranës, prej 1955 deri më 30 shtator 1991, 
prej të cilave 4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 9-10.

lami Lule
Lindi më 1886, në Gimaj, Shkodër. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Shkodra në Berat, 
prej 20 qershor 1946 deri më 15 maj 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 17-18.

lami (leka) Mëhill
Lindi më 1920, në Pepsumaj, Shkodër. 

Më 14 maj 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 9 janar 1947 deri më 18 
qershor 1950. Me vendim nr. 13, Gjykata e 
Shkodrës, datë 9 janar 1947. Pas burgut u 
internua në Tepelenë, për motive politike, 
deri më 31 dhjetor 1954. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 5-6, 44-45.
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lami naxhi
 Lindi më 1941, në Dibër. Më 3 qershor 

1980, me vendim nr. 70, Gjykata e Dibrës e 
dënoi për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e spiunazhit», me 17 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë, për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e sabotimit», me 
12 vjet burg. Përfundimisht e dënon me 
20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 26-27.

lami osman
Lindi më 1914, në Devoll. U dëbua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbuar nga rrethi Korçë në Kamëz të 
Tiranës, prej 1950 deri më 30 shtator 1991, 
prej të cilave 4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 13-14.

lami Selim
Lindi më 1916, në Kovashicë të Dibrës. 

U burgos për motive politike, prej 3 
qershor 1947 deri më 28 prill 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 31.

lami Shyqyri
Lindi më 1921, në Tiranë. Më 18 shtator 

1950, me vendim nr. 339, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «sabotim të 
pushtetit» dhe e dënoi me 7 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 67-68.

lami vesel
Lindi më 1924, në Burrel. Më 1 qershor 

1994, me vendim nr. 156, Gjykata e Matit 
vendosi njohjen e faktit të pushkatimit pa 
gjyq për motive politike më 31 korrik 1944 
në fshatin Lis (Mat).
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 32-34.

lami Xhafer
Lindi më 1939, në Tiranë. Më 8 janar 

1964, me vendim nr. 45, Gjykata Ushtarake 

e Shkodrës e dënoi për «strehim dhe 
furnizim të arratisurish», me 20 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 35-36.

lamka njazi
Lindi më 1919. Më 24 shkurt 1994, me 

vendim nr. 120, Gjykata Devoll vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes së tij në përpjekje 
me forcat komuniste se ka qenë përkrahës 
me Ballin Kombëtar më 30 dhjetor 1944, 
për arsye politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 93-94.

lamkaj abaz
Lindi më 1939, në Tepelenë. U dëbua 

për motive politike. Më 29 maj 1992, me 
vendim nr. 12, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Durrësi në Tepelenë, prej 3 
janar 1968 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 37-38.

lamkaj arban
Lindi më 1978, në Tepelenë. U dëbua 

për motive politike. Më 29 maj 1992, me 
vendim nr. 12, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Durrës në Tepelenë, prej 
27 dhjetor 1978 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 48-49.

lamkaj artan
Lindi më 1968, në Tepelenë. U dëbua 

për motive politike. Më 29 maj 1992, me 
vendim nr. 12, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Durrës në Tepelenë, 
prej 5 tetor 1968 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 51-52.

lamkaj Sehit
Lindi më 1915, në Tepelenë. Më 14 

maj 1949, me vendim nr. 24, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «pjesmarrje në një bandë kriminale» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg dhe punë të 
detyruar.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 21-22.

lamshi Fran
Lindi më 1933, në Plan, Shkodër. 

Më 13 qershor 1962, me vendim nr. 82, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«tradhëti ndaj atdheut në formë tentativë 
arratisjeje», me 12 vjet burg, konfiskim të 
pasurisë, humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet kohë dhe heqjen e dekoratave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 104-05.

lango Jorgo
Lindi më 1923, në Sarandë. Më 5 mars 

1959, me vendim nr. 2, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokatrës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut në formë arratisje jashtë shtetit 
mbetur në tentativë», me 15 vjet burg, për 
«agjitacion e propagandë», me 6 vjet burg. 
Përfundimisht e dënon me 18 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 24-25.

langu gafur
Lindi më 1905, në Dibër. Më 12 janar 

1945, me vendim nr. 22, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi «armik t popullit dhe 
sabotator të luftës» dhe e dënoi me 20 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 25-26.

langu Muhamet
Lindi më 1929, në Jugosllavi. Më 27 

nëntor 1951, me vendim nr. 346, Gjykata 
e Tiranës e dënoi për «atentat kundër 
udhëheqësve të PPSh-së dhe dhënie 
informatash kundër pushtetit», me 8 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 145/1-01.

langu Hafiz Sherif 
Klerik i lartë mysliman, kryetar i 

Komunitetit Mysliman Shqiptar (1942-
1945).

Lindi në qytetin e Dibrës së Madhe, 
në tetor të vitit 1877. Mësimet e para i 
mori në medresenë e qytetit dhe u caktua 
imam i një lagjeje të qytetit. Mori pjesë në 

Kuvendin e madh të Dibrës të 27 shkurtit 
1899. Pas mbarimit të medresesë, vazhdoi 
gjimnazin në Manastir e, më 1904, filloi 
teologjinë në Stamboll. Në dhjetor 1908 
formon klubin «Bashkimi» të Dibrës. Si 
kryetar i këshillit administrativ të klubi, 
së bashku me aktivistë të tjerë, si Kadri 
Fishta, Riza Rusi, Eqerem Cami, Ibrahim 
Xhidri, Abdullah Tërshana dhe Ibrahim 
Jegeni zhvilloi një aktivitet të dendur 
në dobi të çështjes kombëtare. Krahas 
përpjekjeve të vazhdueshme për shkollë 
shqipe, së bashku me aktivistë të tjerë luajti 
një rol të rëndësishëm në organizimin e 
Kongresit të Dibrës të 23 korrikut 1909. Në 
fund të qershorit 1910, Turgut Pasha, pasi 
kishte shtypur qëndresën në qytet, u fut 
në zyrat e klubit «Bashkimi» dhe rrëmbeu 
të gjitha dokumentet. Por edhe pas kësaj, 
«Prifti latin», siç e cilësoi ai Langun, nuk 
reshti së punuari në dobi të atdheut. 
Duke parë te Hafiz Sherifi një atdhetar 
të flaktë, me dhënien e lejes për shkollë 
shqipe, qytetarët e zgjodhën unanimisht 
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mësues. Në fund të qershorit të vitit 1912, 
së bashku me Eqerem Camin, Ismail 
Strazimirin, Tajar Tetovën, Ramadan 
Camin, Sulejman Shehun e Zerqanit e të 
tjerë, merr pjesë në kryengritjen, që çoi 
në çlirimin e Dibrës. Me personalitetin 
e tij fetar, patriotik dhe si luftëtar e 
udhëheqës popullor, ai tashmë ishte bërë 
figura më e dashur në mbarë Dibrën. 
Është kjo arsyeja që së bashku me Haxhi 
Vehbi Agollin u zgjodhën përfaqësues të 
saj për në Kuvendin Kombëtar të Vlorës. 
Me pushtimin e viseve të Dibrës dhe 
Elbasanit nga serbët, u nis nga Vlora 
për të organizuar qëndresë. Autoritetet 
sërbe e arrestuan, por, përballë presionit 
të popullit, pas disa kohësh u detyruan 
ta lirojnë. Në Elbasan u fut në lidhje me 
Aqif Pashë Elbasanin, me të cilin pati një 

bashkëpunim të vazhdueshëm. Duke 
ruajtur lidhjet me Qeverinë të Përkohshme 
të Vlorës, në krye të një komisioni të 
përbërë nga Tajar Tetova, Haki Ismail 
Peqini e Ahmet Dakli [shih], ndërmorri 
disa herë misione në viset e Dibrës për të 
ngritur pushtetit lokal. Nga fundi i vitit 
1913 deri më 1917 kreu detyrën e kadiut 
(gjyqtarit) në viset e Dibrës që mbetën 
në Shqipëri. Pastaj u kthye në qytetin e 
Dibrës, ku nga viti 1920 gjer në vitin 1938 
kreu detyrën e imamit dhe, në disa raste, 
në kadiut. Nga viti 1938 gjer në prill 1941 
kreu detyrën e kryetarit të Këshillit të 
Ulemave në Shkup. Që këtu, duke e ndjerë 
rrezikun që i kanosej, u largua për në 
Tiranë, ku më 1942 u ngarkua me detyrën 
e kryetarit të Komunitetit Mysliman 
Shqiptar. U arrestua në janar të vitit 1945, 

Lani

Në foto nga e djathta në të majtë: Eqrem Bej Vlora, Rexhep Mitrovica,
Dervish Bej Biçaku, Hafiz Sherif Langu, Lef Nosi, Rauf Fico, Ali Asllani, 

Ferid Vokopola dhe Dhimitër Berati
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ndërsa po jepte mësim në Medresenë e 
Tiranës. U akuzua si bashkëpuntor i Ballit 
Kombëtar e Legalitetit, si mik i ngushtë i 
Rexhep Mitrovicës dhe Lef Nosit dhe se 
sabotues i lëvizjes nacionalçlirimtare. Në 
gjyq u mbrojt vetë, pa avokat. U dënua së 
pari me burgim të përjetshëm e, pastaj, me 
25 vjet heqje lirie. U lirua më 1952. Vdiq 
më 9 mars të vitit 1956.
Lidhja e historianëve shqiptarë dibranë, Dibra 
dhe etnokultura e saj, II, Dibër, 1995; Eugen 
Shehu, Hafiz Sherif Langu: shqyptarizma për fe e 
për atdhe!. AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 74-75.

lani agjah
U ekzekutua më 2 gusht të vitit 1961.

Lista e të ekzekutuarve në vitin 1961-1962.

lani Faik
Lindi më 1921, në Shkodër. Më 31 janar 

1945, me vendim nr. 15, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e dënoi me 30 vjet burg për 
«organizim kryengritje dhe ka marë pjesë 
në operacione kundër partizanëve».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 37-38.

lani vasil
Lindi më 1888, në Karroq, Sarandë. 

Më 11 nëntor 1947, me vendim nr. 236, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e dënoi 
me 3 vjet burg dhe punë të detyruar për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
dhe sabotator i zgjedhjeve».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 52-53.

lani Xhemal
Lindi më 1939, në Durrës. Më 3 dhjetor 

1964, me vendim nr. 49, Gjykata e Durrësit 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut me 
tentativë arratisjeje jashtë shtetit», me 11 
vjet burg dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 116-17.

lapa Kosta
Lindi më 1912, në Vlorë. Më 19 qershor 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 31 

dhjetor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, f. 4-5; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

lapa Manol
Lindi më 1916, në Pilur, Himarë. Më 11 

nëntor 1951, me vendim nr. 580, Gjykata e 
Lartë Ushtarake e dënoi për «strehim dhe 
furnizim diversantësh», me 3 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
civile për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 34-35.

lapa Miço
Lindi më 1894, në Pilur të Sarandës. U 

dënua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 32.

lapa Pano
Lindi më 1937, në Sarandë. Më 8 

shkurt 1956, me vendim nr. 22, Gjykata e 
Lartë Ushtarake e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut në formë tentativë arratisjeje», 
me 12 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 16-17, 58-59.

lapa ristan
Lindi më 1960, në Sarandë. Më 27 maj 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit dënimit për 
motive politike në periudhën 5 qershor 
1986 deri më 10 janar 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 43-45.

lapa Sokrat
Lindi më 1932, në Sarandë. Më 24 

dhjetor 1951, me vendim nr. 141, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 22-23.

lapardhaja Fejzi
Lindi më 1883, në Lapardha të Beratit. 

Më 6 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
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vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi për motive 
politike më 26 prill 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 14-15.

lapçi Hiqmet
Lindi më 1951, në Shkodër. U dëbua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Tirana në Shkodër, prej vitit 
1968 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 62-63.

lapi anastas
Lindi më 1941, në Leshnje, Korçë. Më 

9 shkurt 1966, me vendim nr. 6, Gjykata e 
Korçës e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut 
në formë arratisje jashtë shtetit mbetur në 
tentativë», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 1-2.

laponxha Jani
Lindi më 1922, në Korçë. U burgos për 

motive politike, prej 3 mars 1976 deri më 
26 shkurt 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 62-63.

lara Xhelal
Lindi më 1922, në Bashaj të Vlorës. Më 

1 tetor 1945, me vendim nr. 122, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e dënoi si «kriminel 
lufte dhe armik i popullit », me 20 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtës qytetare.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 25-26.

laraku arshin
Lindi më 1933, në Librazhd. Më 12 

gusht 1968, me vendim nr. 13, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 14-15.

laraku Hasan
Lindi më 1913, në Hodnisht të 

Pogradecit. U internua për motive 
politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Pogradec në Kamëz të Tiranës, prej 
16 prillit 1950 deri më 16 prill 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 3-4.

laraku Muharrem
Lindi më 940, në Tiranë. Më 8 qershor 

1978, Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut dhe agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 18 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 59-60.

lardi riza
Lindi më 1913, në Kolonjë. Më 21 maj 

1950, me vendim nr. 61, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 15 muaj 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 25-26.

larkishi donika
Lindi më 1944, në Dobrenjë të Korçës. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Skrapar në Peqin 
(Elbasan), prej vitit 1948 deri më 1962. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 20-21.

larollari Arefi
Lindi më 1930, në Pogradec. Më 10 

shtator 1954, me vendim nr. 81, Gjykata 
e Korçës e dënoi për «tentativë arratisjeje 
në shtet armik», me 12 vjet burg, heqjen e 
dekoratave të clirimit dhe trimërisë si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 26-27.

laroshi Halim
Lindi në Korçë. Më 25 shtator 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes së 
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tij pa gjyq për motive politike në shtator 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 106-07.

larti abaz
Lindi më 1892, në Bulgarec, Korçë. Më 

28 prill 1950, me vendim nr. 49, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 59-60.

larushi Lipe
Lindi më 1917, në Guri i Bardhë, 

Berat. Më 7 shkurt 1957, me vendim nr. 
16, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «sabotim ekonomik» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 3-4.

laska afërdita
Lindi më 1938, në Kolonjë. U internua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Kolonjë në Levan dhe 
Shtyllas (Fier), prej 10 majit 1951 deri më 
20 dhjetor 1959.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 1.

laska andon
Lindi më 1959, në Sarandë. Më 29 

dhjetor 1987, me vendim nr. 64, Gjykata 
e Sarandës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes mbetur në 
tentativë», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 102-03.

laska Frrok
Lindi më 1917, në Blinisht të Mirditës. 

Më 5 korrik 1993, me vendim nr. 563, 
Gjykata e Mirditës vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij pa gjyq nga forcat e ndjekjes 
për motive politike më 30 shtator 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 110-11.

laska gjok
Lindi më 1910, në Mirditë. Më 15 

shtator 1993, me vendim nr. 672, Gjykata 
e Mirditës vendosi njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq për motive politike 
nga forcat partizane më 25 korrik 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 81-82.

laska gjon
Lindi më 1918, në Hajmel, Shkodër. 

Më 12 korrik 1993, me vendim nr. 1866, 
Gjykata e Shkodrës vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
më 1 dhjetor 1946 në fshatin Hajmel.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 110-11.

laska Kanan
Lindi në Leskovik. Më 23 mars 1947, 

me vendim nr. 30, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e dënoi për «krime kundër shtetit 
dhe popullit», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 10-11.

laska Lipe
Lindi më 1915, në Piqeras, Sarandë. 

Më 24 maj 1951, me vendim nr. 70, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e dënoi për 
«bashkëpunim me diversantët e arratisur», 
me 20 vjet burg konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 8-9.

laska Mara
Lindi më 1908, në Kaçinar, Mirditë. 

U internua për motive politike. Më 18 
gusht 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimitit nga Mirdita në 
Tepelenë, prej 6 shtatorit 1949 deri më 10 
nëntor 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 96-97.

laska ndue
Lindi më 1931, në Simon të Mirditës. 

Më 26 mars 1993, me vendim nr. 99, 
Gjykata e Mirditës vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij nga forcat e ndjekjes për 
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motive politike në shtator 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 62-63.

laska (luka) Pjetër
Lindi më 1894, në Gurrë të Krujës. 

Më 17 shtator 1949, me vendim nr. 142, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi si 
«armik i popullit dhe shtetit, pjesëmarrje 
në banda kriminale», me 15 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 15-16.

laska Zef Pjetër
Lindi më 1914, në Mnelë të Shkodrës. 

Më 6 dhjetor 1952, me vendim nr. 30, 
Gjykata Speciale e dënoi për «agjitacion e 
propagandë dhe është vënë në shërbim të 
bandave», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 48-49.

laskaj dom nikollë 
Klerik katolik.
Lindi në vitin 1898, në fshatin Kashnjet 

të Mirditës. Kreu Kolegjin Saverian dhe 
Seminarin Papnor në Shkodër. Në prag 
të Luftës I Botërore, u dërgua për të 
vazhduar studimet teologjike e filozofike 
në Insbruk të Austrisë. Në fund të luftës 
u kthye në atdhe. Nga viti 1939 e deri më 
1942 shërbeu si prift në Ungrej. Prej këtu u 
transefrua në Blinisht, ku qëndroi deri në 
prill 1944, e pastaj në disa famulli të tjera të 
Mirditës, deri aty nga fundi i vitit 1946, kur 
dhe u arrestua. U dënua me dy vjet heqje 
lirie nga Gjykata e Shkodrës. Vdiq më 1948 
në kampin e Bedenit të Kavajës. U varros 
në një kanal, por vëllezërit e tij arritën t’i 
merrnin eshtrat e t’i kthenin në Mirditë.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, 
f. 136-137.

laskaj Halim
Lindi më 1919, në Kallarat të Vlorës. Më 

18 gusht 1946, me vendim nr. 54, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 61-62.

lasku gjon
Lindi më 1921, në Shkodër. Më 26 

shtator 1951, me vendim nr. 169, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e dënoi për «strehim 
dhe furnizim kriminelët, mos denoncim», 
me 15 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. U lirua më 1962.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 124-26.

lasku vangjel
Lindi më 1896, në Tiranë. U burgos i 

dënuar nga Gjykata Ushtarake e Tiranës 
«për sabotim të pushtetit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 47-48.

lasha Hamit
Lindi më 1948, në Bulag, Dibër. U 

burgos për motive politike në periudhën 
4 tetor 1964 deri më 6 tetor 1967 për arsye 
politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 15-16.

lata ramazan
Më 2 dhjetor 1994, komisioni i ngritur 

për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij me burg nga periudha 
28 qershorit 1951 deri më 30 maj 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 18.

lata Selman ahmet 
Lindi më 1898, në Dibër. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 shtator 
1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

late Erfan
Lindi më 1935. U internua për motive 

politike. Më 8 prill 1993, me vendim nr. 
22, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Delvinë në Krujë, prej 1 prillit 1945 
deri më 15 qershor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 29-30.

late Hajro 
Lindi më 1886, në Gjirokastër. Më 
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8 gusht 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 18 nëntor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 71-72; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

latifi Bajram
Lindi më 1890, në Elbasan. Më 2 shkurt 

1957, me vendim nr. 13, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «agjitacion e 
propagandë, mos kallëzim të krimit dhe 
bashkëpunim me bandë të armatosur», 
me 15 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 109-110.

latifi Besim
Lindi më 1933, në Tiranë. Më 16 

nëntor 1953, me vendim nr. 172, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi për «tentativë 
arratisjeje dhe agjitacion e propagandë», 
me 13 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë. Më 17 korrik 
1954, me vendim nr. 189, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, për «pjesëmarrje në organizatë 
kundër pushtetit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 61-62.

latifi (lulja) gëzim
Lindi më 1922, në Tiranë. Më 21 

prill 1945, me vendim nr. 129, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 73-74.

latifi Muhamet
Lindi më 1943, në Kolonjë. Më 13 

tetor 1945, me vendim nr. 8, Gjykata 
Ushtarake Kolonjë e dënoi si «eksponent 
i Ballit Kombëtar dhe luftëtar kundër 
partizanëve», me 15 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 7-8.

latifi rahim
Lindi më 1927, në Lenkas, Gostivar. Më 

10 shtator 1951, me vendim nr. 53, Gjykata 
Speciale e Sigurimit e dënoi për «tendencë 
arratisje në Jugosllavi», me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 63-64.

latifllari Meleq
Lindi më 1937, në Vërdovë, Pogradec. 

Më 19 nëntor 1960, me vendim nr. 160, 
Gjykata e Pogradecit e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje jashtë shtetit» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 28-29.

lato Besnik
Lindi më 1963, në Memaliaj. U dëbua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga Memaliaj në Podgoran të 
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Përmetit, prej 8 qershorit 1968 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 60-61; D. 75/2, 
FL. 1-2.

lato Hasie
Lindi më 1939, në Potgoran. U dëbua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Memaliaj në Podgoran 
të Përmetit, prej 8 qershorit 1968 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 4.

lato Murat
Lindi më 1966, në Memaliaj. U dëbua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Memaliaj në në 
Podgoran të Përmetit, prej 8 qershorit 1968 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 3.

lato taro
Lindi më 1937, në Podgoran, Përmet. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Tepelena në Përmet, prej 8 
qershorit 1968 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 58-59; D. 75/2, 
FL. 26-27.

latollari Bexhie
Lindi më 1948, në Vërdovë, Pogradec. 

U internua për motive politike nga rrethi 
Pogradec në Bishicë (Pogradec), prej 3 
shtator 1975 deri më 5 mars 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 64-65.

latollari dylber
Lindi më 1925, në Zervenikë, Pogradec. 

U arrestua për motive politike më 23 korrik 
1947. Vdiq në burg më 10 maj 1961.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 7.

latollari Hanyre
Lindi më 1940. U internua për motive 

politike. Më 22 maj 1993, me vendim nr. 
23, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Pogradec në Kamëz të Tiranës, prej 
10 shkurtit 1950 deri më 10 dhjetor 1951. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 26-27.

latollari Hazis
Lindi më 1912, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike nga rrethi 
Pogradec në Bishicë (Pogradec), prej 4 
shtatorit 1975 deri më 5 mars 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 68-69.

latollari izja
Lindi më 1942, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike nga rrethi 
Pogradec në Bishicë (Pogradec), prej 4 
shtatorit 1975 deri më 5 mars 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 72.

latollari Lirie
Lindi më 1920, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Pogradec 
në Kamëz të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 
deri më 10 dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 54-55.

latollari Mazllëm
Lindi më 1923, në Gështenjas, Pogradec. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Pogradec 
në Kamëz të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 
deri më 10 dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 50-51.

latollari Merdan
Lindi më 1949, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
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së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Pogradec 
në Kamëz të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 
deri më 10 dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 60-61.

latollari Mine
Lindi më 1914, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike nga rrethi 
Pogradec në Bishicë (Pogradec), prej 4 
shtatorit 1975 deri më 5 mars 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 81-82.

latollari nevzat
Lindi më 1946, në Pogradec. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Pogradec në Kamëz 
të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 deri më 10 
dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 14-15.

latollari Subije
Lindi më 1927, në Pogradec. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Pogradec në Kamëz 
të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 deri më 10 
dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 16-17.

latollari vaide
Lindi më 1895, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Pogradec 
në Kamëz të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 
deri më 10 dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 52-53.

latollari veli
Lindi më 1899, në Zervaskë, Pogradec. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 

krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Pogradec 
në Kamëz të Tiranës, prej 10 shkurtit 1950 
deri më 10 dhjetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 58-59

lavoshi Halim ahmet 
Lindi më 1916, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 shtator 
1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

lazaj Emijete
Lindi më 1936. U dëbua 31 vjet për 

motive politike, prej 1 janarit 1960 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 59.

lazaj Fotika
Lindi më 1968. Ka qenë 23 vjet i dëbuar 

për motive politike, prej 30 qershorit 1968 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 46.

lazaj izet
Lindi në Vlorë. Pas presioneve që iu 

bënë për të arratisurin Muço Çeprati, u 
gjet i mbytur në lumë.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
87.

lazaj Laze
Lindi më 1930. Ka qenë 31 vjet i dëbuar 

për motive politike, prej 5 tetorit 1960 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 40.

lazaj Luan
Lindi më 1974. Ka qenë 17 vjet i dëbuar 

për motive politike, prej 1 janarit 1974 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 38.

lazaj Majlinda
Lindi më 1965. Ka qenë 26 vjet i dëbuar 

për motive politike, prej 23 shtatorit 1965 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 48.
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lazaj refat
Lindi më 1896, në Paver, Përmet. Më 22 

shtator 1945, me vendim nr. 141, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 39.

lazaj Sako
Lindi më 1897, në Mesaplik, Vlorë. 

Më 9 korrik 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike në janar 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 94-95.

lazaj tatjana
Lindi më 1961. Ka qenë 30 vjet i dëbuar 

për motive politike, prej 14 qershor 1961 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 44.

lazaj Xhelo 
Lindi më 1899, në Hekal, Fier. Më 

15 qershor 1949, u deklarua fajtor për 
«pjesëmarrje në grup kriminal anarshist 
dhe agjitacion e propagandë», me 15 
vjet burg, punë të detyruar, konfiskim të 
pasurisë dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet kohë. Më 18 korrik 1949, dënimi 
i zbrit në 2 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 5-6.

lazaj Xhuljeta
Lindi më 1963. Ka qenë 28 vjet i dëbuar 

për motive politike, prej 27 shkurt 1963 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 42.

lazari vasil
Lindi më 1907, në Lukovë, Sarandë. Më 

1 korrik 1946, me vendim nr. 25, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm dhe 
konfiskim të pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 30-31, 33, 37, 38.

laze Bashkim
Lindi më 1940, në Ballaban, Përmet. 

U internua për motive politike. Më 26 
dhjetor 1992, me vendim nr. 19, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Përmet në 
Krujë, prej vitit 1946 deri në 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 36-37.

laze Fahrudin
Lindi më 1940, në Sarandë. Më 25 

mars 1963, me vendim nr. 15, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 92-93.

laze Halil
Lindi në Golëm të Gjirokastrës, më 10 

gusht të vitit 1943. U diplomua në Fakultetin 
e Histori-Filologjisë të Universitetit të 
Tiranës, më 1965. U arrestua më 1975 për 
«agjitacion e propagandë» dhe u dënua me 
7 vjet burg. Vdiq më 31 gusht të vitit 2001.
Antologjia e plagëve, 2, QSHRT, Tiranë, 2013, f. 
217; AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, f. 94-95.

laze (meçani) iljaz
Lindi më 1933, në Vlorë. Më 27 janar 

1958, me vendim nr. 3, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «vepra 
përgatitore për arratisje» dhe «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 38-39.

laze Ismail (Malo)
Më 25 shtator 1993, komisioni i ngritur 

për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 31 tetor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 89-90; Gazeta 
55, 17 nëntor 2015, 17.
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laze Mejdi
Lindi më 1904, në Pandalejmon, 

Sarandë. Më 29 korrik 1951, me vendim nr. 
212, Gjykata Popullore Sarandë e deklaroi 
fajtor për «sabotim ekonomik» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave politike për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 48-49.

laze Mile
Lindi më 1901, në Pandalejmon, 

Sarandë. Më 22 shtator 1992, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 30 tetor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 12-15; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

laze Muharrem iljaz 
Lindi më 1915, në Lushnjë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
30 nëntor 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

laze ronja
Lindi me 1948, në Berat. U dëbua për 

motive politike. Më 13 gusht 1992, me 
vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Berat në Poshnje (Berat), 
prej 26 nëntorit 1966 deri më 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 82-83.

lazellari Musa
Lindi më 1934, në Pogradec. Më 12 

nëntor 1945, me vendim nr. 16, Gjykata 
e Elbasanit e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut ne formë përgatitje për arratisje 
jashtë shtetit», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 30-31.

lazellari Zija
Lindi më 1944, në Pogradec. U internua 

për motive politike. Më 29 korrik 1992, 
me vendim nr. 14, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 

administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Pogradec në Fier 
(Shtyllas), prej 20 prillit 1945 deri më 30 
tetor 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 24-25.

lazemerja Petrit
Lindi më 1946. U internua për motive 

politike. Më 14 janar 1992, me vendim 
nr. 1, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit 
nga rrethi Durrës në Berat, Tepelenë dhe 
Kuçovë, prej vitit 1946 deri më 1951. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 48-49.

lazemerja rustem
Lindi më 1925. Më 7 korrik 1993, 

me vendim nr. 1109, Gjykata e Durrësit 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij për 
arsye politike nga forcat e sigurimit më 14 
mars 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 38-39.

lazemerja Shaban
Lindi më 1917, në Durrës. Më 6 prill 

1951, me vendim nr. 84, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «strehim dhe furnizim 
kriminelësh», me vdekje, me pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 59-60.

lazemeri Xhemal
Lindi më 1928, në Durrës. Më 20 

shkurt 1952, me vendim nr. 15, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e dënoi për «strehim 
të arratisurish», me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 27-29.

lazer Zef
Lindi më 1911, në Kukës. Më 14 

shtator 1951, me vendim nr. 160, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e dënoi për «strehim 
dhe furnizim kriminelësh», me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 94-95.

lazi dalip
Lindi më 1884, në Bllatë, Dibër. Më 13 

gusht 1946, me vendim nr. 251, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e dënoi në bazë 
të nenit 1 të ligjit nr. 2, me 30 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
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të drejtave elektorale baraz me kohën e 
dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 8-9.

lazimi Fetah
Lindi më 1870, në Dibër. Më 19 mars 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të arrestimit 
për motive politike më 29 mars 1948 dhe 
vdekur në hetuesi më 31 mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 78-79.

lazimi ramadan
Lindi më 1916, në Dibër. Më 24 qershor 

1947, me vendim nr. 260, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «pjesëmarrje në një 
grup duke propaganduar kundër pushtetit 
popullor», me 10 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 11-12.

lazo Jorgo
Lindi më 1935, në Sarandë. Më 23 

qershor 1958, me vendim nr. 14, Gjykata 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me vdekje, 
pushkatim dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 56-57.

lazo tomor
Lindi më 1921, në Gjirokastër. Më 13 

dhjetor 1947, me vendim nr. 279, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e dënoi për «ndihmë 
dhe bashkëpunim me të burgosurit 
politik», me 15 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 15-16.

lazo Ziso
Lindi më 1921, në Gjirokastër. U 

arrestua më 26 mars 1978. Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 40-41.

lazri Cuk
Lindi më 1909, në Rragam, Shkodër. 

Më 30 maj 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 20 tetor 1946 deri më 10 
korrik 1948. Mbajtur në hetuesi për lëvizje 
antikomuniste të Postribës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 108-09.

lazri gjon
Lindi më 1904, në Rremë, Shkodër. 

Më 4 janar 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 11 shtator 1946 deri më 11 
gusht 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 81-82.

lazri Kiço
Lindi më 1916, në Lukovë, Sarandë. U 

burgos për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 127.

lazri nazife
Lindi më 1963. U dënua për arsye 

politike nga periudha 6 shtator 1980 deri 
më 13 janar 1986.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 35-36

lazri ndue 
Lindi më 1902, në Kerthpal. Më 25 

janar 1952, me vendim nr. 174, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e dënoi me 12 muaj 
burg për «faje penale kundër popullit dhe 
shtetit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 73.

lazri rrok
Lindi më 1929, në Shkodër. Më 29 

qershor 1950, me vendim nr. 82, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi për «faje penale 
kundër popullit dhe shtetit, pjesëmarrje në 
grup të organizuar, spiunazh, tentativë 
arratisjeje dhe agjitacion e propagandë», 
me 8 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbje të së drejtës elektorale për 3 vjet 
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kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 85.

lazri Spiro
Lindi më 1914, në Shkodër. Më 9 

gusht 1951, me vendim nr. 219, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
1 vit burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 44.

lazri Zef
Lindi më 1924, në Hajmel, Shkodër. Më 

15 shtator 1945, me vendim nr. 209, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e dënoi se ka «qenë 
anëtar aktiv i Ballit Kombëtar», me 3 vjet 
burg. Më 15 maj 1950, me vendim nr. 226, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe 
e dënoi me 2 vjet burg. Më 19 mars 1963, 
me vendim nr. 64, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e dënoi për «moskallzim të 
krimit», me 5 vjet e 3 muaj burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 79-80.

lecaj Marash
Lindi më 1913, në Shkodër. Më 11 

dhjetor 1953, me vendim nr. 224, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
vdekje pushkatim. Më 30 dhjetor 1953, me 
vendim nr. 472, Kolegji Ushtarak i Gjykatës 
së Lartë dënimin me vdekje ja ul në 25 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 11.

leci gjush
Lindi më 1908, në Rragam, Shkodër. 

Më 16 prill 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 23 tetor 1946 deri më 30 prill 
1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 79-80.

leci Llesh 
Lindi më 1900, në Ndërfushaj të 

Rrëshenit. Më 1952, u dënua me vdekje 
për «veprimtari kundërrevolucionare», 
por më vonë, dënimi iu kthye në 25 vjet 
burg. U lirua më 1966.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 80-81.

lecini Mehmet
Lindi në Luz i Madh, Kavajë. Më 19 maj 

1945, me vendim nr. 8, Këshilli Gjyqësor i 
Durrësit e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit» dhe e dënoi me vdekje 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 77.

leçaj ndue
Lindi më 1916, në Shkodër. Më 12 

nëntor 1952, me vendim nr. 232, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e dënoi për «strehim 
dhe furnizim diversantët», me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 61-62.

leçini djana
Lindi më 1963, në Kavajë. U dëbua 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga Kavaja në Luz të Madh 
(Kavajë), prej 16 korrikut 1966 deri më 
1990. Së bashku me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 53-54.

leçini Elmaz
Lindi më 1918, në Kavajë. Më 22 maj 

1952, me vendim nr. 45, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e dënoi për «strehim dhe 
furnizim diversantësh», me 8 vjet burg 
dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 29-30.

leçini Hamid
Lindi më 1884. Më 28 korrik 1993, me 

vendim nr. 330, Gjykata e Kavajës vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes së tij për motive 
politike nga forcat e diktaturës, më 15 
dhjetor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 68-69.

leçini Hazbi 
Lindi më 1930, në Luz i madh, Kavajë. 

U vra pa gjyq për motive politike, më 15 
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dhjetor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 61; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

leçini Mehmet
Lindi më 1944, në Luz i Madh, Kavajë. 

Më 19 maj 1945, me vendim nr. 8, Këshilli 
Gjyqësor i Durrësit e dënoi si «kriminel 
lufte dhe armik i popullit» me vdekje dhe 
konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 56.

leçini Merita
Lindi më 1963. U dëbua për motive 

politike. Më 10 shkurt 1993, me vendim 
nr. 20, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Kavaja në Luz të Madh (Kavajë), prej 16 
korrikut 1966 deri më 1989, kur u martua.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 51-52.

leçini Myftar
Lindi më 1906, në Durrës. Më 22 maj 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të tij 
me burg për motive politike nga 12 marsi 
1946 deri më 11 korrik 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 77-78.

leçini rasim
Lindi më 1934, në Luz i Madh, Kavajë. 

U dëbua për motive politike. Më 10 
shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kavaja në Luz të 
Madh (Kavajë), prej 16 korrikut 1966 deri 
më 1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 55.

leçini Shyqyri
Lindi më 1898, në Kavajë. Më 25 

dhjetor 1947, me vendim nr. 722, Gjykata 
e Lartë e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut 
duke ndihmuar dhe strehuar kriminelët e 
luftës», me 10 vjet burg dhe konfiskim të 
pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 66-67.

leçini vjollca
Lindi më 1943, në Kavajë. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 50.

leçini Xhevdet
Lindi më 1944, në Luz i Madh, Kavajë. 

U dëbua për motive politike, prej 1 janarit 
1966 deri më 1 janar 1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 57.

legisi Llesh
Lindi më 1919, në Shebë, Mirditë. U 

burgos për motive politike, prej 24 marsit 
1977 deri më 6 dhjetor 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 73.

legisi Mark
Lindi më 1917, në Shebë, Mirditë. 

U dënua për «tentativë arratisjeje dhe 
agjitacion e propagandë», me 3 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 71-72.

leka adil
Lindi më 1934, në Peshkopi. Më 

12 shkurt 1963, me vendim nr. 18, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«moskallëzim krimi kundër shtetit», me 2 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 37-38.

leka ali
Lindi më 1953, në Tiranë. Më 1 

shkurt 1979, me vendim nr. 40, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 59-60.

leka antigoni
Lindi më 1924, në Korçë. U dënua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 50.

leka aqif
Lindi më 1934, në Bërzeshtë të 

Librazhdit. Më 14 qershor 1977, me vendim 
nr. 46, Gjykata e Librazhdit e deklaroi 

LEçini
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fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 muaj 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 10-11.

leka arben
Lindi më 1922, në Delvinë. Më 16 

korrik 1993, me vendim nr. 212, Gjykata e 
Sarandës vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij për arsye politike nga forcat partizane 
në korrik 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 13-14.

leka aristidh
Lindi më 1942/1, në Durrës. Më 11 mars 

1947, me vendim nr. 58, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «spekulim dhe 
sabotim ekonomik», me 3 vjet burg, punë 
të detyruar dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 31.

leka Bardhe
Lindi më 1912, në Mirditë. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Laçi në Lezhë e Tepelenë, 
prej 30 prillit 1945 deri më 7 dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 3-4.

leka Bashkim
Lindi më 1944, në Tiranë. Më 9 nëntor 

1989, me vendim nr. 107, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 65-66.

leka Bib
Lindi më 1899, në Gomsiqe, Shkodër. 

Më 28 dhjetor 1946, me vendim nr. 722, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 46.

leka çelo
Lindi më 1891, në Bomicë. Më 6 shkurt 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 

kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vdekjes në 
hetuesi për motive politike në 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 73-74.

leka ded Zef
Lindi më 1900, në Rubik. Më 12 shkurt 

1950, me vendim nr. 187, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e dënoi për «strehim dhe 
furnizim të arratisurit e zonës së Mirditës», 
me 3 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 74-75.

leka (zagolli) Dilaver
Lindi më 1917, në Librazhd. Më 

31 korrik 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në shtator 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 6-7.

LEKa
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leka atë dhimitër 
Klerik ortodoks.
Lindi në fshatin Kudhës të Himarës, 

më 13 mars të vitit 1910. U arsimua në 
Korfuz. Më 1934 u dorëzua në gradën 
priftërore. Më 25 prill të vitit 1944, në ditën 
e Pashkës së Madhe, u pushkatua si «armik 
i popullit» nga partizanët e Brigadës VI 
sulmuese në përroin e fshatit Kudhës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 1-3.

leka Dhora (Theodhora)
Lindi më 1923, në Korçë. Më 14 shtator 

1957, me vendim nr. 20, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 25 vjet burg, konfiskim të 
pasurisë, heqjen e dekoratës dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Ka 
vuajtur gjithashtu shumë vite internim 
dhe dëbim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 10-11.

leka Elmaze
Lindi më 1908, në Ersekë. U internua për 

motive politike, me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve nr. 8, më 
15 shator 1956, nga Erseka në Lushnjë, prej 
15 shtatorit 1956 deri më 21 tetor 1966.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 68-69.

leka Enver
Lindi më 1923, në Bërzeshtë, Pogradec. 

Më 28 shtator 1966, me vendim nr. 28, 
Gjykata e Lartë e dënoi për «tradhëti të 
lartë ndaj atdheut», me 22 vjet burg dhe 
«agjitacion e propagandë», me 8 vjet burg. 
Përfundimisht e dënon me 20 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 4 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 33-34.

leka Ernesto
Lindi më 1967, në Dajç, Shkodër. U 

internua për motive politike pë 5 vjetë 
kohë. U lirua më 16 nëntor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 70-71.

leka genc
Poet.
Lindi më 23 mars 1941 në fshatin 

Bërzeshtë të rrethit të Librazhdit. Mësimet 
e para i mori në fshatin e lindjes. Mes 
viteve 1959-1962 studijoi në Shkollën 
Pedagogjike të Elbasanit. Nga viti 1962 
e gjer më 1966, kur dhe u pushua nga 
puna, punoi si mësues në zonat e thella 
të Librazhdit. Në vitet 1967-1968 kreu 
shërbimin ushtarak në një brigadë pune 
në Sopot të Librazhdit dhe në Cërrik. Pas 
mbarimit të shërbimit ushtarak, punoi në 
fermë dhe në ndërmarrjen pyjore, ku bënte 
vetëm punë krahu. U arrestua më 31 gusht 
1976 dhe pas njëmbëdhjetë muaj torturash 
në hetuesinë e Librazhdit, u akuzua për 
“sabotim dhe agjitacion e propagandë”, 
dhe më 13 qershor 1977 u dënua me vdekje, 
pushkatim. U ekzekutua bashkë me të 
kushëririn, Vilson Blloshmin [shih], më 
17 korrik të vitit 1977, në vendin e quajtur 
“Përroi i Firarit”. Më 1994, Presidenti i 
Republikës i akordoi dekoratën “Martir 
i Demokracisë”. Një vit më vonë, emri 
i tij iu vu një prej shkollave 9-vjeçare të 
Librazhdit. Po këtë vit iu dha dekorata 
“Mësues i Popullit”. Në vitin 2009, nën 
kujdesin e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve, u botua vepra e tij e 
plotë. Më 2010, Presidenti i Republikës i 
akordoi dekoratën “Nderi i Kombit.
Bedri Blloshmi, Rrëfime nga ferri komunist, 
“Almera”, Tiranë, 2011, f. 287-288.

leka gjergj
Lindi më 1921, në Laç. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Laçi në Lezhë e Tepelenë, 
prej 30 prillit 1945 deri më 7 dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 5-6.

leka gjyste
Lindi më 1942, në Laç. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Laçi në Lezhë e Tepelenë, 
prej 30 prillit 1945 deri më 7 dhjetor 1950.

LEKa
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 7-8.

leka (dervishi) gjyslyme
E shoqaj e Hilmi Lekës [shih].
Lindi më 1915, në Turqi. Mësimet e 

mesme i kreu në shkollën amerikane të 
vajzave në Kavajë. Pastaj vijoi Institutin 
Femëror “Nëna Mbretëreshë” në Tiranë 
(1936). Punoi për një vit si mësuese në 
Shkollën Tregtare të Vlorës. Nisi studimet 
për letërsi në Romë, por nuk i përfundoi. 
Pas vrasjes së të shoqit, mbetëi fill e vetme 
me tre fëmijët e tyre, dhe u internua në 
kampe të ndryshëm. Më 1956 u arestua. Më 
14 dhjetor 1956, me vendim nr. 30, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë, për 
«agjitacion e propagandë», me 5 vjet burg 
dhe përfundimisht e denon me 15 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë. Vuajti 7 vjet burg. Vitet e 
mbrame të jetës i kaloi në Elbasan, ku dhe 
vdiq më 1992.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, f. 9-10.

leka Habe
Lindi më 1895. Më 19 qershor 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vdekjes 
në hetuesi për motive politike më 12 
gusht 1946 në dhomat e paraburgimit në 
Peshkopi.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 55-56.

leka Haki
Lindi më 1896, në Burrel. Më 21 tetor 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike në gusht 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 17-18.

leka Hilmi
Ministër i Arsimit në qeverinë e 

Mustafa Krujës.
Lindi në Pogradec, në vitin 1913. Kreu 

liceun francez në Korçë. Studimet e larta 
për letërsi i kreu në Padova, dhe për juridik 
në Vjenë. Ishte drejtor i gazetës “Tomorri” 
dhe Ministër i Arsimit në qeverinë e 
Mustafa Krujës. Më 14 prill 1945, Gjyqi 
Special e dënoi me vdekje, me pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 39-40.

leka ismail
Lindi më 1916, në Zbop, Korçë. Më 21 

qershor 1946, me vendim nr. 139, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi për «krime 
gjatë luftës», me 3 vjet burg, konfiskim të 
pasurisë dhe humbjen e të drejtës për 3 
vjet kohë. Më 18 tetor 1963, me vendim nr. 
23, Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 30-31.

leka izet
Lindi më 1910, në Bulqizë. U burgos 

për motive politike, prej 12 gushtit 1946 

LEKa
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deri më 18 gusht 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 34.

leka Jani
Lindi më 1890, në Gjirokastër. Më 

28 maj 1948, me vendim nr. 38, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 8 vjet burg. U 
fal më 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 106-07.

leka Kapo
Lindi më 1908, në Nivicë. Më 15 

qershor 1951, me vendim nr. 50, Gjykata 
Speciale e Sigurimit e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit dhe ka 
strehuar dhe furnizuar diversantët e 
ardhur nga Italia», me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 99-100; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 43.

leka Kol Mark
Lindi më 1905, në Mat. Më 20 dhjetor 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij nga periudha 10 shtator 1947 deri më 24 
dhjetor 1947 për motive politike. Vdiq në 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 41-42.

leka Lek
Lindi më 1925, në Shkodër. Më 27 

qershor 1952, me vendim nr. 347, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi për «grup 
antipushtet», me 13  vjet burg dhe për 
«pjesëmarrje në spiunazh», me 16  vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 64-65.

leka Luc
Lindi më 1875, në Shkodër. Më 9 mars 

1945, me vendim nr. 43, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «sabotim të 
pushtetit» dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale e politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 74-75.

leka Lulash
Lindi më 1910, në Shkodër. Më 26 

tetor 1946, me vendim nr. 526, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krime kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 45

leka Manol
Lindi më 1877, në Qeparo, Vlorë. Më 

24 shtator 1946, me vendim nr. 83, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
punë të detyruar. Më 6 shkurt 1951, me 
vendim nr. 24, Gjykata e Vlorës e deklaroi 
fajtor për «sabotim ekonomik» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 83-84.

leka Mark
Lindi më 1933, në Dajç të Shkodrës. 

U internua për motive politike për 5 vjet 
kohëë kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 54-55.

leka Mark
Lindi më 1953, në Mirditë. Më 15 

dhjetor 1978, me vendim nr. 73, Gjykata 
e Matit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 120-21.

leka Martin Sokol
Lindi më 5 shkurt 1945, në fshatin Nicaj 

të Shalës (Dukagjin). Shkollën 7 vjeçare e 
kreu në fshatin e lindjes, ndërsa shkollën 
e mesme industriale në Shkodër. Deri 
ditën e arrestimit, më 3 shtator 1975, punoi 
si elektriçist. U akuzua për “agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor”, 
dhe u dënua me 10 vjet heqje lirie. Për të 
vuajtur dënimin u dërgua në Spaç e, prej 
aty, në kampin e Qafë Barit. U riarrestua 
më 22 maj 1984, si organizator dhe 
pjesëmarrës i revoltës në bashkëpunim 
me të tjerët. Me vendim nr. 3 të Gjykatës 
së Lartë, u deklarua fajtor për veprën “e 
terrorit në bashkëpunim”, dhe u dënua me 
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16 vjet heqje lirie. Pas shpalljes së dënimit, 
u transferua në burgun e Burrelit, nga ku 
dhe u lirua më 18 mars 1990. Vdiq më 14 
qershor të vitit 2011, në Shkodër.
Bedri Blloshmi, Revolta e Qaf-Barit dhe terrori 
komunist 1943-1990, “Geer”, Tiranë, 2012, f. 42.

leka Met
Lindi më 1927, në Zerqan të Dibrës. U 

mbajt në burg, «si sabotator i pushtetit» 
prej 6 gusht 1946 deri më 23 tetor 1946, por 
u shpall i pafajshëm dhe u lirua.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 52.

leka Muharrem
Lindi më 1921, në Lushnjë. Më 3 tetor 

1946, me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake 
e Beratit e dënoi si «kriminel lufte», me 30 
vjet burg dhe konfiskim të pasurisë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 61-62.

leka Mustafa
Lindi më 1956, në Durrës. Më 24 

shtator 1982, me vendim nr. 218, Gjykata 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 12 vjet burg, 
humbjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet 
kohë dhe internim për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 50.

leka naim
Lindi më 1929, në Pogradec. Më 20 

mars 1980, me vendim nr. 108, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 9 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 83.

leka naxhi 
Lindi më 1940, në Tiranë. U internua 

për motive politike në Kosovë të Elbasanit 
për 10 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, f. 96-97.

leka (malaj) ndoc
Lindi më 1925, në Ivanaj të Shkodrës. 

Më 14 shtator 1957, me vendim nr. 118, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe 
e dënoi me 20 vjet burg, humbjen e të 

drejtave elektorale për 5 vjet kohë dhe 
konfiskim të pasurisë; për «pjesëmarrje 
në bandë të armatosur», me 15 vjet burg. 
Përfundimisht e dënon me 25 vjet burg, 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë dhe konfiskim të pasurisë. Më 27 
tetor 1972, me vendim nr. 259, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 25.

leka ndrec
Lindi më 1934, në Delbisht të Laçit. U 

internua në Berat dhe Tepelenë, prej 31 
dhjetor 1945 deri më 31 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 31-32.

leka nevruz
Lindi më 1917, në Osnat të Pogradecit. 

Më 29 tetor 1993, vendim nr. 706, Gjykata 
e Pogradecit vendosi njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq për motive politike 
nga forcat partizane më 30 janar 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 47-49; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

leka novrus
Lindi më 1941, në Kolonjë. Më 17 mars 

1958, me vendim nr. 23, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut 
mbetur në tentativë për arratisje jashtë 
shtetit», me 10 vjet burg dhe konfiskim të 
pasurisë. Më 1 korrik 1965, me vendim nr. 
4, Gjykata e Lushnjës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut mbetur në tentativë për 
arratisje jashtë shtetit», me 18 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 58-59.

leka Pashk
Lindi më 1935, në Dajç, Shkodër. U 

internua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 56-57.

leka Petër
Lindi më 1923, në Elbasan. Më 7 

qershor 1962, me vendim nr. 13, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 3-4.
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leka Prengë ndue
Më 21 dhjetor 1994, komisioni i ngritur 

për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të dënimit me burg për motive 
politike në periudhën 13 mars 1951 deri 
më 12 mars 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 70.

leka Qazim
Lindi më 1926, në Kukës. Më 28 korrik 

1993, me vendim nr. 777, Gjykata e Kukësit 
vendosi njohjen e faktit e vrasjes pa gjyq 
nga forcat e diktaturës për motive politike 
më 5 nëntor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 81-82.

leka rakip
Lindi më 1890, në Borsh të Sarandës. 

Më 23 qershor 1945, me vendim nr. 136, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
«armik të popullit, sepse, si sekretar i 
përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, 
ka bashkëpunuar me okupatorin», dënoi 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 1.

leka ram
Lindi më 1892, në Surraj, Kukës. Më 28 

korrik 1993, me vendim nr. 777, Gjykata e 
Kukësit vendosi njohjen e faktit e vrasjes 
pa gjyq nga forcat e diktaturës për motive 
politike më 5 nëntor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 83-84.

leka rexhep
Lindi më 1918, në Bllacë. Më 24 mars 

1952, me vendim nr. 3, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër popullit» dhe e dënoi me vdekje, 
me pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 96-97.

leka rexhep
Lindi më 1888, Bërzeshtë të Librazhdit. 

Më 18 shtator 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 

personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në shkurt 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 8-9, 20-21.

leka rustem
Lindi më 1913, në Elbasan. Më 27 

gusht 1993, me vendim nr. 697, Gjykata 
e Librazhdit vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
partizane më 4 janar 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 1-3.

leka Shaban
Lindi më 1883, në Stravaj të Librazhdit. 

Më 1 mars 1994, me vendim nr. 259, 
Gjykata e Pogradecit vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij për motive politike 
nga forcat komuniste më 28 shkurt të vitit 
1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 4-5.

leka Shyqyri
Lindi më 1916, në Gjirokastër. Më 5 

janar 1995, me vendim nr. 72, Gjykata 
e Lushnjës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
komuniste më 15 shtator të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 69-70; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

leka tom
Lindi më 1902, në Krujë. Më 10 

korrik 1962, me vendim nr. 31, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 87-88.

leka theodhori
Lindi më 1921, në Glinë. Më 31 maj 

1978, me vendim nr. 47, Gjykata e Lushnjës 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut dhe 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit», 
me 25 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 115-16.

leka thoma
Lindi më 1903, në Goranxi, Gjirokastër. 

LEKa



53

Më 3 nëntor 1953, me vendim nr. 103, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e dënoi 
për «bashkëpunim me spiunazhin grek», 
me 15 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 20-22.

leka Xhemil
Lindi më 1968. U internua për motive 

politike. Më 2 korrik 1992, me vendim nr. 
13, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Fier në Lushnjë, prej vitit 1968 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, f. 40-41.

leka Ymer
Lindi më 1887, në Krujë. Më 3 janar 

1947, me vendim nr. 4, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «sabotim të 
pushtetit» dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 99-149.

leka Zef
Lindi më 1920, në Shkodër. Më 21 

qershor 1952, me vendim nr. 274, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 20.

leka Zef Luc
Lindi më 1924, në Shkodër. Më 10 

nëntor 1979, me vendim nr. 137, Gjykata 
e Beratit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe heqjen e dekoratave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 41-42.

lekaj antoneta
Lindi më 18 korrik 1951, në burg, 

Shkodër. U burgos, pa u dënuar, prej 
ditëlindjes deri më 30 dhjetor 1952.  Në 
shkurt 1951, nëna e saj, Drane Lekaj [shih] 
u dënua me burg dhe e vuajti burgun së 
bashku me fëmijët e vegjël.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 24; D. 67/1, f. 91.

lekaj drane
Lindi më 1914, në Toplana, Shkodër. 

Më 11 korrik 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike 
në periudhën 1951 deri më 30 dhjetor 1952. 
Në kohën që u dënua ishte shtatzënë dhe 
më 18 korrik 1951 lindi, në burg, vajzën 
e saj Antoneta Lekaj [shih]. Edhe fëmijët 
e tjerë – Elisabeta,  Terezina, Toma dhe 
Marku – jetuan në burg me të, me kohë të 
ndryshme, për 10-18 muaj.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 24;  D. 67/1, f. 91.

lekaj Elisabeta
Lindi më 1935, në Hot i Ri, Shkodër. 

Vuajti 10 muaj burg pa qenë e dënuar, më 
1951.  Nëna e saj, Drane Lekaj [shih] më 
1951 u dënua me heqje lirie dhe e vuajti 
burgun së bashku me fëmijët e vegjël.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 23-24;  D. 67/1, f. 
91.

lekaj gjergj
Lindi më 1947, në Ishull, Lezhë. Më 16 

dhjetor 1965, me vendim nr. 38, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, si dhe konfiskim të pasurisë. U 
arrestua sërish më 1979, dhe më 30 prill 
të po atij viti, me vendim nr. 25, Gjykata 
e Lezhës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, f. 81-82.

lekaj gjon
Lindi më 1921, në Lizen, Shkodër. 

Më 27 prill 1946, me vendim nr. 141, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e dënoi për 
«ndërlidhje dhe furnizim të arratisurish», 
me 5 vjet burg dhe punë e rëndë të 
detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 120-21.

lekaj gjon Luc
Lindi më 1922, në Shkodër. Më 6 

mars 1949, me vendim nr. 457, Gjykata 
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Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «ndihmë [dhënë] organizatës së Ballit 
Kombëtar dhe [se] ka penguar dhe luftuar 
reformat» dhe e dënoi me 10 vjet burg, si 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, f. 32-33.

lekaj Mark
Lindi në Hot i Ri, Shkodër. Ka vuajtur 

10 muaj burg, pa u dënuar, më 1951. Nëna 
e tij, Drane Lekaj [shih] më 1951 u dënua 
me heqje lirie dhe e vuajti burgun së 
bashku me fëmijët e vegjël.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 24; D. 67/1, f. 91.

lekaj Mrikë
Lindi më 1910, në Krujë. U internua 

për motive politike. Më 26 dhjetor 1992, 
me vendim nr. 19, komisioni i krijuar për 

vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Kruja në Berat e Tepelenë, 
prej 13 qershorit të vitit 1945 deri më 24 
shkurt 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, f. 43-44.

lekaj Prenë
Lindi më 1944. U internua për motive 

politike. Më 26 dhjetor 1992, me vendim 
nr. 19, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit 
nga Kruja në Tepelenë dhe Berat, prej 13 
qershorit të vitit 1944 deri më 24 shkurt 
1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 165-01.
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lekaj Sadik
Lindi më 1888, në Boriç i Madh, 

Jugosllavi. Më 23 korrik 1945, me vendim 
nr. 153, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi «kriminel lufte dhe armik të 
popullit» dhe e dënoi me vdekje dhe 
konfiskim të pasurisë. U ekzekutua më 22 
gusht 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 14-15.

lekaj terezina
Lindi më 1946, në Hot i Ri, Shkodër. U 

burgos, pa u dënuar, prej shkurt 1951 deri 
në dhjetor 1952. Nëna e saj, Drane Lekaj 
[shih] më 1951 u dënua me heqje lirie dhe 
e vuajti burgun së bashku me fëmijët e 
vegjël.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 24; D. 67/1, f. 91.

lekaj tom
Lindi më 1941, në Hot i Ri, në Shkodër. 

Ka vuajtur 10 muaj burg, pa u dënuar, më 
1951. Nëna e tij, Drane Lekaj [shih] më 1951 
u dënua me heqje lirie dhe e vuajti burgun 
së bashku me fëmijët e vegjël.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, f. 24; D. 67/1, f. 91.

lekgega gjin
Lindi më 1916, në Perlat të Mirditës. 

Më 6 maj 1993, me vendim nr. 168, Gjykata 
e Mirditës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq nga forcat e ndjekjes 
për motive politike në dhjetor 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 67-68.

lekgega gjin
Lindi më 1927, në Perlat të Mirditës. 

Më 16 nëntor 1960, me vendim nr. 154, 
Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me diversantët e dërguar 
nga agjenturat e huaja» dhe e dënoi me 12 
vjet burg, si dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 76-77.

lekgega gjon
Lindi më 1915, në Perlat të Mirditës. U 

burgos për motive politike, prej 24 janarit 
të vitit 1947 deri më 24 janar 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 43-44.

lekgega Zef
Lindi më 1915, në Perlat të Mirditës. 

Më 6 maj 1993, me vendim nr. 169, Gjykata 
e Mirditës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq nga forcat e ndjekjes 
për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 65-66.

lekgegaj dila
Lindi më 1928, në Prosek të Mirditës. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Mirdita në Lezhe 
dhe Berat, prej 10 marsit 1946 deri më 10 
prill 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 92-93.

lekgegaj dava
Lindi më 1920, në Orosh të Mirditës. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimitit nga Mirdita në 
Tepelenë dhe Berat, prej 10 tetorit 1945 
deri më 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 104-05.

lekgegaj dile
Lindi më 1901, në Perlat të Mirditës. 

U internua për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Mirdita në Lezhe 
dhe Tepelenë, prej shtatorit 1945 deri më 
nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 86-87.

lekgegaj gjin
Lindi më 1936. U internua për motive 

politike. Më 11 dhjetor 1993, me vendim 
nr. 26, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit 
nga Mirdita në Lezhë dhe Tepelenë, prej 
shtatorit të vitit 1945 deri më nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 98-99.
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lekgegaj Marë
Lindi më 1900, në Ndërfushë të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Më 11 nëntor 1993, me vendim nr. 26, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës së 
vuajtjes së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimitit nga Mirdita 
në Lezhe dhe Tepelenë, prej shtatorit 1945 
deri më nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 90-91.

lekgegaj Martë
Lindi më 1935. U internua për motive 

politike. Më 11 dhjetor 1993, me vendim 
nr. 26, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Mirditë në Lezhë e Tepelenë, prej 
shtatorit të vitit 1945 deri më nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, f. 85-86.

lekgegaj Prenë
Lindi më 1875, në Perlat të Mirditës. 

U internua për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Mirdita në Lezhe 
dhe Tepelenë, prej shtatorit 1945 deri më 
nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 88-89.

lekgjegja Lek
Lindi më 1913, në Perlat të Mirditës. Më 

15 maj 1947, me vendim nr. 165, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 2 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 122-23.

lekgjika iljaz
Lindi më 1926, në Nivan, Gjirokastër. 

Më 13 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, f. 59-60.

lekica ali
Lindi më 1882, në Shtiqen, Kukës. 

Më 29 dhjetor 1993, me vendim nr. 1181, 
Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit të 

vrasjes së tij pa gjyq nga forcat e diktaturës 
për motive politike, më 20 shtator 1946 në 
Shkodër.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 39-41.

lekica Fatime
Lindi më 1912. Më 28 prill 1994, me 

vendim nr. 314, Gjykata e Kukësit vendosi 
njohjen e faktit të internimit nga 17 maji i 
vitit 1945 deri më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 3, 17

lekica Hume
Më 28 prill 1994, me vendim nr. 314, 

Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të internimit nga 17 maji i vitit 1945 deri 
më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 3, 8.

lekica Kamber
Më 28 prill 1994, me vendim nr. 314, 

Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të internimit nga 17 maji i vitit 1945 deri 
më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 3, 5.

lekica Leme
Lindi më 1927. Më 28 prill 1994, me 

vendim nr. 314, Gjykata e Kukësit vendosi 
njohjen e faktit të internimit nga 17 maji i 
vitit 1945 deri më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 4, 11.

lekica rexhep
Më 28 prill 1994, me vendim nr. 314, 

Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të internimit nga 17 maji i vitit 1945 deri 
më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 3, 23.

lekica Sadik
Më 28 prill 1994, me vendim nr. 314, 

Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të internimit nga 17 maji i vitit 1945 deri 
më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 2-4.

lekica Sadri
Më 28 prill 1994, me vendim nr. 314, 
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Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të internimit nga 17 maji i vitit 1945 deri 
më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 4, 20.

lekica Sali
Lindi më 1920, në Kukës. Më 24 maj 

1951, me vendim nr. 68, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokatrës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjejeje» dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 56-57.

lekica Sul
Lindi më 1900. Më 28 prill 1994, me 

vendim nr. 314, Gjykata e Kukësit vendosi 
njohjen e faktit të internimit nga 17 maji i 
vitit 1945 deri më 26 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 3, 14.

lekjani Muhamer
Lindi më 1934. U internua për motive 

politike. Më 7 korrik 1992, me vendim 
nr. 3, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Tiranë në Kavajë, prej 16 prillit 1948 
deri më 28 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, f. 34-35.

leko (dhuli) Bajram
Lindi më 1896, në Libohovë. Më 20 

mars 1993, me vendim nr. 158, Gjykata e 
Gjirokastrës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike, më 14 
shkurt 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 110.

leko Kadri
Lindi më 1890. Më 20 mars 1993, me 

vendim nr. 158, Gjykata e Gjirokastrës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij në 
përpjekje me forcat partizane për motive 
politike, në 16 tetor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, f. 68.

leko thanas
Lindi më 1902, në Muzinë të Sarandës. 

Më 13 dhjetor 1947, me vendim nr. 287, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit dhe shtetit» 

dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 28-29.

lekoçaj nikoll
Lindi me 1920, në Tiranë. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Shkodër në Shijak, 
Kamëz dhe Llakatund(Vlorë), prej 10 majit 
të vitit 1950 deri më 10 dhjetor 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, f. 31-32.

lekoçaj Zara
Lindi më 1955, në Vlorë. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Shkodër në Shijak, 
Kamëz dhe Llakatund (Vlorë), prej 10 
shkurtit 1955 deri më 10 dhjetor 1955. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, f. 53-54.

lekoçi gjergj
Lindi me 1944, në Kaninë të Vlorë. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 22, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit - dëbimit nga rrethi 
Durrës në Llakatund (Vlorë), prej vitit 
1953 deri më 5 shkurt 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 91-92.

lekovici Milko
Lindi më 1916, në Ulqin. Më 6 

korrik 1963, me vendim nr. 18, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, f. 83-84.

lekushi Jani
Lindi më 1942, në Dhërmi të Vlorës. 

Më 14 maj 1965, me vendim nr. 20, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 103-04.
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lekushi Petro
Lindi më 1947, në Dhërmi të Vlorës. Më 

15 nëntor 1975, me vendim nr. 342, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut e mbetur në tentativë dhe 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 20 vjet burg.

 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 32-33.

lelaj Beshir
Lindi në Vlorë. Anëtar i çetës së Ballit. 

U vra më 30 korrik 1944, në përpjekje me 
komunistët, te çezma Alushit.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
94.

lelçaj drande
Lindi më 1937, në Vermosh. U internua 

për motive politike. Më 8 prill 1993, me 
vendim nr. 22, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga rrethi Shkodër në 
Tepelenë, prej 20 shtatorit të vitit 1948 deri 
më 20 nëntor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, f. 1-2.

lelçaj Frano
Lindi më 1916, në Shkodër. Më 26 maj 

1945, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
«si armik të popullit dhe kriminel lufte», 
me burgim të përjetshëm, konfiskimin e 
pasurisë dhe humbjen e të drejtave civile 
e politike. Më 1949, dënimi iu kthye në 15 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 63-64.

lelçaj rrok
Lindi më 1937, në Vermosh. U internua 

për motive politike. Më 8 prill 1993, me 
vendim nr. 22, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga rrethi Shkodër në 
Tepelenë, prej 20 shtatorit të vitit 1948 deri 
më 20 nëntor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, f. 3-4.

lemallari Shaqir
Lindi më 1906, në Varie, Dibër. U 

internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Kalaja e 
Dodës në Tepelenë, prej majit të vitit 1949 
deri më shtator 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, f. 89-90.

lemja dituri
Lindi më 1939, në Moglicë të Korçës. 

U dëbua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Moglica në Elbasan, 
prej vitit 1952 deri më 1959.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, f. 85-86.

lena Emin
Lindi më 1914. Më 19 maj 1992, vendim 

nr. 240, Gjykata e Pogradecit vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes për motive 
politike nga forcat partizane, më 8 qershor 
1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, f. 45-46.

lena gjena
Lindi me 1918, në Vlorë. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Fier në Tepelenë, 
prej nëntorit të vitit 1953 deri më dhjetor 
1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 81-82.

lena Kristaq
Lindi më 1930, në Pojan, Fier. U dëbua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Lushnjës në Mamurras 
e Plug të Lushnjës, prej 27 korrikut të vitit 
1963 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 47-48.

lena Lira
Lindi më 1940, në Fier. U dëbua për 
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motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Tepelenë, prej 
nëntorit 1953 deri më dhjetor 1954. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, f. 64-65.

lena telo
Lindi më 1920, në Shëpellaj. Më 14 

tetor 1952, me vendim nr. 105, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«vepra përgatitore për arratisje» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 117-18.

leni Spiro
Lindi më 1939. U dëbua për motive 

politike, nga rrethi i Sarandës në Elbasan, 
prej 16 marsit të vitit 1961 deri më 16 mars 
1966.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 70-71.

lenija (jaho) dituri
Lindi më 1939, në Moglicë të Korçës. 

Më 18 qershor 1993, me vendim nr. 24, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike, nga Moglica në Elbasan, 
prej 1952 deri më 1959, kur është martuar.
AISKK, F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 290-291.

lenis aleko
Lindi më 1963, në Belsh. U dëbua për 

motive politike, prej 13 gushtit të vitit 1983 
deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 58.

lenis andrea
Lindi më 1966, në Belsh. U dëbua për 

motive politike, prej 13 gushtit të vitit 1983 
deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 62.

lenis arqile
Lindi më 1935, në Greqi. Më 19 

korrik 1976, me vendim nr. 127, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 

e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 13-14.

lenis Eleni 
Lindi më 1959, në Sarandë. U dëbua 

për motive politike, prej 10 marsit të vitit 
1961 deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 89.

lenis Elpidha
Lindi më 1938, në Sarandë. U dëbua 

për motive politike, prej 10 marsit të vitit 
1961 deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 92.

lenis dhespo 
Lindi më 1937, në Sarandë. U dëbua 

për motive politike, prej 10 marsit të vitit 
1961 deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 75.

lenis dhimitër 
Lindi më 1937, në Greqi. U dëbua për 

motive politike, prej 10 marsit të vitit 1961 
deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 77.

lenis Kostaq
Lindi më 1961, në Belsh të Elbasanit. U 

dëbua për motive politike, prej 10 marsit të 
vitit 1961 deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 84.

lenis Minella
Lindi më 1966, në Belsh të Elbasanit. U 

dëbua për motive politike, prej 4 gushtit të 
vitit 1966 deri më 24 qershor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 90.

lenis Sofia
Lindi më 1959, në Sarandë. U dëbua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Sarandë në Elbasan 
(Belsh), prej 10 mars 1961 deri më 24 
qershor 1989. Me prindërit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 68-69.
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lenis thoma
Lindi më 1964, në Belsh të Elbasanit. U 

dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 62.

lenja artan Lirim
Lindi më 1970. U ekzekutua më 24 

shkurt 1991.

lepenica afërdita
Lindi më 1922, në Vlorë. Më 1 tetor 

1950, me vendim nr. 52, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «bashkëpunim 
me grupe kundërshtare të organeve të 
sigurimit duke dekonspiruar» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 114-15.

lepi Ferit
Lindi më 1905, në Korçë. Më 2 

prill 1964, me vendim nr. 9, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 5-6.

lepuri arqile
Lindi më 1935, në Shënvasi, Sarandë. U 

arrestua më 9 qershor 1960. Më 28 shtator 
1960, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë, humbjen e të drejtës elektorale 
për 4 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 118-19.

lepuri Panajot
Lindi më 1945, në Nartë, Vlorë. Më 

17 mars 1965, me vendim nr. 14, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «tentativën e 
tradhëtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 33-34.

lepuri Pjetër
Lindi më 1938, në Baz, Mat. Më 21 

shtator 1978, me vendim nr. 104, Gjykata 
e Krujës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 

dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 113-14.

lepuri Spiro
Lindi më 1907, në Sarandë. Më 20 

nëntor 1947, me vendim nr. 245, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg. Më 29 prill 1962, me vendim nr. 53, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskim të pasurisë, 
dy copë flori, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 23-24.

lepurushi Shaban
Lindi më 1925, në Fier. Më 27 korrik 

1994, me vendim nr. 181, Gjykata e Fierit 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste, më 30 shtator 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 6-8; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

lesaj Prengë
Lindi më 1920, në Mirditë. Më 22 shkurt 

1946, me vendim nr. 7, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e dënoi se «ka qenë anëtar aktiv 
i organizatës fashiste Bashkimi Shqiptar 
dhe ndërlidhës me të arratisurin Mark 
Gjonmarkajn dhe ka bërë propagandë 
kundër pushtetit popullor», me burgim të 
përjetshëm, humbjen e të drejtave qytetare 
e politike dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 82-83.

lesi Pjetër
Lindi më 1890, në Rrëshen. Më 15 

shtator 1950, me vendim nr. 191, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «strehim dhe furnizim të 
arretisurish» dhe e dënoi me 4 vjet burg 
dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 74-75.

leska Bato
Lindi në Vlorë. Pjesëtar çete i Ballit 
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Kombëtar; u burgos nga komunistët.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
179.

leska Elham
Lindi në Vlorë. U pushkatua për 

motive politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
60.

leska Jaçe
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
179.

leska Mahil
Lindi në Vlorë. U masakrua nga 

komunistët te Përroi i Tercës në Matogjin, 
në tetor të vitit 1943.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
179.

leskaj drita
Lindi me 1933, në Kuç të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 11 dhjetor 
1993, me vendim nr. 26, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në 
Smokthinë (Vlorë), prej vitit 1964 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 109-10.

leskaj Fejzo
Lindi më 1923, në Leskovik. Më 13 

mars 1954, me vendim nr. 21, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«vepra përgatitore për arratisje» dhe e 
dënoi me 12 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 5-6.

leskaj Fuat
Lindi më 1905, në Bolenë - Kurvelesh, 

Vlorë. Më 14 nëntor 1945, me vendim nr. 
233, Gjykata Ushtarake e Vlorës e deklaroi 
fajtor si «anëtar të organizatës së Ballit 
Kombëtar dhe kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 92-93.

leskaj gjyste
U internua për motive politike. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Shkodra në 
Tepelenë, prej 10 shtatorit 1948 deri më 10 
prill 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 12.

leskaj Hëna
Lindi më 1961, në Vlorë. U dëbua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në Vlorë 
(Smokthinë), prej vitit 1964 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 39-40.

leskaj Mehmet
Lindi më 1910, në Vlorë. Më 3 gusht 

1945, me vendim nr. 7, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit, sepse mbas vrasjes së 
vëllait ka hyrë në radhët e Ballit Kombëtar» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 43-44.

leskaj Nafije
Lindi më 1936, në Vlorë. U dëbua për 

motive politike. Më 8 prill 1994, me vendim 
nr. 22, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi 
Vlorë në Mifol (Vlorë), prej 29 shtatorit të 
vitit 1966 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 72-73.

leskaj novruz
Lindi më 1915, në Smokthinë të Vlorës. 

Më 25 tetor 1945, me vendim nr. 170, 
Gjykata Ushtarake e Vlorës e dënoi me 30 
vjet burg si «kriminel lufte».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 85-86.
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leskaj Qerim
Lindi më 1934, në Matogjin të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në 
Smokthinë (Vlorë), prej vitit 1964 deri më 
30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 78-79.

leskaj riza
Lindi më 1925, në Bolenë të Vlorës. 

Me vendim nr. 141, Gjykata Ushtarake e 
Vlorës e deklaroi «armik të popullit» dhe 
e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 109-10.

leskaj robert
Lindi më 1962, në Vlorë. U dëbua për 

motive politike. Më 8 prill 1994, me vendim 
nr. 22, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit bashkë 
me prindërit nga rrethi Vlorë në Mifol 
(Vlorë), prej 29 shtatorit të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 80-81.

leskaj Shqiponja
Lindi më 1959, në Matogjin të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në Vlorë 
(Smokthinë), prej vitit 1964 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 15-16.
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leskaj Zenel
Lindi më 1898, në Drashovicë të Vlorë. 

Më 2 qershor 1994, me vendim nr. 1476, 
Gjykata e Vlorës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
komuniste, më 14 shtator 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 65-66; Gazeta 
55, 17 nëntor 2015, 17.

leskaj Zydi
Lindi më 1937, në Vlorë. U burgos për 

motive politike, prej 24 nëntor 1962 deri 
më 30 gusht 1966. Pas burgut U dëbua 
për motive politike. Më 29 korrik 1992, 
me vendim nr. 22, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në Vlorë (Mifol) 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 41-43; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 60.

lesko ahmet
Lindi më 1903, në Gjirokastër. Më 26 

shkurt 1992, me vendim nr. 773, Gjykata e 
Durrësit vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij për arsye politike nga forcat partizane 
në Qafën e Kiçokut, në rrethin e Përmetit, 
më 30 nëntor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 11-12.

lesko ahmet
Lindi më 1972, në Shijak. U dëbua për 

motive politike, prej 22 majit të vitit 1972 
deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 45

lesko Bashkim
Lindi më 1936. U dëbua për motive 

politike. Më 29 maj 1992, me vendim nr. 
12, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Tiranë në Durrës, prej 22 prillit të 
vitit 1956 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 57-58

lesko namik
Lindi më 1918, në Gjirokastër. Më 

6 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 

me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, në janar 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 48-49

lesko rukie
Lindi më 1905. U dëbua për motive 

politike. Më 29 maj 1992, me vendim nr. 
12, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Tiranë në Durrës, prej 22 prillit të 
vitit 1956 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 73-74

leskoviku Baba islam
Klerik i lartë bektashian.
Lindi në Leskovik, në vitin 1892. U 

arrestua në vitin 1946 si antikomunist. U 
lirua më 1948. U arrestua sërish më 1950 
dhe u dënua me 12 vjet heqje lirie. Vdiq në 
burg, më 1956.

leskoviku robert
Lindi më 1933, në Korçë. Më 22 maj 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij për motive politike në periudhën 20 maj 
1954-29 dhjetor 1954, kohë gjatë së cilës u 
mbajt në hetuesi.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 3-4

leskoviku Xhevit
Ushtarak, diplomat.
Lindi në Leskovik, në vitin 1891. 

Studimet e larta i kreu në Akademinë 
Ushtarake të Stambollit. U arrestua në 
dhjetor të vitit 1944 dhe u dënua me 20 vjet 
burg. Vdiq në burgun e Burrelit, më 1956.

leshaj age
Lindi më 1927, në Bajzë të Shkodrës. 

U internua për motive politike nga rrethi 
Shkodër në Hajmel, prej 12 qershorit të 
vitit 1965 deri më 14 shkurt 1968.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 28-29.
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leshaj tom
Lindi më 1929, në Bogë të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike 
nga rrethi Shkodër në Hajmel (Shkodër), 
prej 12 qershorit të vitit 1965 deri më 12 
qershor 1968.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 47-48.

leshaj Ujk
Lindi më 1954, në Bogë të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike. Më 
23 korrik 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit bashkë me prindërit 
nga rrethi Bogë në Hajmel (Shkodër), prej 
12 qershorit të vitit 1965 deri më 12 qershor 
1970.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 49-50.

leshaj vitore
Lindi më 1956, në Bogë të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike. Më 
23 korrik 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit bashkë me prindërit 
nga rrethi Bogë në Hajmel (Shkodër), prej 
12 qershorit të vitit 1965 deri më 12 qershor 
1970.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 51-52.

leshi ibrahim
Lindi më 1905, në Gurrë të Burrelit. Më 

13 prill 1947, me vendim nr. 171, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor 
për «krime kundër shtetit dhe strehues e 
furnizues të arratisurish» dhe e dënoi me 
1 vit heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 50-52.

leshi Jonuz
Lindi më 1913, në Kandër të Dibrës. 

U vra pa gjyq nga forcat e Divizionit të 
Mbrojtjes së Popullit, më 14 gusht të vitit 
1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 21-22.

leshi rushit
Lindi më 1924, në Katërlis të Gramshit. 

Më 11 korrik 1995, me vendim nr. 325, 

Gjykata e Gramshit vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit të tij pa gjyq nga 
forcat partizane, më 30 nëntor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 1-4; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

leshnjani Shan
Lindi më 1902, në Shkodër. Më 14 

korrik 1945, me vendim nr. 144, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 57-58.

leta Ethem
Lindi më 1910, në Burgajet të Matit. Më 

23 shkurt 1963, me vendim nr. 3, Gjykata 
e Dibrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 57-58.

leti ndue
Lindi më 1928, në Krujë. Më 30 

korrik 1971, me vendim nr. 54, Gjykata e 
Krujës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 85-86.

leti Pjetër
Lindi më 1880, në Blinisht të Mirditës. 

Më 29 qershor 1949, me vendim nr. 140, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «furnizim dhe strehim të të 
arratisurve» dhe për «nxitje për arratisje» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, punë të 
detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 106-07.

letica ali Fetah
Lindi më1929. U ekzekutua për motive 

politike më 20 shtator të vitit 1946.

levaneja Shaban
Lindi më 1905, në Durrës. Më 18 tetor 

1946, me vendim nr. 62, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «strehim 
kriminelësh» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 79-80.
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levendi Hajdar
Lindi më 1900, në Tepelenë. Më 1 

shtator 1945, me vendim nr. 267, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 56-57.

levendi Shefqet
Lindi më 1929, në Kurvelesh. Më 11 

gusht 1946, me vendim nr. 252, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 5 vjet burg, si 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 49-50; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 39.

levendi Shkëlqim
Lindi më 1952, në Vlorë. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga rrethi Vlorë në Velçë 
(Vlorë), prej 3 dhjetorit të vitit 1983 deri 
më 3 dhjetor 1988.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 9-10.

levenishti Alije
Lindi më 1895, në Përmet. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internim-dëbimit në Zogas (Skrapar) 
dhe Elbasan, prej 10 dhjetorit të vitit 1950 
deri më 20 tetor 1977, prej të cilave 4 vjet 
internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 41-42.

levenishti Hëna
Lindi më 1940, në Elbasan. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit bashkë me prindërit nga 
rrethi Skrapar në Zogas (Skrapar), prej 10 
dhjetorit të vitit 1950 deri më 1 mars 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 70-71.

levenishti islam
Lindi më 1943, në Potom të Skraparit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit bashkë me 
prindërit nga rrethi Skrapar në Zogas dhe 
Elbasan, prej 10 dhjetorit të vitit 1950 deri 
më 30 dhjetor 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 13-14.

levenishti Mehmet
Lindi më 1942, në Potom të Skraparit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internim-dëbimit në Zogas 
(Skrapar) dhe Elbasan, prej 10 dhjetorit të 
vitit 1950 deri më 30 dhjetor 1990, prej të 
cilave 4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 43-44.

levenishti Muço
Lindi më 1890, në Potom të Skraparit. 

Më 7 dhjetor 1950, me vendim nr. 164, 
Gjykata e Skraparit e deklaroi fajtor për 
«sabotim ekonomik» dhe e dënoi me 4 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe punë të 
detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 1-2.

levenishti Qemal
Lindi më 1927, në Potom të Skraparit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit bashkë me 
prindërit në Zogas (Skrapar) dhe Elbasan, 
prej 10 dhjetorit të vitit 1950 deri më 18 
prill 1968, nga të cilat 4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 47-48.

levenishti Tefta
Lindi më 1949, në Podgorije. U dëbua 

për motive politike, prej 10 dhjetorit të vitit 
1949 deri më 10 maj 1953.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 53.

levenishti vezire
Lindi më 1900, në Staraveckë të 

Skraparit. U internua për motive politike. 
Më 18 qershor 1993, me vendim nr. 24, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-
dëbimitt nga rrethi Skrapar në Zogas 
(Skrapar) dhe Elbasan, prej 10 dhjetorit të 
vitit 1950 deri më 11 maj 1981, prej të cilave 
4 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 35-36.

levi Jozef (Pepe)
Lindi më 1911, në Vlorë. Më 1 tetor 

1945, me vendim nr. 23, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi «armik të popullit dhe 
sabotator të pushtetit» dhe e dënoi me 5 
vjet burg, konfiskim të pasurisë, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
politike. Iu sekuestruan 11 kg flori e 4000 
napolona.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 51-52; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 35.

levi Moisi
Lindi më 1925, në Vlorë. Më 20 

korrik 1946, me vendim nr. 914, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi «sabotator 
të shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave qytetare.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 32-33 ; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 35.

levis Flora
Lindi më 1914, në Firence, Itali. Më 12 

shtator 1950, me vendim nr. 127, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtore 
për «tentativë arratisjeje dhe agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 3 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 34-35.

lezaj Prengë
Lindi në Lezhë. Kur u arrestua ishte 

student në Seminarin Papnor të Shkodrës. 
U gjykua bashkë me 38 të arrestuar të tjerë 

të organizatës «Bashkimi Shqiptar» mes 
31 janarit dhe 22 shkurtit të vitit 1946, në 
sallën e kinema «Rozafatit», dhe u dënua 
me burgim të përjetshëm.
Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, “Kumi”, Tiranë, 
2009, I, f. 47.

lezo Harallamb
Lindi më 1880, në Leshnicë të Sarandës. 

Më 1 korrik 1946, me vendim nr. 25, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi  me burgim 
të përjetshëm, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 92-93.

lezo niko
Lindi më 1891, në Leshnicë të 

Sarandës. Më 3 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi me 1 vit burg 
si «sabotator». U arrestua sërish më 1951, 
dhe më 27 shkurt të po këtij viti, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor «për 
pjesëmarrje në organizatë terroriste, për 
hyrje në shërbim të spiunazhit imperialist, 
për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit dhe për nxitje për luftë» dhe e 
dënoi me vdekje, me pushkatim, humbjen 
e të drejtave civile dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 2.

lezo nikolla
Lindi më 1955, në Leshnicë të Sarandës. 

Më 7 dhjetor 1976, me vendim nr. 22, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
tentativës për t’u arratisur në Greqi» dhe 
e dënoi me 19  vjet burg dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 4-5.

lezo vanko
Lindi më 1928, në Tiranë. U dëbua për 

motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 1.

lezha gani
Lindi më 1911, Shkodër. Më 10 maj 1994, 

me vendim nr. 1372, Gjykata e Shkodrës 
vendosi njohjen e faktit të qëndrimit në 
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arrati për motive politike nga 2 shkurti i 
vitit 1949 deri më maj 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 40-41.

lezha Sali
Lindi më 1908, në Shkodër. Më 8 

nëntor 1966, me vendim nr. 46, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 13 vjet burg, 
si dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 5-6.

lezho vangjel
Gazetar.
Lindi në Fier, më 1 gusht të vitit 1932. 

Kreu Normalen e Elbasanit. Studimet e 
larta për gazetari i filloi në Universitetin e 
Leningradit dhe, për arsye shëndetësore, 
i përfundoi në atë të Moskës. Pas 
përfundimit të studimeve, që prej vitit 
1959 punoi si gazetar i sektorit të kulturës 
në Radio Tirana. U arrestua më 1963 në 
Pogradec, bashkë me një grup njerëzish 
që po përpiqeshin të kalonin kufirin. Më 
6 dhjetor të po atij viti u dënua me 25 vjet 
heqje lirie. Më 29 nëntor 1978 u dënua për 
së dyti bashkë me Fadil Kokomanin, për 
një letër dërguar Komitetit Qendror të P. P. 
Sh.-së. Teksa vuante dënimin në kampin e 
Spaçit, më 23 shkurt 1979 u arrestua sërish 
dhe, më 18 maj të po atij viti, u dënua 
me vdekje, me pushkatim, dhe humbjen 
e të drejtës së zgjedhjeve, për «krijimin 
dhe pjesëmarrjen në një organizatë 
kundërrevolucionare». U ekzekutua më 28 
maj të po atij viti.
Fatos Lubonja, Ridënimi, XXIV, f. 156; XXXIV, 
f. 249; XXXV, f. 264; Hamit Boriçi, Gazetarë dhe 
publicist shqiptare. Fjalor enciklopedik, Tiranë, 
2005.

lëngu Liko
Lindi më 1915, në Fier. Më 22 maj 1945, 

me vendim nr. 129, Gjykata Ushtarake e 
Beratit e deklaroi «armik të popullit dhe 
kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje dhe 
konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 59-60.

libohova agim
Lindi më 1943, në Shkodër. U dëbua 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Durrësi në Shkodër, prej 5 
prillit të vitit 1956 deri më 5 nëntor 1984.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, f. 41-42.

libohova Elmaz 
Djali i Mufid Bej Libohovës dhe Ollga 

Schweizer-it [shih], jurist.
Lindi në Libohovë, më 1920. Studimet 

e mesme i kreu në Liceun e Korçës, ndërsa 
të lartat për Jurisprudencë në Paris. Më 
1945 u kthye në atdhe. U arrestua më 1947 
dhe u dënua me 15 vjet burg për tentativë 
arratisjeje, agjitacion e propagandë dhe 
pjesëmarrje në grup armiqësor. U lirua më 
1959, dhe u internua familjarisht në fshatin 
Tresh të Lezhës, ku dhe vdiq në mjerim të 
plotë më 1977.
Pëllumb Velo, Familja që sundoi Janinën për 200 
vjet, TN, 29 mars 2004; AISKK, F. 1, V. 2016, D. 
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45/2, f. 16-17.

libohova Fatmir
Lindi më 1941, në Durrës. Më 18 

nëntor 1961, me vendim nr. 186, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 8 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, f. 13-14.

libohova ihsan 
Veprimtar politik, jurist, botues.
Lindi në Libohovë, më 1901. 

Mësimet e para i mori në Gallatasaraj 
të Turqisë, kurse shkollën e mesme e 
kreu në gjimnazin francez të Korfuzit. 
Ndoqi studimet e larta në Francë, ku 
dhe u diplomua shkëlqyeshëm në degën 
e Jurisprudencës pranë Fakultetit të 
Drejtësisë në Universitetin e Sorbonës. 
Më vonë kreu dhe fakultetin e Shkencave 
Politike pranë Universitetit të Romës. 
Pas kthimit në Shqipëri, krijoi dhe drejtoi 
gazetën «Tirana». Shërbeu për shumë vjet 
si prefekt në Pogradec dhe, më vonë, si 
drejtor i përgjithshëm për Bashkitë dhe 
Komunat në Ministrinë e Brendshme. U 
arrestua në nëntor të vitit 1944 dhe më 
1945 u deklarua «armik i popullit» dhe u 
dënua me 10 vjet burg. Dënimin e vuajti në 
kampet e Maliqit dhe në Beden të Kavajës. 
Pas lirimit më 1950, punoi si punëtor me 
lopatë, duke bërë llaç në ndërrmarjen e 
ndërtimeve «Muhamet Gjollesha».
Pëllumb Velo, Familja që sundoi Janinën për 200 
vjet, TN, 29 mars 2004. AISKK, F. 1, V. 2016, D. 
67, f. 98-99.

libohova Kadri 
Lindi më 1935, në Shkodër. U dëbua 

për motive politike. Më 15 maj 1992, me 
vendim nr. 11, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Tirana në Shkodër, prej vitit 
1947 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, f. 31-32.

libohova Myzafere
Lindi më 1934, në Tiranë. Më 16 

dhjetor 1977, me vendim nr. 126, Gjykata 
e Lezhës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, f. 14-15.

libohova (schweizer) Ollga
Gruaja e Mufid Bej Libohovës, pianiste.
Lindi në vitin 1886, në Danimarkë. I 

ati ishte ushtarak dhe gjatë luftës me rusët 
e bardhë u detyrua të largohej në Paris. 
Studioi për piano. Në stamboll, ku e kish 
dërguar i ati, u njoh dhe u martua me 
Mufid Bej Libohovën. Aty nga fundi i vitit 
1908 ose fillimi i vitit 1909, mbërriti bashkë 
me të shoqin në Shqipëri. Ish-ministri i 
Brendshëm kishte një djalë me gruan e 
parë, Malikun, ndërsa me Ollgën i lindi 
Elmazi [shih]. Në vitin 1945, me urdhër të 
Petrit Dumes, familja e Mufid Libohovës u 
zhvendos në një stallë lopësh. Pasi jetoi për 
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pesë muaj në të, Ollga u internua në Shijak. 
E braktisur nga familjarët dhe e ndarë nga 
djali që ndodhej në burg, danezja punonte 
në fushat misrit. Nga viti 1949 deri më 1958 
jetoi e internuar në fshatin Tresh të Lezhës. 
Pas lirimi nga burgu të të birit, Elmazit, 
jetoi për disa kohë me të në fshat. Vdiq në 
dhjetor të vitit 1958, në moshën 77-vjeçare, 
dhe u varros në fshatin Zejmen.
Pëllumb Velo, Familja që sundoi Janinën për 200 
vjet, TN, 29 mars 2004. 

libohova rexhai
Lindi më 1912, në Lushnjë. Më 7 

qershor 1945, me vendim nr. 74, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krime lufte» dhe e dënoi me 5 vjet burg, si 
dhe humbjen e të drejtave për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 49-50.

libohova dr. Shefqet
Jurist, i vëllai i Ihsan Libohovës [shih].
U diplomua dhe u doktorua për 

Drejtësi pranë Universitetit të Romës. Pas 
kthimit në Shqipëri u mor me avokati. . Më 
23 maj 1952, me vendim nr. 227, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «përgatitje për arratisje jashtë 
shtetit dhe agjitacion e propagandë» dhe 
e dënoi me vdekje, me pushkatim, si dhe 
konfiskimin e pasurisë. Më vonë, dënimi 
iu kthye në 101 vjet burg. Vdiq në burgun 
e Burrelit.
Pëllumb Velo, Familja që sundoi Janinën për 200 
vjet, TN, 29 mars 2004: AISKK, F. 1, V. 2016, D. 
45/1, f. 71-72.

libohova Xhevat  Fuat 
Ushtarak.
Lindi më 1908, në Elbasan. Akademinë 

Ushtarake e kreu në Itali. U pushkatua pa 
gjyq për motive politike, më  20 prill 1943.
Pëllumb Velo, Familja që sundoi Janinën për 200 
vjet, TN, 29 mars 2004; Gazeta 55, 17 nëntor 
2015, 17.

lica Fani
Lindi më 1925, në Leshnicë të 

Sarandës. Më 22 prill 1953, me vendim nr. 
33, Gjykata e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 

LiCi

dhe e dënoi me 4 vjet burg dhe konfiskim 
të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 6-7.

lica Jorgji
Lindi më 1893, në Leshnicë të 

Sarandës. Më 26 tetor 1993, me vendim nr. 
388, Gjykata e Sarandës vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij për motive politike 
nga forcat e diktaturës më 5 nëntor 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, f. 10-11; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lici Blerim
Lindi më 1942, në Pojan të Korçës. U 

dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 3.

lici Mihal
Lindi më 1923, në Sarandë. Më 23 

nëntor 1960, me vendim nr. 10, Gjykata 
e Lartë Ushtarake Gjirokastër e deklaroi 

 Ihsan Libohova
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fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg konfiskim të pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 18-19.

lici Mustafa
Lindi më 1958, në Shkodër. Më 15 

tetor 1987, me vendim nr. 164, Gjykata e 
Vlorës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 28.

lici niko anastas
Lindi më 1930, në Frashtan të 

Gjirokastrës. Më 24 shkurt 1979, me 
vendim nr. 7, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokatrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, heqjen e dekoratës dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 36-37.

lici niko Mihal
Lindi më 1920, në Jorgucat të 

Gjirokastrës. Më 22 janar 1959, me vendim 
nr. 3, Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 8 vjet burg, konfiskim të pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave politike për 3 
vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 77-78.

lici rexh
Lindi më 1890, në Zagorë të Malësisë 

së Madhe. Më 6 shtator 1945, me vendim 
nr. 205, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi «kriminel lufte dhe armik të 
popullit» dhe e dënoi me 30 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës qytetare.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 8.

lici Shefqet
Lindi në Pojan të Korçës. U vra pa gjyq 

për motive politike, më 20 gusht të vitit 
1943. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 4.

liçaj agim
Lindi më 1948, në Matohasanaj të 

Tepelenës. U burgos për «agjitacion e 
propagandë» nga 16 marsi i vitit 1986 deri 
më 20 janar 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 29-31.

liçaj nazmi
Lindi më 1917, në Dibër. U burgos për 

motive politike, prej 27 prillit të vitit 1947 
deri më 28 maj 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 3.

liçaj vjollca 
Lindi më 1958, në Durrës. U burgos 

«për tradhëti ndaj atdheut» nga 12 shtatori 
i vitit 1988 dëri më 13 nëntor 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 25-26.

liçelli Sami
Lindi më 1920, në Kuç të Zi të Korçë. Më 

27 korrik 1954, me vendim nr. 73, Gjykata 
e Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit dhe vënie në shërbim të agjenturave 
të huaja», «pjesëmarrje në bandë të 
armatosur kundër pushtetit popullor» dhe 
«arratisje nga internimi» dhe e dënoi me 
vdekje në litar dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 91.

liçi abdullah
Lindi më 1928, në Pojan të Korçës. Më 

26 shkurt 1950, me vendim nr. 156, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «sabotim të pushtetit» dhe e 
dënoi me 8 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 63-64.

liçi asllan
Lindi më 1901, në Elbasan. Më 6 

qershor 1950, me vendim nr. 62, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim, furnizim dhe dhënie informatash 
diversantëve» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 99-143.

LiCi
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liçi Bajame
Lindi më 1920, në Shalës të Elbasanit. 

U internua për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Elbasanit 
në Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 51-52.

liçi Bexhet
Lindi më 1942, në Shalës të Elbasanit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit bashkë me prindërit 
nga rrethi i Elbasanit në Tepelenë, prej 10 
gushtit të vitit 1949 deri më 30 tetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 49-50.

liçi Bukurije
Lindi më 1919, në Gjergjan të Elbasanit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Elbasanit 
në Tepelenë, prej 10 gushtit të vitit 1949 
deri më 30 tetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 71-72.

liçi Fatushe
Lindi më 1883, në Elbasan. U internua 

për motive politike. Më 16 janar 1992, 
me vendim nr. 2, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Elbasanit në 
Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 94-95.

liçi Hajdarasllan
Lindi më 1921, në Elbasan. Më 30 

shtator 1949, me vendim nr. 4, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë Ushtarake 
e deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
kriminelë të arratisur» dhe e dënoi me 

Liçi

vdekje, me pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 34.

liçi Hajrije
U internua për motive politike. Më 16 

janar 1992, me vendim nr. 2, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Elbasanit 
në Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 21.

liçi Hatixhe
Lindi më 1922, në Belsh. U internua 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Elbasanit në 
Tepelenë, prej 10 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 30-31.

liçi Hysen
Lindi më 1902, në Shkodër. Më 27 

shtator 1945, me vendim nr. 230, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
burgim të përjetshëm.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 59-60.

liçi Hysen
Lindi më 1921, në Shalës të Elbasanit. 

Më 6 qershor 1950, me vendim nr. 62, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «dhënie informatash dhe strehim 
e furnizim diversantësh» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 1-2.

liçi irfan
Lindi më 1963, në Orman-Pojan të 

Korçës. Më 20 korrik 1990, me vendim nr. 
17, Gjykata e Kolonjës e deklaroi fajtor për 
«kalim të paligjshëm kufiri» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 82-83.
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liçi ismail
Lindi më 1900, në Elbasan. Më 6 

qershor 1950, me vendim nr. 62, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor 
për «dhënie informatash dhe strehim e 
furnizim diversantësh» dhe e dënoi me 
10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 5-6.

liçi izet
Lindi më 1897, në Pojan të Korçës. 

Më 19 tetor 1945, me vendim nr. 9, 
Gjykata Ushtarake e Pogradecit e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi me 30 vjet burg, konfiskim të 
pasurisë dhe humbjen e të drejtës civile 
baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 32-33.

Liçi

Qeli e burgut të Tiranës, ku mbaheshin të huajt e dënuar 
nga gjykatat ushtarake shqiptare (viti 1947)
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liçi Kleri
Lindi më 1936, në Gjirokastër. Më 4 

shkurt 1954, me vendim nr. 117, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 114-15.

liçi Kushe
U internua për motive politike. Më 16 

janar 1992, me vendim nr. 2, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Elbasanit 
në Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 21.

liçi Lavdije
Lindi më 1948. U internua për motive 

politike. Më 18 qershor 1993, me vendim 
nr. 24, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Elbasanit në Tepelenë, prej 10 
gushtit të vitit 1949 deri më 30 tetor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 18-19.

liçi (pojani) Mehmet
Lindi më 1919, në Tiranë. Më 9 korrik 

1947, me vendim nr. 176, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «faje penale 
kundër shtetit dhe popullit» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, punë të detyruar, humbjen 
e të drejtave civile e politike për 5 vjet kohë 
dhe degradimin e nderit ushtarak.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 30-31.

liçi naim
Lindi më 1950, në Tiranë. Më 7 

janar 1981, me vendim nr. 2, Gjykata e 
Vlorës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 21-22.

liçi nevruz
Lindi më 1958, në Korçë. Më 5 shtator 

1990, me vendim nr. 181, Gjykata e 
Korçës e deklaroi fajtor për «mbledhje 

dhe manifestime të shtetasve në vende 
publike» dhe e dënoi me 1 vit burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 84-85.

liçi ramazan
Lindi më 1937, në Shkodër. U internua 

për motive politike. Më 16 janar 1992, 
me vendim nr. 2, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Elbasanit në 
Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 20-21.

liçi Sabire
U internua për motive politike. Më 16 

janar 1992, me vendim nr. 2, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Elbasanit 
në Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 28-29.

liçi Sali
Lindi më 1922, në Elbasan. Më 6 

qershor 1950, me vendim nr. 62, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim, furnizim dhe dhënie informatash 
diversantëve» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtave për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 107-108.

liçi Sadri
Lindi më 1912, në Shalës të Elbasanit. 

U internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Elbasanit në 
Tepelenë, prej 10 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 39-40.

liçi Selim
Lindi më 1900, në Pojan të Korçës. Më 

1945, Gjykata Ushtarake e Pogradecit e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi me 
30 vjet burg.

Liçi
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 64-65.

liçi Shefqet
Lindi më 1895, në Pojan të Korçës. 

Më 24 tetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 20 gusht të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 41.

liçi Xhemal
Lindi më 1910, në Elbasan. Më 6 

qershor 1950, me vendim nr. 62, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim, furnizim dhe dhënie informatash 
diversantëve» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 27-28.

liçi Xhevit
Lindi më 1944, në Shalës të Elbasanit. 

U internua për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Elbasanit 
në Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1949 deri 
më 30 tetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 21.

liçka Jorgo
Lindi më 1925, në Gjirokastër. Më 16 

shtator 1950, me vendim nr. 156, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje në Greqi» dhe e 
dënoi me 3 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 34-36.

liçka Kristofor
Lindi më 1921, në Sopik të Gjirokastrës. 

Më 21 janar 1947, me vendim nr. 16, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 17-18.

liçka Myftar
Lindi më 1924, në Lushnjë. Më 11 

shtator 1948, me vendim nr. 176, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet burg. U 
arrestua sërish më 1952, dhe më 12 mars 
të po atij viti, me vendim nr. 70, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në një grup armiqësor» dhe e 
dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 109-10.

liçka Sedat
Lindi më 1945, në Plug të Lushnjës. Më 

11 tetor 1963, me vendim nr. 24, Gjykata e 
Beratit e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formë arratisje jashtë shtetit 
në bashkëpunim mbetur në tentativë» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, f. 81-82.

liçkollari rushit
Lindi më 1914, në Pogradec. Më 20 

maj 1957 u dënua me 11 vjet heqje lirie për 
«tradhëti ndaj atdheut».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, f. 8-9.

liço alma
E bija e Nevzat [shih] dhe Eglantinë 

Liços [shih], shkrimtare.
Lindi në vitin 1958, në Tiranë. Më 1968, 

u dëbua forcërisht së bashku me familjen 
e saj nga qyteti i Tiranës në fshatrat e 
Dumresë. U lirua në vitin 1991.

vepra: Krahë të këputur, ISKK, Tiranë, 
2015.

liço Edmond
I biri i Nevzat [shih] dhe Eglantinë 

Liços [shih].
Lindi në vitin 1960, në Tiranë. Më 1968, 

u dëbua forcërisht së bashku me familjen 
e tij nga qyteti i Tiranës në fshatrat e 
Dumresë. U lirua në vitin 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, f. 87-88.

liço Eglantinë
Bashkëshortja e Nevzat Liços [shih].

Liçi
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Lindi në vitin 1931. Më 1968, së bashku 
me të shoqin dhe tre fëmijët e tyre, u 
dëbua forcërisht nga qyteti i Tiranës drejt 
fshatrave të Dumresë. U lirua në vitin 1991.

liço Ferdane
Lindi më 1922. U internua për motive 

politike. Më 21 janar 1992, me vendim 
nr. 4, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Korça në Tiranë, prej 1 shtatorit të vitit 
1949 deri më 1 mars 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, f. 97-98.

liço gëzim
Lindi më 1949. U internua për motive 

politike. Më 21 janar 1992, me vendim 
nr. 4, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Korçë në Tiranë, prej 1 shtatorit të 
vitit 1949 deri më 1 mars 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, f. 101-102.

liço Muamer
Avokat, nacionalist.
Lindi në Korçë, në vitin 1894. Studijoi 

për jurisprudencë në Universitetin e 
Harvardit. Pas kthimit, ushtroi profesionin 
e avokatit në qytetin e lindjes. Si nacionalist, 
u përfshi në lëvizjen dhe aktivitetin e Ballit 
Kombëtar. U ekzekutua nga komunistët 
më 1945.
Alma Liço, Krahë të këputur, ISKK, 2015, f. 10; 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, f. 100; D. 45/2, f. 
85-86.

liço neim
Lindi më 1903, në Korçë. Më 4 

gusht 1946, me vendim nr. 192, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«krime të kryera gjatë luftës» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, f. 70-71.

liço nevruz
Lindi më 1922, në Luaras të Kolonjës. 

Më 26 mars 1947, me vendim nr. 31, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «armik të 
popullit dhe sabotator të pushtetit» dhe e 

dënoi me 4 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, f. 76-77.

liço nevzat Muamer 
I biri i Muamer Liços [shih].
Lindi në vitin 1928, në qytetin e Korçës. 

Më 1945, pasi kishte humbur më parë nënën 
nga një sëmundje e rëndë, humbi dhe të 
atin, dënuar me pushkatim për përfshirjen 
në organizatën e Ballit Kombëtar dhe për 
bindjet e tij antikomuniste. Ekzekutimi i të 
atit u pasua nga sekuestrimi i çdo pasurie, 
përfshi dhe shtëpinë ku banonin katër 
fëmijët jetimë, të cilët u flakën në rrugë. 
Ata u strehuan në Tiranë, në familjet e 
disa të afërmve të tyre. Pas goditjesh të 
njëpasnjëshme, si pushime nga puna e 
diskreditime, në vitin 1968, Nevzat Liço, 
së bashku me familjen e tij (gruan dhe tre 
fëmijë të mitur), u dëbua forcërisht nga 
qyteti i Tiranës në fshatrat e Dumresë. 
Dëbimi zgjati deri në vitin 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, f. 99.

liço nikolla
Lindi më 1911, në Derviçan të 

Gjirokastrës. Më 5 janar 1952, me vendim 
nr. 12, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, f. 15-16.

liço riza
Lindi më 1880, në Kolonjë. Më 12 

shtator 1950, me vendim nr. 122, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim dhe furnizim diversantësh» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, f. 7.

liço Sadbere
Lindi më 1950, në Bilisht. U dëbua 

për motive politike. Më 18 gusht 1992, 
me vendim nr. 16, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit (së bashku me të ëmën) nga rrethi 
i Korçës në Kamëz të Tiranës, prej vitit 
1950 deri më 1956.

Liço
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, f. 93-94.

liço Safet
Lindi më 1921. Më 30 mars 1994, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të dënimit 
të tij për motive politike nga 3 tetori i vitit 
1955 deri më 29 korrik 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, f. 7-8.

liço Silvana
E bija e Nevzat [shih] dhe Eglantinë 

Liços [shih].
Lindi në vitin 1965, në Tiranë. Më 1968, 

u dëbua forcërisht së bashku me familjen 
e saj nga qyteti i Tiranës në fshatrat e 
Dumresë. U lirua në vitin 1991.

liço Shkëlqim
Lindi më 1944. U internua për motive 

politike. Më 21 janar 1992, me vendim 
nr. 4, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Korça në Tiranë, prej 1 shtatorit të vitit 
1949 deri më 1 mars 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, f. 99-100.

liçolli Fahredin
Lindi më 1896, në Kuç të Zi të Korçës. 

Më 27 korrik 1954, me vendim nr. 73, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me Ballin 
Kombëtar» dhe «dhënie informatash me 
karakter sekret shtetëror» dhe e dënoi me 
vdekje, me pushkatim, si dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 90-91.

liçolli (ahmeti) Feim
Lindi më 1939, në Kuç të Zi të Korçës. 

Më 27 korrik 1954, me vendim nr. 73, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me diversantët» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg dhe konfiskim 
të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 13-14.

liçolli Sami
Lindi më 1922, në Kuç të Zi të Korçës. 

Më 27 korrik 1954, me vendim nr. 73, 
Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut duke u arratisur 
në një shtet armik dhe vënie në shërbim të 
agjitaturës së huaj» dhe e dënoi me vdekje 
në litar dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 73.

lifo rexhep
Lindi më 1875, në Gjonç të Kolonjës. 

Më 11 maj 1993, me vendim nr. 52, Gjykata 
e Kolonjës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
partizane, më 2 mars të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 9, 12.

lifti Kutbi
Lindi më 1910, në Gjirokastër. Më 17 

dhjetor 1993, me vendim nr. 2473, Gjykata 
e Lushnjës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike, më 14 
shtator të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 57-58; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

liga Sami
Lindi më 1918, në Turan. Më 13 shkurt 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi të njohë faktin juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike më 28 shkurt 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 12-13.

ligu niko
Lindi më 1936, në Gjirokastër. Më 

9 janar 1962, me vendim nr. 1, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 16 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 27-28.

lika abaz
Lindi më 1917. Më 30 gusht 1993, me 

vendim nr. 381, Gjykata e Dibrës vendosi 

Liço
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njohjen e faktit të vrasjes së tij pa gjyq nga 
forcat e sigurimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 29-30.

lika abdurrahman
Lindi më 1928, në Vlorë. U arrestua 

më 13 prill 1953. Më 8 korrik 1953, me 
vendim nr. 84, Gjykata e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje jashtë shtetit» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, konfiskim të 
pasurisë dhe humbjen e të drejtës civile 
për 2 vjet kohë. U lirua më 22 gusht 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 44-46; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 207.

lika adem
Lindi më 1921, në Burrel. Më 25 maj 

1994, me vendim nr. 140, Gjykata e Matit 
vendosi njohjen e faktit të vdekjes në 
përpjekje me forcat komuniste, më 31 
gusht të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 35-37; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lika Baftjar
Lindi në Vlorë. U ekzekutua për motive 

politike, më 14 maj të vitit 1950.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
203.

lika Bajram
Lindi më 1940, në Bulqizë. Më 16 

shkurt 1992, me vendim nr. 2, Gjykata e 
Bulqizës vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq nga forcat komuniste, më 13 
nëntor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 31-33.

lika Bari
Lindi në Vlorë. U ekzekutua për motive 

politike, më 21 tetor të vitit 1945.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
203.

lika Bujar
Lindi më 1958, në Tiranë. Më 2 shkurt 

1985, Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «provokim të prerjes së marrëdhënieve 
diplomatike» dhe vendosi për mbylljen e 
tij në një institucion mjekësor.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 23-24.

lika Esmahe
Lindi më 1909, në Vleshë. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Dibra në Tepelenë e Berat, 
prej vitit 1948 deri më 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 22-23.

lika Fatime
Lindi më 1922, në Martanesh. U 

internua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Mati në Berat, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 30 nëntor 
1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 21-22.

lika Haxhi
Lindi më 1917, në Bodin të Elbasanit. 

Më 2 qershor 1995, me vendim nr. 1260, 
Gjykata e Elbasanit vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij për arsye politike nga forcat 
komuniste, më 31 dhjetor të vitit 1944, në 
fshatin Baldushk të Tiranës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 101-102.

lika Hilmi
Lindi më 1941, në Libohovë. Më 26 

shkurt 1964, me vendim nr. 5, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 42-43.

lika idriz
Lindi më 1912, në Sevaster të Vlorës. 

Më 13 gusht 1946, Gjykata e Vlorës e 
deklaroi «armik të popullit, se ka kryer 
këto faje: ka marrë pjesë në radhët e Ballit 
Kombëtar, duke ndihmuar okupatorët e 
tradhtarët, ka marrë pjesë në operacione, 
ka kryer grabitje e djegie, ka marrë pjesë 
në internime» dhe e dënoi me 5 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 

LiKa
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drejtave qytetare e politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, f. 76-77; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 207.

lika ismail
Lindi më 1912, në Vanjë të Lumës. U 

arrestua më 24 maj 1946. Më 10 nëntor 
1946, u deklarua «sabotator i luftës» dhe 
u dënua me vdekje, si dhe konfiskim të 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 
Më 1947, dënimi iu kthye në burgim të 
përjetshëm.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 11-12.

lika Jakup
Lindi më 1940, në Burrel. Më 10 prill 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të tij 
me burg për arsye politike nga 7 dhjetori i 
vitit 1944 deri më 24 dhjetor 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 53-54.

lika Kudret
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
207.

lika Kurt
Lindi më 1941, në Krujë. Më 7 tetor 1960, 

me vendim nr. 127, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
13 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 17-18.

lika Kurtish
Lindi më 1925, në Brest të Poshtëm të 

Dibrës. U burgos për motive politike, prej 
15 majit të vitit 1946 deri më 15 maj 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 10.

lika Liman
Lindi më 1924, në Tiranë. Më 9 korrik 

1952, me vendim nr. 153, Gjykata Speciale 

e Sigurimit e deklaroi fajtor se «ka qenë 
anëtar i Ballit Kombëtar dhe roje në 
pallatin e Shefqet Vërlacit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 84-85.

lika Maliq
Lindi më 1913, në Vazije. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internim-dëbimit nga Dibra në Tepelenë, 
prej 12 shkurtit të vitit 1951 deri më 1 tetor 
1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 87-88.

lika nikoll
Lindi më 1905, në Kimëz të Pukës. Më 

29 qershor 1993, vendim nr. 204, Gjykatës 
e Pukës vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike në gusht 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 22-24.

lika Qëndro
Lindi në Vlorë. U burgosur dy herë për 

motive politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
207.

lika Razije
Lindi më 1924, në Burrel. U internua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Martaneshi në Berat, prej 
10 majit të vitit 1945 deri më 30 nëntor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 61-62.

lika riza
Lindi më 1920, në Baldushk të Tiranës. 

U internua për motive politike. Më 24 
prill 1992, me vendim nr. 9, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Tiranë në 
Berat dhe Tepelenë, prej 1 shkurtit të vitit 
1949 deri më 28 nëntor 1949.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 82-83.

lika rushan
Lindi më 1881, në Lozhan, Korçë. U 

burgos për motive politike nga 2 prilli i 
vitit 1946 deri më 10 prill 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 53-54.

lika Safet
Lindi në Vlorë. Akademik. U dënua 

me vdekje si ballist.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
83.

lika Sanije
Lindi më 1923, në Durrës. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Kavajë në Tepelenë, 
prej 1 prillit të vitit 1950 deri më 1 tetor 
1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 35-36.

lika Selaudin
Lindi më 1957, në Kamenicë. Më 26 

nëntor 1976, me vendim nr. 39, Gjykata e 
Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 72-73.

lika (hyka) Sokol orhan
Lindi në vitin 1972, në fshatin Goskovë 

të Korçës. Më 23 prill 1990, ende nxënës 
në vitin e tretë të shkollës gjeologjike të 
Korçës, u përpoq të kalonte kufirin bashkë 
me bashkëfshatarin dhe shokun e tij të 
shkollës, Besim Hekuran Qosen [shih]. U 
vra po atë ditë, rreth orës 23.00, nga forcat 
e repartit 310 Kolonjë.
Kastriot Dervishi, Vrasjet në kufi në vitin 1990: 
Përmbledhje dokumentesh, ISKK, 2015, Kreu X, f. 
55-62; AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, f. 68-69.

 
lika Sherif

Lindi më 1912, në Baldushk të Tiranës. 
U internua për motive politike. Më 24 
prill 1992, me vendim nr. 9, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 

së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Tiranë në 
Berat dhe Tepelenë, prej 1 shkurtit të vitit 
1949 deri më 28 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 76-77.

lika Shkurte
Lindi më 1905, në Burrel. U internua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Martaneshi në Berat, prej 
10 majit të vitit 1945 deri më 30 nëntor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 59-60.

lika Tefik
Lindi në Vlorë. U vra për motive 

politike më 1949.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
155.

lika Tefik
Lindi më 1944, në Dibër e Madhe. Më 

20 dhjetor 1974, me vendim nr. 217, Gjykata 
e Fierit e dënoi për «tentativë arratisjeje». 
U lirua më 9 tetor 1976.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 7-9.

lika (krosi) Tufije
Lindi më 1934, në Dibër. U internua 

për motive politike nga Dibra në Tepelenë, 
prej 10 majit të vitit 1949 deri më 6 dhjetor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 38.

lika Xhafer
Lindi më 1912, në Tapizë, Tiranë. Më 

7 prill 1948, me vendim nr. 221, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit, sepse ka qenë agjent 
zbulimi Amerikan» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 13-14.

lika Xhiban
Lindi më 1905, në Greqi. Më 2 korrik 

1945, me vendim nr. 11, Gjykata Ushtarake 
e Beratit e deklaroi fajtor për «dezertim nga 
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radhët e ushtrisë» dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 85-86.

lika Yze
Lindi më 1912, në Baldushk të Tiranës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Tiranë në 
Berat dhe Tepelenë, prej 1 shkurtit të vitit 
1949 deri më 28 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 78-79.

lika Zaim
Lindi më 1911, në Ostrec. Më 6 qershor 

1945, me vendim nr. 68, Gjykata Ushtarake 
e Beratit e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit» dhe e dënoi me burgim 
të përjetshëm, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave qytetare. Më vonë 
dënimi iu ul në 30 vjet burg e, më pas, në 
20.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 31-32.

lika Zenel
Lindi më 1898, në Dibër. Më 18 korrik 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 13 nëntor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, f. 80-81; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lika Zihni
Lindi më 1915, në Hoshtimë të Vlorës. 

Më 11 qershor 1945, me vendim nr. 48, 
Gjykata e Vlorës e deklaroi «kriminel lufte 
dhe armik të popullit» dhe e dënoi me 20 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, f. 67-68; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 83.

likaj ali
Lindi më 1942, në Çaushlli të Korçës. 

Më 10 dhjetor 1964, me vendim nr. 46, 
Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 

«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
13 vjet burg, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 3-4.

likaj Bari
Më 24 tetor 1992, komisioni i ngritur 

për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vdekjes së tij në hetuesi, më 21 
tetor të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 7-8.

likaj Bashkim
Lindi më 1953, në Karbunarë të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 10 mars 
1993, me vendim nr. 21, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Vlorë në Karbunarë, prej 5 marsit të 
vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 98-99.

likaj çoban
Lindi më 1900, në Gorisht të Vlorës. Më 

1 tetor 1945, me vendim nr. 145, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg dhe konfiskim të pasurisë. 
Më vonë, dënimi iu zbrit në 20 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 104-05.

likaj Fatbardha
Lindi me 1959, në Berat. U dëbua për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Berat në Gegë të Kuçovës, prej vitit 1967 
deri më 1988.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 5-6.

likaj Ferik
Lindi më 1888, në Durrës. Më 6 maj 1993, 

me vendim nr. 742/1, Gjykata e Durrësit 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij për 
motive politike nga forcat komuniste në 
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luftën e Gjormit, më 6 shtator të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, f. 9-10; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

likaj gani
Lindi më 1936, në Kukës. Më 29 qershor 

1954, me vendim nr. 72, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjejeje» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 79-80.

likaj imer
Lindi në Gruemirë të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike. Më 
29 maj 1992, me vendim nr. 12, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Shkodër në 
Tepelenë, Kamëz prej 9 marsit të vitit 1951 
deri më 6 korrik 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 5-6.

likaj Kudret
Lindi më 1937, në Petë të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 29 korrik 
1992, me vendim nr. 14, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në Petë 
(Vlorë), prej vitit 1967 deri më 30 shtator 
1991. U arrestua më 1980, dhe më 27 dhjetor 
të po atij viti, me vendim nr. 260, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me  10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 37-40.

likaj Labike
Lindi me 1962, në Karbunarë të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 10 mars 
1993, me vendim nr. 21, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Vlorë në Karbunarë, prej 15 marsit të 
vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 15-16.

likaj Lala
U internua për motive politike. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Vlorë në 
Valias të Tiranës, prej 2 marsit të vitit 1946 
deri më 6 korrik 1960.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 94-95.

likaj Manushaqe
Lindi më 1942, në Roskovec të Fierit. 

U dëbua për motive politike. Më 29 
korrik 1992, me vendim nr. 14, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në Petë 
(Vlorë), prej 10 prillit të vitit 1967 deri më 
30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 66-67.

likaj Mitat
Lindi më 1933, në Vlorë. U arrestua 

më 15 maj 1952. Më 5 mars 1953, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«vepra përgatitore për t’u arratisur jashtë 
shtetit» dhe «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 15 burg. 
Më 30 qershor 1956, dënimi iu ul në 10 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 61-62.

likaj Sheqere 
Lindi më 1920, në Sevaster të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 10 
mars 1993, me vendim nr. 21, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në Vlorë 
(Karbunarë), prej 15 marsit të vitit 1967 
deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 6-7.

likaj tajar
Lindi më 1939, në Sevaster të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 29 
korrik 1992, me vendim nr. 14, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në Petë, 
prej vitit 1967 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 17-18.

LiKaJ



82

likaj Tefik
Lindi më 1919, në Fier. Më 9 tetor 1945, 

me vendim nr. 129, Gjykata Ushtarake e 
Fierit e deklaroi «armik të popullit dhe 
kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje, si 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 15-16.

likaj Xhafer Sulo 
Lindi më 1908, në Mallakastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
31 dhjetor të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

likaj Xhafo 
Lindi më 1908, në Belishovë, 

Mallakastër. Më 9 korrik 1993, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 

politike, në dhjetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 1-2.

likaj Xhevdet
Lindi më 1960, në Karbunarë, Vlorë. 

U dëbua për motive politike. Më 10 
mars 1993, me vendim nr. 21, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Vlorë në Karbunarë (Vlorë), prej 15 
marsit të vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 23-24.

likaj Yzeir
Lindi në Vlorë. Anëtar çete i Ballit 

Kombëtar. U vra në përpjekje me 
komunistët, në qershor të vitit 1944.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
161.

likaj Zoje
Lindi më 1950. U internua për motive 
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 107-08.

likoka niko
Lindi me 1917, në Himarë, Vlorë. 

U internua për motive politike. Më 26 
dhjetor 1992, me vendim nr. 19, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Himara në Krujë, 
prej 10 janarit të vitit 1946 deri më 30 
dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 71-72.

likoka Zaho
Lindi më 1896, në Vlorë. Më 8 maj 

1946, me vendim nr. 99, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi «kriminel lufte, armik 
të popullit dhe sabotator të pushtetit» dhe 
e dënoi me 20 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskim të pasurisë dhe humbje të të 
drejtës elektorale. Më 1949, dënimi iu 
kthye në 7 vjet privim lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 53-54.

likollari ilmi
Lindi më 1923. Më 3 gusht 1994, me 

vendim nr. 763, Gjykata e Pogradecit 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij për 
motive politike në moshën 21 vjeçare.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 5-6.

likrama Liman
Lindi më 1921, në Preçë të Elbasanit. 

Më 12 gusht 1971, me vendim nr. 92, 
Gjykata e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 11-12.

liku dervish
Lindi më 1918, në Golem të Kavajës. Më 

8 gusht 1950, me vendim nr. 324, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«faje kundër popullit dhe shtetit» dhe e 
dënoi me 3 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 33-34.

liku Muharrem
Ushtarak.
Lindi në Tiranë. Studimet e larta 

LiKU

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Shkodër në Tepelenë, prej majit të 
vitit 1945 deri në janar 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 59-61.

likani tajar
Lindi më 1915, në Fier. Më 18 

qershor 1949, me vendim nr. 39, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në bandë kriminale» dhe 
e dënoi me 5 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 19-20.

likani Sheqere
Lindi më 1962, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Më 13 gusht 1992, me 
vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Fier në Frakull (Fier), prej 25 majit të vitit 
1966 deri më 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 4-5.

likmeta Besnik
Lindi më 1955, në Durrës. Më 28 mars 

1980, me vendim nr. 62, Gjykata e Durrësit 
e dënoi për «agjitacion e propagandë». 
Po ngaqë i pandehuri u shpall «i 
papërgjegjshëm», u dërgua për mjekim të 
detyruar në një institucion psikiatrik.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 36-37.

likmeta Enver
Lindi më 1931, në Durrës. Më 10 

tetor 1979, me vendim nr. 231, Gjykata e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 27-28.

liko ristan
Lindi më 1963, në Toshkëz të Fierit. Më 

20 shkurt 1982, me vendim nr. 16, Gjykata 
e Lushnjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 3 vjet e 6 muaj burg.
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ushtarake i kreu në Stamboll. Më 1920, si 
oficer karriere, ndihmoi për riorganizimin e 
Ushtrisë Shqiptare. Mori pjesë intensivisht 
në mbrojtjen e kufijve territorialë. U 
pushkatua nga njësitet partizane në 
mesnatën e 31 tetorit të vitit 1944.

lila abdulla 
Lindi më 1871, në Tiranë. Më 13 shkurt 

1953, me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor se «ka ndihmuar 
kriminelin Selman Petrela» dhe e dënoi me 
5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 88-89.

liila abdulla
Lindi më 1910, në Sovjan të Korçës. Më 

19 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi fajtor se «ka dashur të depërtojë 
në Greqi, për të punuar me elementë të 
tjerë reaksionarë», dhe e dënoi me 20 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 94-95.

lila afërdita
U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1992, me vendim nr. 10, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 
1 nëntorit të vitit 1967 deri më 21 dhjetor 
1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 65-66.

lila asim
Lindi më 1931. U dëbua për motive 

politike. Më 30 prill 1992, me vendim nr. 
10, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Durrësi në Sukth, prej 1 nëntorit të vitit 
1967 deri më 21 dhjetor 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 53-54.

lila Bajram
Lindi më 1927, në Nivicë, Vlorë. U 

inkuadrua në radhët e Ballit Kombëtar. Më 
9 mars 1994, me vendim nr. 138, Gjykata 
e Tepelenës vendosi njohjen e faktit të 
pushkatimit të tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat e diktaturës, më 15 

qershor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 17-18.

lila dhurata
U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1992, me vendim nr. 10, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 
1 nëntorit të vitit 1967 deri më 21 dhjetor 
1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 65-66.

lila Fiqerete
U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1992, me vendim nr. 10, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 
1 nëntorit të vitit 1967 deri më 21 dhjetor 
1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 65-66.

lila Fuat
Lindi më 1915, në Kolonjë. U vra 

nga forcat komuniste të çetës së Abas 
Postenjës, më 23 nëntor të vitit 1943, në 
zonën e Skraparit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 19-20

lila Hasibe
Lindi më 1912. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 699 të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
nga Libohova në Tepelenë, prej 14 prillit të 
vitit 1953 deri më 31 dhjetor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 37-38.

lila iljas
Lindi më 1918, në Tepelenë. Më 21 

dhjetor 1993, me vendim nr. 485, Gjykata 
e Tepelenës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike, më 25 
korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 7-9.

lila Latif
Lindi më 1934, në Ndroq të Tiranës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Shijak në 
Sallmone (Durrës), prej shkurtit të vitit 
1949 deri më nëntor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 46-47.

lila Muharrem
Lindi më 1935, në Këlcyrë. Më 26 mars 

1976, me vendim nr. 10, Gjykata Popullore 
Përmet e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 88-89.

lila Musa
Lindi më 1915, në Shijak. Më 2 korrik 

1945, me vendim nr. 29, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 30 vjet burg. U fal më 
dekret, më 27 prill të vitit 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 34-35.

lila Përparim
U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1992, me vendim nr. 10, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 
1 nëntorit të vitit 1967 deri më 21 dhjetor 
1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 65-66.

lila Pranvera
U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1992, me vendim nr. 10, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 
1 nëntorit të vitit 1967 deri më 21 dhjetor 
1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 65-66.

lila Qanije
Lindi më 1940, në Ndroq të Tiranës. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Shijaku në Sallmone 
e Qerret (Durrës), prej shkurtit të vitit 1948 

deri më nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 63-64.

lila ramadan
Lindi më 1963, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Më 30 prill 1992, me 
vendim nr. 10, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 1 
nëntorit të vitit 1967 deri më 21 dhjetor 
1990. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 65-66

lila ramazan
Lindi më 1918, në Ndroq të Tiranës. Më 

13 dhjetor 1947, me vendim nr. 46, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg, si 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 142

lila Sadik
Lindi në Kërçuke, Tiranë. Më 19 nëntor 

1945, me vendim nr. 98, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi «armik të popullit 
dhe kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 47

lila Seit
Lindi më 1921, në Ndroq të Tiranës. Më 

19 maj 1950, me vendim nr. 295, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, punë të detyruar, konfiskim 
të pasurisë, si dhe humbje të të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 25-26.

lila Selim
Lindi në Baldushk të Tiranës. U vra 

pa gjyq, për motive politike, në shtator 
1943, në Baldushk të Tiranë, së bashku me 
vëllain e tij, Tahir Lilën [shih].
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 59.

lila Skënder
Lindi më 1937, në Ndroq të Tiranës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Shijak në 
Sallmone (Durrës), prej shkurtit të vitit 
1949 deri më nëntor 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 44-45.

lila Shaqir
Lindi në Tiranë. Më 11 gusht 1945, 

me vendim nr. 67, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi «kriminel lufte 
dhe armik të popullit» dhe e dënoi me 
vdekje. Më 17 gusht 1945, me vendim 
nr. 219, Gjykata Ushtarake e Durrësit ia 
ktheu dënimin me vdekje në burgim të 
përjetshëm, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 81.

lila Shyqyri
Lindi më 1923, në Librazhd. Më 28 

dhjetor 1946, me vendim nr. 516, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik 
të popullit dhe pushtetit» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 23-24.

lila tahir
Lindi më 1903, në Baldushk të Tiranë. 

U vra pa gjyq, për motive politike, në 
shtator 1943, në Baldushk të Tiranës, së 
bashku me vëllain e tij, Selim Lilën [shih].
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 78-79; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lila Xhemal
Lindi më 1918, në Këlcyrë. U burgos 

për motive politike nga 22 shtatori i vitit 
1950 dëri më 14 korrik 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 17-20.

lila Zyhdi
Lindi më 1924, në Kërçuke, Tiranë. Më 

19 mars 1948, me vendim nr. 207, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 3-4.

lilaj Beshir
Më 9 nëntor 1993, me vendim nr. 61, 

Gjykata e Vlorës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
komuniste, më 30 korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 63-64.

lilaj Hajro
Lindi më 1890, në Korçë. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Tepelenë në Pojan të 
Fierit, prej vitit 1947 deri më 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 19-20.

lilaj Muke
Lindi më 1883, në Dukaj të Tepelenës. 

Më 19 nëntor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 25 dhjetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 14-15.

lilaj refat
Lindi më 1935, në Përmet. Më 13 mars 

1961, me vendim nr. 38, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
tradhëtie ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
15 vjet burg dhe konfiskim të pasurisë. U 
lirua me kusht më 7 prill të vitit 1967.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 14-15.

lilaj Sejdin
Lindi më 1934, në Peqin. Më 12 prill 

1954, me vendim nr. 10, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokatrës e deklaroi fajtor për «dezertim 
nga ushtria» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 4-5.

lilaj Zenepe
Lindi më 1899, në Golem. U internua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
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vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Tepelenë në Pojan të 
Fierit, prej vitit 1950 deri më 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 25-26.

lile Engjelina
Lindi më 1943. U internua për motive 

politike, me vendim të Komisionit qëndror 
të internim dëbimeve nr. 699, nga Libohova 
në Tepelenë, prej 14 prillit të vitit 1953 deri 
më 31 dhjetor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 31-32.

lile Haki
Lindi më 1895, në Libohovë. U burgos 

për motive politike, prej 5 prillit të vitit 
1945 deri më 31 dhjetor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 46-47.

lile Merjeme
Lindi më 1942. U internua për motive 

politike, me vendim të Komisionit qëndror 
të internim dëbimeve nr. 699, nga Libohova 
në Tepelenë, prej 14 prillit të vitit 1953 deri 
më 31 dhjetor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 33-34.

lile ramiz
Lindi më 1915, më Gjirokastër. Më 1993, 

me vendim nr. 1168, Gjykata e Gjirokastrës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij për 
motive politike, në shtator të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 59-60; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lile Safije
Lindi më 1937. U internua për motive 

politike, me vendim të Komisjonit qëndror 
të internim dëbimeve nr. 699, nga Libohova 
në Tepelenë, prej 14 prillit të vitit 1953 deri 
më 31 dhjetor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 35-36.

lile Shahin
Lindi më 1914. Më 11 dhjetor 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 

gjyq, vendosi njohjen e faktit të qëndrimit 
si i paraburgosur politik nga data 5 prill 
1945 deri më dhjetor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 48-49.

lile vehibe
Lindi më 1911, në Libohovë. U internua 

për motive politike nga rrethi Gjirokastër 
në Tepelenë, prej 16 korrikut të vitit 1953 
deri më 14 gusht 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 96-97.

lilo Bexhet
Lindi më 1920. U burgos për motive 

politike, nga 21 dhjetori i vitit 1979 deri më 
25 korrik 1987.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 35-36.

lilo Fuat Baftjar 
Lindi më 1915, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 22 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

lilo Halil
Lindi më 1894, në Alarup të Pogradecit. 

Më 6 gusht 1993, me vendim nr. 524, 
Gjykata e Pogradecit vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij për motive politike 
nga forcat komuniste, më 16 shkurt të vitit 
1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 86-87.

lilo Hamza
Lindi në Vlorë. U dënua me 10 vjet 

burg për motive politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
88.

lilo Mediat
Lindi më 1951, në Alarup të Pogradecit. 

U internua për motive politike nga fshati 
Alarup i Pogradecit në Tepelenë, prej 20 
janarit të vitit 1976 deri më 10 janar 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 77-78.

lilo Mehmet
Lindi më 1906, në Kolonjë. Më 14 

shtator 1946, me vendim nr. 264, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «armik të 
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popullit dhe sabotator të pushtetit» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg, konfiskim të pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës civile me baraz 
me kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 23-24.

lilo Muhamet
Lindi më 1933, në Nivicë, Tepelenë. 

U internua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Tepelenës 
në Pojan të Fierit, prej vitit 1950 deri më 
1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 31-32.

lilo Shaqir
Lindi më 1942, në Delvinë. Më 9 prill 

1951, me vendim nr. 37, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokatrës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjejeje» dhe e dënoi me 7 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 1 vit kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 1-2.

lilollari Qazim
Lindi më 1908, në Korçë. Më 4 korrik 

1950, me vendim nr. 542, Gjykata e Korçës 
e deklaroi fajtor për «sabotim ekonomik» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg, punë të 
detyruar dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 80-81.

limaj agron
Lindi më 1951, në Vlorë. U burgos për 

«tentativë arratisjeje» nga 20 tetori i vitit 
1972 deri më 24 mars 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 29-31.

limaj riza
Lindi më 1905, në Kuç, Vlorë. Më 

6 nëntor 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 3 tetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, f. 90-91; Gazeta 55, 

17 nëntor 2015, 17.

limaja ali
Lindi më 1917, në Burgajet të Matit. Më 

15 mars 1996, me vendim nr. 127, Gjykata e 
Burrelit vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij nga forcat komuniste për motive 
politike, më 5 maj të vitit 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 25-26.

limaja Feta 
Lindi më 1916, në Burgajet të Matit. Më 

13 gusht 1946, me vendim nr. 229, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 7 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 5 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 29-30.

limaja isuf
Lindi më 1909, në Burgajet të Matit. Më 

13 gusht 1946, me vendim nr. 229, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në grup antiparti për 
rrëzimin e pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 19-20.

limaja Qemal
Lindi më 1940, në Burrel. Më 25 

mars 1980, me vendim nr. 20, Gjykata e 
Matit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 27-28.

limaja Zenel
Lindi më 1903, në Burrel. Më 26 

gusht 1946, me vendim nr. 446, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në lëvizjen e Legalitetit dhe 
[se] ka pasur lidhje me kriminelë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 2-3-24.

limani arif
Lindi më 1957, në Shkodër. Më 6 

shtator 1972, me vendim nr. 198, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 

LiLo
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ndaj atdheut» dhe e dënoi me 2 vjet e 6 
muaj burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 53-54.

limani Hysen
Lindi më 1920, në Ostren i Vogël, 

Peshkopi. Më 24 nëntor 1961, me vendim 
nr. 190, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave baraz me kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 97-98.

limani Shpresim
Lindi më 1955, në Shkodër. Më 10 janar 

1978, me vendim nr. 3, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 51-52.

limlluri agim
Lindi më 1949, në Sukth të Durrësit. U 

dëbua për motive politike. Më 18 prill 1994, 
me vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Korçë në Pojan (Korçë), 
prej vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 13.

limlluri Frederik
Lindi më 1951, në Sukth të Durrësit. U 

dëbua për motive politike. Më 18 prill 1994, 
me vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Korçë në Pojan (Korçë), 
prej vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 24-25.

limollari nexhip
Lindi më 1910, në Korçë. Më 14 

korrik 1952, me vendim nr. 71, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në organizatë reaksionare» 
dhe për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 16 vjet burg, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 4 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 61-62.

lina Miltiadh
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
41.

linatopi tomor
Lindi më 1942, në Selenicë të Kolonjës. 

Më 6 tetor 1972, me vendim nr. 105, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
të mbetur në fazën e përgatitjes dhe për 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 15 vjet burg, si 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 17-18.

lindraku avni
Lindi më 1929, në Bilisht. Më 24 korrik 

1950, me vendim nr. 101, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë dhe tentativë arratisjeje në 
Jugosllavi» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 89-90.

lindraku Maliq
Lindi më 1882, në Korçë. Më 15 nëntor 

1946, me vendim nr. 326, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi «sabotator të pushtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskim të 
pasurisë, humbjen e të drejtave civile dhe 
punë të detyruar. Më vonë, dënimi iu zbrit 
në 5 vjet.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 83-84.

lindraku Xhemil
Lindi më 1950, në Kapshticë. Më 14 

janar 1975, me vendim nr. 6, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
22 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 91-92.

line Miltiadh
Lindi më 1932, në Poliçan. Më 29 gusht 

1958, me vendim nr. 26, Gjykata Ushtarake 

LinE
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e Gjirokatrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me  15 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 47-49.

lini Xhevat
Lindi më 1934, në Shkodër. Më 18 

nëntor 1958, me vendim nr. 157, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbje të së drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 86.

linka nexhmi
Lindi më 1928, në Bilisht. U burgos për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 29.

lipe (kola) areti
Lindi më 1943, në Grazhdan të 

Sarandës. U dëbua për motive politike. Më 
22 maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 

kohën e dëbimit nga rrethi Sarandë në 
Cërrik, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 
24 janar 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 69-70.

lipe genci
Lindi më 1956, në Shënkollas të Korçës. 

U dëbua për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Korçë në Lushnjë, prej 24 tetorit të 
vitit 1956 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 75-76.

lipe Merjeme
Lindi më 1960, në Lushnjë. U dëbua 

për motive politike. Më 10 mars 1993, 
me vendim nr. 21, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Elbasan në Xibrakë, prej 
vitit 1960 deri më 1979, kur u martua.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 79-80

lipe namik
Lindi më 1953, në Fitore të Bilishtit. U 

Lini

Burgu i Spaçit
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dëbua për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Korçë në 
Lushnjë, prej 24 tetorit të vitit 1956 deri më 
24 tetor 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 77-78.

lipe Perikli
Lindi më 1921, në Përmet. Më 23 

shkurt 1967, me vendim nr. 7, Gjykata 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 12-13.

lipe Pëllumb
Lindi më 1959, në Gjazë të Lushnjës. 

U dëbua për motive politike. Më 10 
shkurt 1993, me vendim nr. 20, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Korçë në Lushnjë, prej 2 prill 1959 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 73-74.

lipe ramadan
Lindi më 1936, në Pogradec. Më 21 

tetor 1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi «për tradhëti ndaj atdheut mbetur 
në tentativë» dhe e dënoi me 15 vjet burg 
dhe heqjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 116-17.

lipe Selajdin
Lindi më 1932, në Bilisht. Më 4 janar 

1951, me vendim nr. 1, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 66-67.

lipo Adivije
Lindi më 1936, në Pogradec. U internua 

për motive politike. Më 8 prill 1993, me 
vendim nr. 22, komisioni i krijuar për 

vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi Pogradec në Kamëz 
të Tiranës, prej 10 prillit të vitit 1950 deri 
më 20 prill 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 18-19.

lipo Kimete
Lindi më 1939, në Aalarup të Pogradecit. 

U internua për motive politike. Më 8 
prill 1993, me vendim nr. 22, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Pogradec 
në Kamëz të Tiranës, prej 10 prillit të vitit 
1950 deri më 20 prill 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 20-21.

lipo Myslim
Lindi më 1903, në Leshnicë të 

Pogradecit. Më 27 dhjetor 1958, me vendim 
nr. 45, Gjykata e Pogradecit e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjejeje» dhe e 
dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 10-11.

lipo Xhelal
Lindi më 1914, në Leshnicë të 

Pogradecit. Më 20 dhjetor 1993, Gjykata 
e Pogradecit vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 31 tetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 1-2; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

lipo Zydi
Lindi më 1925. Më 6 tetor 1993, Gjykata 

e Pogradecit vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
në prill të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 43-44.

liriani ahmet
Lindi më 1904, në Pilur të Sarandës. 

Më 28 dhjetor 1950, me vendim nr. 371, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje në një 
shtet armik» dhe e dënoi me 12 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 4 vjet kohë.

Liriani
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 89.

lirjani ahmet
Lindi më 1904, në Pilur të Vlorës. Më 28 

dhjetor 1950, me vendim nr. 371, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
12 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 121-22.

lirjoni Muharrem
Lindi më 1922, në Korçë. U dëbua 

për motive politike. Më 6 prill 1992, me 
vendim nr. 8, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Korçë në Fier, prej vitit 
1951 deri më 31 dhjetor 1990, prej të cilave 
15 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 17-18.

lirjoni Nevrije
Lindi më 1925. U dëbua për motive 

politike. Më 6 prill 1992, me vendim nr. 8 
dhe 6, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Korçë në Fier, prej vitit 1951 deri 
më 30 shtator 1991, prej të cilave 15 vjet 
internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 33-34.

lirjoni rezarta
Lindi më 1971, në Lushnjë. U dëbua 

për motive politike. Më 10 mars 1993, 
me vendim nr. 21, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Korçë në Fier, prej vitit 1981 deri më 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 29-30.

lisna Leonard
Lindi më 1958, në Shkodër. Më 26 

tetor 1988, me vendim nr. 127, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 12 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 18-19.

lisha Hysen
Lindi më 1921, në Kukës. Më 10 

maj 1950, me vendim nr. 207, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«përgatitje për arratisje jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 5 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 112-13.

lisha islam
Lindi më 1918, në Kukës. Më 10 maj 

1950, me vendim nr. 207, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «përgatitje 
për arratisje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
5 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 110-11.

lisha Zymer
Lindi më 1922, në Kukës. Më 10 

maj 1950, me vendim nr. 207, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«përgatitje për arratisje jashtë shtetit» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
8 vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 108-09.

lishi Xhevat
Lindi më 1933, në Shkodër. Më 24 

nëntor 1978, me vendim nr. 65, Gjykata 
e Matit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 116-17.

lita ali
Lindi më 1920, në Ndroq të Tiranës. Më 

11 gusht 1945, me vendim nr. 53, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, konfiskim të pasurisë, punë të 
detyruar dhe humbje të drejtave qytetare 
e politike. U arrestua sërish më 1977, dhe 
më 8 shkurt të po atij viti, me vendim nr. 
52, Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 86-87.

LirJani
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lita Brahim
Lindi më 1931. Më 7 mars 1994, me 

vendim nr. 185, Gjykata e Kukësit vendosi 
njohjen e faktit të pushkatimit të tij pa gjyq 
politike, më 15 korrik të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 45-47.

lita Emri
Lindi më 1907. Më 30 maj 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike, më 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 103-04.

lita Fadil
Lindi më 1945, në Pleshtan, Dibër. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Peshkopia 
në Berat, prej 3 prillit të vitit 1946 deri më 
10 korrik 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 77.

lita Hanife
Lindi më 1937, në Pleshtan të Dibrës. U 

internua për motive politike, prej 5 janarit 
të vitit 1945 deri më 30 prill 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 34.

lita Hysen
Lindi më 1933, në Dibër. U vra nga 

forcat e regjimit komunist, më 15 prill 
1946, së bashku me të atin, Zenel Litën 
[shih], dhe të vëllanë, Shefqet Litën [shih].
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 43, 45.

lita Jalize
Lindi më 1917. Më 25 mars 1994, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes së 
tij pa gjyq, më 15 prill të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 37-38.

lita Kadë
Lindi më 1875, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Peshkopia 
në Berat, prej 3 prillit të vitit 1946 deri më 
10 korrik 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 79-80.

lita Kadri
Lindi më 1914, në Kukës. Më 28 dhjetor 

1993, Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e 
faktit e vrasjes së tij për motive politike më 
20 shtator të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 74-75.

lita Mexhit
Lindi më 1916, në Kalis të Kukësit. U 

vra për motive politike, më 5 dhjetor të 
vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 101.

lita osman
Lindi më 1875, në Kalis të Kukësit. 

Më 7 mars 1994, me vendim nr. 185, 
Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të pushkatimit të tij pa gjyq për motive 
politike, më 15 korrik të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 48-50.

lita Qamil
Lindi më 1944, në Peshkopi. U internua 

për motive politike. Më 18 gusht 1992, 
me vendim nr. 16, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Peshkopi në Berat, 
prej 3 prillit të vitit 1946 deri më 5 dhjetor 
1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 4-5.

lita rrahim
Lindi më 1931, në Dibër. Më 7 mars 

1993, me vendim nr. 185, Gjykata e Kukësit 
vendosi njohjen e faktit të pushkatimit të 
tij pa gjyq për motive politike, më 15 korrik 
të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 50, 53-54.

Lita
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lita Saje
Lindi më 1910, në Kukës. U internua 

për motive politike. Më 18 gusht 1992, 
me vendim nr. 16, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Peshkopia në Berat, prej 3 
prillit të vitit 1946 deri më 5 dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 20-21.

lita Shahe
Lindi më 1920, në Sllatinë të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 29 
korrik 1992, me vendim nr. 14, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Kukësi në Kamëz 
e Berat, prej 10 majit të vitit 1945 deri më 
10 nëntor 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 89-90.

lita Shefqet
Lindi më 1931, në Dibër. U vra nga 

forcat e regjimit komunist më 15 prill 1946, 
së bashku me të atin, Zenel Litën [shih], 
dhe të vëllanë, Hysen Litën [shih].
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 42, 44.

lita Sherif
Lindi më 1910, në Peshkopi. Më 27 

shtator 1993, me vendim nr. 3561, Gjykata 
e Tiranës vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij për motive politike, në shtator të vitit 
1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 108-09.

lita Shukrie
Lindi më 1910, në Vleshë të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 24 
prill 1992, me vendim nr. 9, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit/dëbimit nga Peshkopia 
në Berat e Vlorë, prej vitit 1946 deri më 
1953 (internim) dhe nga viti 1953 deri më 
30 shtator 1991 (dëbim).
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 35-36.

lita Ukë
Lindi më 1894, në Kalis të Kukësit. Më 

19 korrik 1993, me vendim nr. 726, Gjykata 

e Kukësit vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes, më 10 prill të 
vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 35-36.

lita vehap
Lindi më 1933, në Pleshtan të Dibrës. 

Më 7 mars 1994, me vendim nr. 185, 
Gjykata e Kukësit vendosi njohjen e faktit 
të pushkatimit së tij pa gjyq për motive 
politike, më 15 korrik 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 42-44.

lita Xhelal 
Lindi më 1956, në Kukës. U dëbua për 

motive politike, nga Kukësi në Lushnjë, 
prej vitit 1956 deri më 29 prill 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 46, 82.

lita Zenel
Lindi më 1893, në Dibër. U vra nga 

forcat e regjimit komunist më 15 prill 
të vitit 1946, së bashku me dy djemtë e 
tij, Shefqet Litën [shih] dhe Hysen Litën 
[shih].
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 40-41.

lita Zyber
Lindi më 1910, në Pleshtan të Dibrës. 

Më 12 prill 1994, me vendim nr. 138, 
Gjykata e Dibrës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq nga forcat komuniste 
më 19 shtator 1944, për arsye politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 47-48.

liti Kristo
Lindi më 1954, në Gjirokastër. Më 7 

shtator 1955, me vendim nr. 22, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 4 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 38-39.

liti Lavdosh
Lindi më 1950, në Vlorë. Më 1 shtator 

1967, me vendim nr. 102, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut mbetur në fazën përgatitore» 

Lita
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dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 36-37.

liti Mina
Lindi më 1928, në Gjirokastër. Më 7 

shtator 1959, me vendim nr. 22, Gjykata 
Popullore Tepelenë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave politike për 4 vjet 
kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 75-76.

liti thoma
Lindi më 1902, në Gjirokastër. Më 

29 maj 1947, me vendim nr. 38, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në organizatë antipushtet, 
propagandë dhe faje penale kundër 
popullit e shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 25-26.

lito Mihal
Lindi më 1932, në Leshnicë të 

Sarandës. U dëbua për motive politike. Më 
3 prill 1994, me vendim nr. 5, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbinit prej 3 prillit të vitit 1985 
deri 3 prill 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 66-67.

lito Miltjadh
Lindi më 1917, në Gjirokastër. Më 10 

dhjetor 1947, me vendim nr. 283, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
si «pjesëmarrës në organizatën e Ballit 
Kombëtar» dhe për «agjitatacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 25 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 47-48.

lito Stavri
Lindi më 1948, në Finiq të Sarandës. 

Më 14 shtator 1968, me vendim nr. 110, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut duke u 
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arratisur në Greqi» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 67-68.

lito thimjo
Lindi më 1924, në Përmet. Më 22 

dhjetor 1963, me vendim nr. 44, Gjykata e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 9-10.

lito vasil
Lindi më 1961. U internua për motive 

politike. Më 3 prill 1994, me vendim nr. 
5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Sarandë në Tatzat (Sarandë), prej 3 
prillit të vitit 1984 deri më 3 prill 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 72-73.

livadhi Bajram
Lindi më 1894, në Shkodër. Më 3 

qershor 1958, me vendim nr. 21, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 74-75.

livadhi gjergj
Lindi më 1952, në Shkodër. Më 30 prill 

1990, me vendim nr. 2, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «diversion të mbetur 
në tentativë dhe agjitacion e propagandë 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 77-78.

ljarja gasper
Lindi më 1900, në Shkodër. Më 22 

gusht 1969, me vendim nr. 6, Gjykata e 
Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 99-151.

ljarja gjon
Lindi më 1929, në Shkodër. Më 3 

gusht 1949, me vendim nr. 208, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
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për «tentativë arratisjeje dhe aktivitet 
propagandistik» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtës civile për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 110-11.

ljarja Leonard
Lindi më 1936, në Shkodër. Më 14 

gusht 1953, me vendim nr. 134, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe për 
«tentativë arratisjeje» dhe e dënoi me 
17 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 3-4.

ljarja Luigj
Lindi më 1916, në Shkodër. Më 29 

dhjetor 1947, me vendim nr. 526, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor si 
«pjesëtar të organizatës së Ballit Kombëtar» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë dhe 
konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 39-40.

ljarja ndoc
Lindi më 1933, në Shkodër. Më 23 

gusht 1950, me vendim nr. 343, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në grup kundër shtetit» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 1-2.

loca abas
Lindi më 1885, në Selishtë të Dibrës. 

Më 8 shtator 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij me burg nga vitit 1947 
deri më 28 nëntor 1949, sipas vendimit nr. 
156, datë 10 prill 1947 të Gjykatës Elbasan.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 6-7.

locaj Mara
U dëbua për motive politike. Më 8 

prill 1993, me vendim nr. 22, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi i Tiranës në rrethin e Mirditës, prej 
vitit 1954 deri më 25 mars 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 29.

loci ali veis 
Lindi më 1895, në Lushnjë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 13 shtator 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

loci gjet
Lindi më 1966, në Mirditë. U dëbua 

për motive politike, meqë babain e kishte 
në burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 28.

loci Lazar
Lindi më 1924, në Lufaj të Mirditës. 

Vuajti 11 vjet burg për «për agjitacion e 
propagandë». 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 72-73.

loga gjergj ndrecë
U vra nga forcat e ndjekjes në Bushnesh 

të Mamurrasit, më 6 maj të vitit 1952.

loga Prengë gjergj
Lindi më 23 prill të vitit 1923. U 

pushkatua pa gjyq në Delbenisht të Laçit 
të Kurbinit, në vitin 1949.

loga Zef gjergj
Lindi më 24 maj të vitit 1930. U vra në 

përpjekje me forcat e ndjekjes në Malin e 
Bardhë të Laçit të Kurbinit, më 15 qershor 
të vitit 1951.

logli Buladin
Lindi më 1931, në Zhulat të Gjirokastrës. 

Më 13 shtator 1950, me vendim nr. 
141, Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e 
deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në grup të 
organizuar kundër pushtetit dhe strehim 
e furnizim kriminelësh e diversantësh 
të arratisur» dhe e dënoi me 4 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 1 vit kohë.

LJarJa
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 11-12.

logli Limo
Lindi më 1904, në Zhulat të Gjirokastrës. 

Më 17 shtator 1945, me vendim nr. 168, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi 
«armik të popullit dhe kriminel lufte» dhe 
e dënoi me 101 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave politike për 5 vjet kohë. Me 
dekret, ky dënim iu ul në 30 vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 69-70.

lohja Isuf (Cuf)
Lindi më 1888, në Shkodër. Më 21 

korrik 1952, me vendim nr. 137, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «bashkëpunim me UDB-në» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
me 20 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 35-36.

lohja Bardhyl
Lindi më 1955, në Shkodër. U internua 

për motive politike nga rrethi i Shkodrës 
në (Mnelë) Shkodër, nga 5 korriku i vitit 
1976 deri më 5 korrik 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 66-67.

lohja Hysen
Lindi më 1904, në Shkodër. Më 23 

dhjetor 1947, me vendim nr. 544, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër popullit dhe shtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 122-23.

lohja rakip
Lindi më 1915, në Shkodër. Më 10 

tetor 1945, me vendim nr. 228, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 36-37.

lohja Xhevit
Lindi më 1943, në Shkodër. Më 9 

dhjetor 1963, me vendim nr. 156, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
në bazë të neneve 64, 10, 14 dhe 28 të 
Kodit Penal dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 55-56.

loka Haziz
Lindi më 1922, në Kishavec. Më 22 maj 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi njohjen e faktit të vdekjes së tij në 
hetuesinë e Gjirokastrës, më 17 shtator të 
vitit 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 94-95.

loka isuf
Lindi më 1912, në Dibër. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 29 korrik 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 41-42.

lokoshi vasillo
Lindi më 1940. U internua për motive 

politike. Më 18 qershor 1993, me vendim 
nr. 24, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi i Gjirokastrës në Kamëz të Tiranës, 
prej 4 prillit të vitit 1949 deri më 26 nëntor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 39-40.

lokoshi theodhori
Lindi më 1898, në Sarandë. Më 29 korrik 

1961, Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi, me 20 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. U lirua më 1964, 
për arsye sëmundjeje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 70-71.

loku Ëngjëll
Lindi më 1920, në Gjadër të Lezhës. 

Më 12 tetor 1946, me vendim nr. 298, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «sabotim të pushtetit dhe armik 
të popullit» dhe e dënoi me vdekje dhe 
humbjen e nderit ushtarak. Me vendim nr. 
41, datë 15 tetor 1946, dënimi iu kthye në 
20 vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 69-70.

LoKU
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lola Myrteza
Lindi më 1890, në Turan të Tepelenës. 

Më 5 shtator 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 5 shkurt të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 10-11.

lola Pilo
Lindi më 1930, në Mursi të Sarandës. 

U internua për motive politike nga rrethi i 
Sarandës në Portopalermo, prej 2 prillit të 
vitit 1950 deri më 1 tetor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 68-69.

lolaj Lelo
Lindi më 1917, në Dukaj të Tepelenës. 

Më 5 qershor 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 27 korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 18-19.

lolaj Sejdin
Lindi më 1915, në Turan të Tepelenë. 

Më 24 tetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, në shkurt të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 51-52.

lole Qirjako
Lindi më 1916, në Përmet. Më 28 prill 

1976, me vendim nr. 164, Gjykata e Beratit e 
deklaroi fajtor për «sabotim» e «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 20 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Vdiq 
në burg, në vitin 1982.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 16-17.

loli dhimitër
Lindi më 1937, në Gjirokastër. U 

internua për motive politike nga rrethi i 
Gjirokastrës në rrethin e Lushnjës për 5 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 67-68.

loli Koço dhimitër
Lindi më 1936, në Greqi. Në vitin 1958, 

Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 13 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
politike për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 13-14.

loli (lloli) Koço Jani
Lindi më 1924, në Bodrishtë të 

Gjirokastrës. Më 13 janar 1947, me vendim 
nr. 3, Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e 
deklaroi «armik të popullit dhe sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me 8 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale baraz me kohën e 
dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 15-16.

loli Kristo
Lindi më 1934, në Delvinë. Më 20 

shtator 1975, me vendim nr. 151, Gjykata 
e Lushnjës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e spiunazhit» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë, heqjen e medaljes së punës dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 83-84.

loli Pandeli
Lindi më 1925, në Hllomo të 

Gjirokastrës. Më 28 dhjetor 1956, me 
vendim nr. 35, Gjykata e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «kalim kufiri» dhe e 
dënoi me 1 vit burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 19-20.

loli Petro
Lindi më 1904, në Sarandë. Më 7 

korrik 1959, me vendim nr. 97, Gjykata e 
Lartë e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 18 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
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drejtave elektorale për 5 vjet kohë, dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 9 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 61-62.

loli Seit
Lindi më 1918, në Delvinë. Më 4 shkurt 

1994, me vendim nr. 70, Gjykata e Delvinës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes së tij për 
motive politike, në shkurt të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 65-66.

loli Spiro
Lindi më 1939, në Gjirokastër. Më 

16 janar 1978, me vendim nr. 9, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 19-20.

loli Spiro
Lindi më 1946, në Çaush të Sarandës. 

Më 31 maj 1975, me vendim nr. 55, Gjykata 
e Sarandës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut të mbetur në tentativë» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 41-42.

loli vasil
Lindi më 1908, në Skore të Gjirokastrës. 

Më 7 gusht 1957, me vendim nr. 35, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë. Me dekret, dënimi iu zbrit në 3 vjet 
e 3 muaj burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 23-24.

londo Kristaq
Lindi më 1901, në Brezhdan. Më 4 

mars 1994, me vendim nr. 139, Gjykata e 
Beratit vendosi njohjen e faktit të vrasjes së 
tij për arsye politike në përpjekje me forcat 
komuniste.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 10-11.

londo rako
Lindi më 1888, në Topovë të 

Gjirokastrës. Më 29 maj 1953, me vendim 
nr. 219, Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 7-8.

loni Sotir
Lindi më 1919, në Karroq të Sarandës. 

Më 2 gusht 1962, me vendim nr. 1, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 60-61.

lorja Lorenc
Lindi më 1936, në Shkodër. Më 20 

tetor 1986, me vendim nr. 227, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 73-74.

lorja Luigj
Lindi më 1933, në Shkodër. Më 27 

korrik 1958, me vendim nr. 6, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 87-88.

lorja olsi
Lindi më 1970, në Shkodër. Më 

13 dhjetor 1990, gjatë demonstratës 
antikomuniste në Shkodër, ai thërrmoi me 
çekiç pjesën e kokës së mbetur nga busti 
i diktatorit Enver Hoxha. Për t’i shpëtuar 
arrestimit të mundshëm, iu drejtua kufirit, 
por aty u vra më 20 dhjetor nga forcat 
kufitare të repartit 199, Shkodër.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 65-66; Kastriot 
Dervishi, Vrasjet në Kufi (Tiranë: ISKK, 2015), 
136.

lorja Pashuk
Lindi më 1925, në Bërdicë të Shkodrës. 
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Më 17 dhjetor 1964, me vendim nr. 98, u 
deklarua fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
mbetur në tentativë për arratisje dhe 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe u dënua me 20 vjet burg 
dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 31-32.

lorja Pjetër
Lindi më 1931, në Shkodër. Më 17 

dhjetor 1964, me vendim nr. 98, u deklarua 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut mbetur 
në tentativë për arratisje dhe agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe u dënua me 20 vjet burg dhe konfiskim 
të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 33-34.

losha Mustafa
Lindi më 1911, në Dibër. Më 4 janar 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij për motive politike, nga 15 shkurti i vitit 
1946 deri më 10 shkurt 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 55-56.

loshi Skënder
Lindi më 1929, në Korçë. Më 27 

dhjetor 1951, me vendim nr. 247, Gjykata 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 66-67.

lozopullo aleksandër
Lindi më 1910, në Llongo të 

Gjirokastrës. U dëbua për motive politike. 
Më 18 janar 1994, me vendim nr. 27, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës së 
vuajtjes së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Llongoja e 
Gjirokastrës në Krujë, prej 10 gushtit të 
vitit 1946 deri më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 45-46.

lozopullo Jani
Lindi më 1931, në Llongo të 

Gjirokastrës. U dëbua për motive politike. 
Më 18 janar 1994, me vendim nr. 27, 

komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit bashkë 
me prindërit nga Llongoja e Gjirokastrës 
në Krujë, prej 10 gushtit të vitit 1946 deri 
më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 51-52.

lozopullo Julia
Lindi më 1929, në Llongo të 

Gjirokastrës. U dëbua për motive politike. 
Më 18 janar 1994, me vendim nr. 27, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës së 
vuajtjes së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Llongoja e 
Gjirokastrës në Krujë, prej 10 gushtit të 
vitit 1946 deri më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 41-42.

lozopullo ollga
Lindi më 1932, në Llongo të 

Gjirokastrës. U dëbua për motive politike. 
Më 18 janar 1994, me vendim nr. 27, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit bashkë 
me prindërit nga Llongoja e Gjirokastër në 
Krujë, prej 10 marsit të vitit 1946 deri më 
30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 47-48.

lozopullo vangjeli
Lindi më 1936, në Llongo të 

Gjirokastrës. U dëbua për motive politike. 
Më 18 janar 1994, me vendim nr. 27, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit bashkë 
me prindërit nga Llongoja e Gjirokastrës 
në Krujë, prej 10 gushtit të vitit 1946 deri 
më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 43-44.

lozhani (xhengo) Beqir
Lindi më 1920, në Lozhan të Pogradecit. 

Më 2 nëntor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Pogradecit e deklaroi «kriminel lufte dhe 
armik të popullit» dhe e dënoi me vdekje 
dhe konfiskimin e pasurisë. Vendimi për 
vdekjen e tij u miratua nga Enver Hoxha, 
më 24 nëntor.

LorJa
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 47-48.

luarasi Lefter
Lindi më 1913. Më 14 maj 1993, me 

vendim nr. 55, Gjykata e Kolonjës vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij nga forcat 
partizane, më 4 shkurt të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 96-98.

luarasi nasim
Lindi më 1912, në Luaras të Kolonjës. 

Më 3 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në Ballin Kombëtar [duke] luftuar kundër 
partizanëve» dhe e dënoi me 25 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës civile me baraz me kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 27-28.

luari Faik
Lindi më 1905. Më 7 nëntor 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike, në gusht të 
vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 1-2.

luari Hysni
Lindi më 1888, në Berat. Më 20 korrik 

1945, me vendim nr. 1, Gjykata Ushtarake 
e Fierit e deklaroi «armik të popullit dhe 
kriminel lufte» dhe e dënoi me 15 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave politike. Më 
vonë, dënimi iu zbrit në 10 vjet burg dhe 
punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 23-24.

lubo Cekiq
Lindi më 1925, në Vrakë të Shkodrës. 

Më 30 tetor 1951, me vendim nr. 216, 
Gjykata e Lezhës e deklaroi fajtor për 
«sabotim ekonomik» dhe e dënoi me 12 
vjet burg, punë të detyruar, konfiskim të 
pasurisë dhe humbjen e të drejtës civile 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 27.

lubonja Fatos
Shkrimtar, publicist, botues.
Lindi në Tiranë, në vitin 1951. Ende 

student, u arrestua për ditarin e tij. U 
dënua me shtatë vjet burg. Gjatë vuajtjes 
së dënimit, u akuzua si pjesëtar i një grupi 
pro-Sovjetik dhe u ridënua edhe njëzetë 
vjet të tjera. Në burg shkroi një ditar dhe 
një roman në letra cigaresh, të cilat i ruante 
në shpinë të një fjalori. U lirua më 1991, 
pra, pas shtatëmbëdhjetë vitesh. Nga koha 
e lirimit gjer më 1993 punoi si sekretar 
i Përgjithshëm i Komitetit Shqiptar të 
Helsinkit. Lubonja është botuesi dhe 
drejtuesi i revistës «Përpjekja», të cilën 
e themeloi në vitin 1994. Në vitin 1997 u 
zgjodh lider i Forumit për Demokraci. Më 
2004, Organizata e Mediave të Europës 
Jug-Lindore, i akordoi Çmimin për 
Bashkëpunimin e Ndërsjelltë në Europën 
Jug-Lindore.

vepra: Në vitin e shtatëmbëdhjetë, 1994; 
Ploja e mbrame, 1994; Ridënimi, 1996; Liri 
e kërcënuar, 1999; Trashëgimia kulturore e 
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Shqipërisë në rrezik (bashkëautor), 1999.
Bernard A. Cook (2001). “Lubonja, Fatos”. 
In Bernard A. Cook. Europe since 1945: An 
Encyclopedia 2. Garland Publishing. p. 797; 
“Arts and Culture Program”. Open Society 
Foundation. Retrieved 3 May 2015; “Fatos 
Lubonja”. Words without Borders. Retrieved 
3 May 2015; “Human Rights Award 2004”. 
SEEMO. Retrieved 3 May 2015; AISKK, F. 1, V. 
2016, D. 45, f. 122-24.

lubonja ilo
Lindi më 1924, në Lubonjë të Korçës. U 

dënua për motive politike në periudhën 9 
janar 1982-15 nëntor 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 11-12.

lubonja Koçi
Lindi më 1925, në Lubonjë të Korçës. 

Më 12 prill 1989, me vendim nr. 195, 
Gjykata e Tiranës e deklaroi «të sëmurë 
psikik i cili ka kryer vepra penale dhe 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit» 
dhe e dënoi me mjekim të detyreshëm në 
Spitalin Psikiatrik të Elbasanit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 75-76.

lubonja todi
Shkrimtar.
Lindi në 13 shkurt të vitit 1923. Mori 

pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare. Si 
drejtor i Radio Televizionit Shqiptar, pas 
Festivalit të 11-të të Këngës në RTSH, 
u godit për pikpamje dhe shije estetike 
liberale-oportuniste. U arrestua, dhe më 27 
korrik 1974, u dënua me 15 vjet heqje lirie. 
Dënimin e vuajti në burgun e Burrelit. U 
lirua në qershor 1987 dhe u internua në 
fshatin Malecaj të Lezhës. Vdiq më 19 
nëntor të vitit 2005, në Tiranë.
vepra: Nën peshën e dhunës, Ankthi pa fund i 
lirisë dhe Pse hesht shtëpia e muzikës.
Robert Elsie, Histori e letërsisë shqiptare, 
“Dukagjini”, Tiranë-Pejë, 1997, 11.1, f. 374.

luc (gjoni) Mark
Lindi më 1896, në Vukpalaj të Malësisë 

së Madhe. Më 3 shkurt 1945, me vendim 
nr. 22, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «mbledhje në shtëpinë 
e Gjok Lokajt dhe Kol Lokajt për arratisje» 
dhe e dënoi me vdekje dhe konfiskim të 

pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 84-85.

luca Ernest
Lindi më 1943, në Tiranë. Më 6 mars 

1962, me vendim nr. 29, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit dhe tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 12 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. U 
arrestua sërish më 1978, dhe më 25 gusht 
të po atij viti, Gjykata e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 11 vjet e 6 muaj 
burg. (Dënim i kombinuar.)
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 34-35.

luca (grishi) Fran
Lindi në Zagorë të Malësisë së Madhe. 

Më 4 prill 1945, me vendim nr. 78, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në kryengritje për të rrëzuar 
pushtetin popullor» dhe e dënoi me 2 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 73.

luca (vukaj) Frano
Lindi më 1924, në Vermosh. Më 27 

mars 1952, me vendim nr. 55, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «bashkëpunim me diversantët» dhe 
e dënoi me 7 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 55-56.

luca (bikaj) gjelosh
Lindi më 1922, në Brojë të Malësisë së 

Madhe. Më 25 shtator 1993, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike, 
nga 12 shkurti i vitit 1945 deri më 10 mars 
1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 80-81.

luca Hike
Lindi më 1923, në Fushalije të Dibrës. 
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U internua për motive politike, prej 10 
majit të vitit 1949 deri më 29 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 64.

luca Pjetër
Lindi më 1923, në Shëngjin të Lezhës. 

Më 27 dhjetor 1951, me vendim nr. 256, 
Gjykata e Krujës e deklaroi fajtor për 
«vepra përgatitore për t’u arratisur jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 4 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 60-61.

luca Prek
Lindi më 1907, në Brojë të Malësisë 

së Madhe. Më 2 tetor 1945, me vendim 
nr. 190, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 70.

luca Ujkë
Lindi më 1910, në Rahovicë të Shkodrës. 

Më 9 mars 1945, me vendim nr. 60, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 30 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 9-10.

luca Zef
Lindi më 1879, në Shkodër. Më 2 mars 

1945, me vendim nr. 43, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në grup 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg. Vdiq në burg, më 2 shkurt të vitit 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 64-65.

luca (bunjaj) Zef
Lindi më 1916, në Selcë të Shkodrës. 

Më 10 prill 1952, me vendim nr. 95, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 63-64.

luci namik
Lindi më 1940, në Pejë. Më 22 dhjetor 

1984, me vendim nr. 7, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 

dhe agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 18 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 89-90.

luci Shefqet rushat 
Lindi më 1895, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 20 gusht të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

lufaj Mark
Lindi më 1927, në Vuksanaj të 

Shkodrës. U internua për motive politike, 
prej 6 marsit të vitit 1945 deri më 20 nëntor 
1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 19-20.

lufi dilë ndue
Lindi më 1932, në Mirditë. U internua 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 19, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Mirdita në Krujë, prej 15 
korrikut të vitit 1945 deri më 15 korrik 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 35-36.

lufi dodë
Lindi më 1910, në Lufaj të Mirditës. Më 

11 mars 1993, me vendim nr. 88, Gjykata e 
Mirditës vendosi njohjen e faktit e vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes, më 10 prill të 
vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 2.

lufi dom ndre
Klerik katolik.
Lindi në Shkodër, në vitin 1888. 

Mësimet e para dhe të mesme i kreu në 
Kolegjin Saverian në Shkodër, ndërsa të 
lartat, për filozofi e teologji, në Insbruk 
të Austrisë. U shugurua meshtar më 30 
korrik 1919. Meshën e parë e tha pas 
kthimit në atdhe, te Kisha e Zojës, në 
kala të Rozafës. Për dhjetë vjet shërbeu 
si famullitar në Abacinë e Mirditës. Nga 
vitit 1949 deri më 1950 qe Vikar Kapitullar 
i Ipeshkvisë së Lezhës. U arrestua më 22 
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gusht 1950, sepse nuk bëri kompromis me 
shtetin, dhe u dënua me 20 vjet heqje lirie. 
U lirua më 1959. Pas mbylljes së kishave, 
jetoi pranë nipërve të tij. Vdiq më 5 maj 
1969, në Shkodër, dhe u varros në varrezat 
e Rrmajit.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, 
f. 206-207.

lufi Enver
Lindi më 1916, në Burrel. Më 30 mars 

1994, me vendim nr. 81, Gjykata e Matit 
vendosi të njohë faktin e pushkatimit të tij 
pa gjyq, më 31 dhjetor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 47-49.

lufi Fran
Lindi më 1934, në Lufaj të Mirditës. 

U dëbua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Mirdita në Tepelenë 
dhe Berat, prej 5 majit të vitit 1945 deri më 
8 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 114-15.

lufi gjelë
Lindi më 1917, në Rubik. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Mirdita në Tepelenë dhe 
Berat, prej 5 shtatorit të vitit 1945 deri më 
8 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 94-95.

lufi gjin Llesh
Lindi më 1918, në Lufaj të Mirditës. Më 

11 mars 1993, me vendim nr. 88, Gjykata e 
Mirditës vendosi të njohë faktin e vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes, 2 korrik të vitit 
1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 2.

lufi Kosta
Lindi më 1959, në Sopik të Gjirokastrës. 

Më 18 qershor 1980, me vendim nr. 36, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 

dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe heqjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 44-45.

lufi Kristina
Lindi më 1945, në Lufaj të Mirditës. 

U dëbua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Mirdita në Tepelenë 
dhe Berat, prej 5 qershorit të vitit 1945 deri 
më 12 tetor 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 116-17.

lufi Llesh
Lindi më 1880, në Lufaj të Mirditës. Më 

11 mars 1993, me vendim nr. 88, Gjykata e 
Mirditës vendosi njohjen e faktit e vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes, 10 prill të vitit 
1946.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 2.

lufi ndrec
Lindi më 1890, në Lufaj të Mirditës. Më 

11 mars 1993, me vendim nr. 88, Gjykata e 
Mirditës vendosi njohjen e faktit e vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes, 13 dhjetor të 
vitit 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 2.

lufi nikolin
Lindi më 1961, në Shkodër. Më 25 

shkurt 1994, me vendim nr. 597, Gjykata e 
Shkodrës vendosi të njohë faktin e mbytjes 
së tij në ujë gjatë arratisjes për në Jugosllavi, 
më 21 korrik të vitit 1986.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 9-11.

lufi nikollë
Lindi më 1923, në Lufaj të Mirditës. Më 

11 mars 1993, me vendim nr. 88, Gjykata e 
Mirditës vendosi njohjen e faktit e vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes, më 3 shkurt të 
vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 1-2; D. 65, FL. 49.

lufi Prena
Lindi më 1885, në Kthellë të Epërme 

të Mirditës. U internua për motive 
politike. Më 18 janar 1994, me vendim nr. 
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27, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Shkodra në Tepelenë dhe Berat, prej vitit 
1945 deri më 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 108-09.

lufi Prengë Bardh
Lindi më 1918, në Kukës. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Mirdita në Tepelenë dhe 
Berat, prej 5 qershorit të vitit 1945 deri më 
12 tetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 102-03.

lufi Prenusha
Lindi më 1943. U dëbua për motive 

politike. Më 18 janar 1994, me vendim nr. 
27, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Shkodra në Berat dhe Tepelenë, prej vitit 
1945 deri më 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 40-41.

lufi Shkurt
Lindi më 1920, në Lufaj të Mirditës. Më 

11 mars 1993, me vendim nr. 88, Gjykata e 
Mirditës vendosi njohjen e faktit e vrasjes 
së tij nga forcat e ndjekjes për motive 
politike, më 13 dhjetor të vitit 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 2; D. 65, FL. 49.

lufi Zef
Lindi më 1932, në Mirditë. U internua 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Mirdita në Berat, prej 15 
korrikut të vitit 1945 deri më 15 korrik 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50.

lufi Zef gjin
Lindi më 1939, në Lufaj të Mirditës. 

U dëbua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 

krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Shkodra në Tepelenë 
dhe Berat, prej vitit 1945 deri më 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 118-19.

luftinja Jonuz
Lindi më 1902, në Xhebekik. Më 15 

gusht 1949, me vendim nr. 230, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në grupin “Zjarri” për të 
rrëzuar pushtetin popullor» dhe e dënoi 
me 12 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
politike e qytetare për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 5-6.

lugu Hajdar
Lindi më 1920, në Domën të Shkodrës. 

Më 14 janar 1993, me vendim nr. 1667, 
Gjykata e Shkodrës vendosi të njohë faktin 
e vrasjes së tij për motive politike, më 25 
shkurt të vitit 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 12-13.

lugu Zef
Lindi më 1950, në Shkodër. Më 29 

dhjetor 1986, me vendim nr. 296, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formë arratisje» dhe e 
dënoi me 13 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 63-64.

lugja ndrec
Lindi më 1924, në Mirditë. Më 15 

prill 1993, me vendim nr. 112, Gjykata e 
Mirditës vendosi të njohë faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq nga forcat komuniste, në 
korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 55-56.

lujkaj Muho
Lindi më 1902, në Musha të Shkodrës. 

Më 7 mars 1969, me vendim nr. 15, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 83-84.

luka david
Lindi më 1962, në Bushat të Shkodrës. 

Në 1979, me vendim nr. 289, u deklarua 
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fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit dhe tradhëti ndaj atdheut në formën 
e përgatitjes për t’u arratisur» dhe u dënua 
me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 21-22.

luka dile
Lindi më 1916, në Mirditë. Më 17 

shkurt 1947, me vendim nr. 58, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «sabotator 
të pushtetit dhe të luftës» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, punë të rëndë, konfiskim të 
pasurisë dhe humbjen e të drejtës baraz 
me kohën e dënimin.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 71-72.

luka guljem
Lindi më 1898, në Shkodër. Më 3 

shtator 1948, me vendim nr. 350, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundër shtetit dhe popullit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 15-16.

luka (marku) gjergj
Lindi më 1930, Kallmet të Lezhës. 

Më 26 qershor 1993, me vendim nr. 237, 
Gjykata e Lezhës vendosi të njohë faktin e 
vdekjes së tij në burg, më 4 shkurt të vitit 
1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 66-68.

luka Hamit
Lindi më 1921, Librazhd. U burgos për 

motive politike, nga 21 qershori i vitit 1946 
deri më 28 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 22-23.

luka Jonuz
Lindi më 1875, në Funares të 

Librazhdit. Më 19 shtator 1945, me vendim 
nr. 157, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e deklaroi «armik të popullit» dhe e 
dënoi me 12 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale. Me urdhër të Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, dënimi iu ul në 7 
vjet heqje lirie.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 16-17.

luka nikoll
Lindi më 1908, në Fregën të Lezhës. Më 

16 nëntor 1993, vendim nr. 502, Gjykata e 
Lezhës vendosi të njohë faktin e vrasjes së 
tij për motive politike, në shkurt të vitit 
1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 33-34.

luka Tafil
Lindi më 1914, në Librazhd. Më 9 

tetor 1953, me vendim nr. 108, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 
12 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 12-13.

luka viktor
Lindi më 1928, në Shkodër. Më 28 

dhjetor 1950, me vendim nr. 22, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg. Më 5 prill 1951, me vendim nr. 
139, Gjykata e Lartë Ushtarake e ndryshoi 
vendimin në 10 vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 30-31.

lukaj Saliko
Lindi më 1916, në Podgoran të 

Përmetit. Më 24 shtator 1953, me vendim 
nr. 90, Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e 
deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në banda 
të armatosura» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 16-17.

lukaj Zef
Lindi më 1941, në Shkodër. Më 28 

dhjetor 1971, me vendim nr. 261, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 118-19.

luknjani Besnik
Lindi më 1952, në Sinanaj të Tepelenës. 
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U internua për motive politike, nga 5 
korriku i vitit 1976 deri më 12 nëntor 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 5-6.

lukra Feim
Lindi më 1943, në Korçë. Më 15 

gusht 1963, me vendim nr. 140, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut duke u arratisur në 
Jugosllavi» dhe e dënoi me 25 vjet burg, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 85-86.

lukra Selim
Lindi më 1939. Më 4 janar 1994, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi të njohë faktin e mbajtjes së tij në 
hetuesi nga 28 marsi i vitit 1963 deri më 10 
janar 1964 dhe më pas shtrimin në Spitalin 
Psikiatrik të Elbasanit, deri më 27 nëntor të 
vitit 1965. Nga spitali doli i pashëruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 76-77.

lula anastas
Lindi në Shalës të Kolonjës. Më 4 janar 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi të njohë faktin juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike më 10 korrik 
të vitit 1944, në vendin e quajtur Qafa e 
Gërllavës. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 15-16.

lula Bexhet
Lindi më 1921. Më 11 dhjetor 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike në gusht të 
vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 95-96.

lula ded
Lindi më 1916, në Vukël të Malësisë së 

Madhe. Më 3 mars 1945, me vendim nr. 42, 
Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në luftën kundër frontit Nac. 
Çl.» dhe e dënoi me 30 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 82-83.

lula Gjek (Gjergj)
Lindi më 1914, në Shkodër. Më 23 

korrik 1945, me vendim nr. 153, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krime kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg, konfiskim të pasurisëdhe 
humbjen e të drejtave civile e politike. Me 
urdhëresë të kryeministrisë, dënimi iu 
zbrit në 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 12-13.

lula Mhill
Lindi më 1910, në Kir të Shkodrës. Më 

20 korrik 1966, me vendim nr. 25, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 46-47.

lula ndue
Lindi më 1919, në Gjuraj të Planit 

të Dukagjinit. Më 19 shtator 1951, me 
vendim nr. 164, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe për «strehim dhe 
furnizim të diversantëve» dhe e dënoi me 
15 vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 
5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 81-82.

lula Perloc
Lindi më 1909, në Rrash të Shkodrës. 

Më 23 korrik 1945, me vendim nr. 153, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi me vdekje dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 104-105.

lula Prel
Lindi në Plan, Dukagjin. Më 26 janar 

1953, me vendim nr. 16, Gjykata Ushtarake 
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e Shkodrës e deklaroi fajtor për «strehim 
dhe furnizim të diversantëve» dhe e dënoi 
me 12 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbje të së drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë. Pas lirimit nga burgu, u internua (16 
qershor 1959-16 qershor 1964).
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 76, 89-90.

lula Sarandi
Lindi më 1925, në Kolonjë. Më 25 

janar 1953, me vendim nr. 3, Gjykata e 
Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg. Më 9 shtator 
1975, me vendim nr. 36, Gjykata e 
Kolonjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg. Më 9 maj 1979, 
me vendim nr. 3, Gjykata e Lartë e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në një organizatë 
kundërrevolucionare Nacionaliste dhe 
[për] agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 25 vjet burg dhe 
heqjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 7-8.

lula Zef
Lindi më 1885, në Vukël t Malësisë së 

Madhe. Më 16 prill 1993, me vendim nr. 
148, Gjykata e Malësisë së Madhe vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij për motive 
politike, më 15 shkurt të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 89-91.

lulaj Fran
Lindi më 1935, në Shkodër. Më 19 

nëntor 1976, me vendim nr. 402, Gjykata 
e Krujës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 56-57.

lulaj Fran
Lindi më 1925, në Lezhë. Më 27 maj 

1994, me vendim nr. 330, Gjykata e Laçit 
vendosi të njohë faktin e qëndrimit të tij në 
arrati për motive politike, nga 27 gushti i 
vitit 1946 deri më 1 shtator 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 67-69.

lulaj gjek gjon
Lindi më 1895. Më 5 shkurt 1945, 

me vendim nr. 21, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi «sabotator të 
pushtetit» dhe e dënoi me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 87-88.

lulaj Jashar
Lindi më 1923, në Buzmadhe të Fierit. 

Më 15 dhjetor 1993, me vendim nr. 2367, 
Gjykata e Fierit vendosi të njohë faktin e 
vrasjes së tij për motive politike, më 31 
dhjetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 127-28.

lulaj Lulo
Lindi në Vlorë. Anëtar i Çetës Plakë. 

Komandant çete i Ballit Kombëtar. U vra 
më 27 nëntor të vitit 1943.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
160.

lulaj nerinda
Lindi më 1968, në Mat. U dëbua për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Matit në Hajmel të 
Shkodrës, prej vitit 1976 deri më 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 33-34.

lulaj Prenda
Lindi më 1948, në Zagorë të Malësisë 

së Madhe. Më 6 tetor 1976, u dënua me 5 
vjet internim për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 43-44.

lulaj Shaban
Lindi më 1905, në Koplik të Shkodrës. 

Më 14 shkurt 1947, me vendim nr. 530, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit dhe 
popullit» dhe e dënoi me 14 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 59-60.

lulaj Xhafer
Lindi në Vlorë. U vra për motive 

politike, më 16 nëntor të vitit 1943.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
160.

LULa
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lulaj Xhebro
Lindi më 1915, në Gjorm të Vlorës. Më 

22 dhjetor 1994, Gjykata e Tiranës vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij nga forcat e 
partizane, më 26 nëntor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 27-28; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 160; 
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

lulaj Zaim
Lindi më 1973, në Mesaplik të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Vlorës në 
Mesaplik (Vlorë), prej vitit 1973 deri më 30 
shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 27-28.

lulaj Zyber
Lindi më 1904, në Zhulaj të Tepelenës. 

Më 29 korrik 1950, me vendim nr. 112, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg dhe punë të detyruar. 
Më 13 dhjetor 1950, me vendim nr. 349, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e ndryshoi këtë 
vendimin në 3 vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 50-51.

lulashi gjelosh
Ushtarak, djali i bajrajktarit të Shoshit, 

martir i Kishës.
Lindi në Shosh të Dukagjinit, më 2 

shtator të vitit 1925. Ishte oficer në spitalin 
e Shkodrës dhe anëtar i organizatës 
politike «Bashkimi Shqiptar». U arrestua 
dhe pushkatua më 4 mars 1946, së bashku 
me Atë Gjon Shllaku O.F.M. [shih], Atë 
Giovanni Fausti S.J. [shih] dhe Atë Daniel 
Dajanin S.J. [shih]. U shpall martir i Kishës 
nga Papa Françesku në prill të vitit 2016.

lulashi Mark
Nëpunës.
Lindi në Shkodër. U gjykua së bashku 

me 38 të U arrestua të tjerë të organizatës 
«Bashkimi Shqiptar» mes 31 janarit dhe 
22 shkurtit të vitit 1946 në sallën e kinema 
«Rozafatit», dhe u dënua me 30 vjet heqje 

lirie.
Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, “Kumi”, Tiranë, 
2009, I, f. 48.

lulashi Mëhill vocërr
Lindi më 1925. Më 24 tetor 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 27 nëntor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 100-101.

lulashi ndrekë
Lindi më 1913, në Bërdicë të Shkodrës. 

Më 23 korrik 1958, me vendim nr. 81, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
qytetare baraz me kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 102.
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lulashi ndue
Lindi më 1896, në Nikth të Malësisë së 

Madhe. Më 18 maj 1945, me vendim nr. 112, 
Gjykata Ushtarake e deklaroi fajtor se «ka 
marrë pjesë në luftime kundër partizanëve 
dhe ka qenë korrier i Llesh Marashit» dhe 
e dënoi me 18 muaj punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtës civile.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 13-14.

lulashi Pëllumb
Lindi më 1922, në Dukagjin. Më 2 tetor 

1946, me vendim nr. 90, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokatrës e deklaroi «sabotator të 
pushtetit dhe armik të popullit» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 52-53.

lulashi Prelë
Lindi më 1912, në Pukë. Më 25 

tetor 1946, me vendim nr. 652, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 39-40.

lulashi Prelë
Lindi më 1918, në Vermosh. Më 21 

janar 1952, me vendim nr. 19, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«dhënie informatash me karakter politik» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 71-72.

lulashi Prend
Lindi në Pukë. Më 27 prill 1994, me 

vendim nr. 167, Gjykata e Pukës vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq në 
masakrën që bënë partizanët ndaj forcave 
të xhandarmërisë në Dukaj të Tepelenës, 
më 26 korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 27.

lulashi tomë
Lindi më 1887, në Nikth të Malësisë së 

Madhe. Më 18 maj 1945, me vendim nr. 112, 
Gjykata Ushtarake e deklaroi fajtor se «ka 

marrë pjesë në luftime kundër partizanëve 
dhe ka strehuar Prek Calin» dhe e dënoi 
me 18 muaj punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave civile.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 15-16.

lulati gjergj
Lindi më 1937, në Bajzë të Koplikut. 

Më 23 shtator 1977, me vendim nr. 496, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 98-99.

lulati ndoj
Lindi më 1908, në Ivanaj të Shkodrës. 

Më 9 mars 1945, me vendim nr. 43, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim mbi veprimet e reaksionit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg. Më 31 dhjetor 
1955, me vendim nr. 7, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në bashkëveprim» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg, si dhe me 3 vjet 
burg për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 57-58.

lulati Shtjefën
Lindi më 1918, në Bajzë të Shkodrës. 

Më 10 korrik 1993, Gjykata e Shkodrës 
vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij për 
motive politike, më 26 shkurt të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 98-99.

lulgjura nikollë
Lindi më 1942, në Guci të Malit të Zi. 

Më 18 shtator 1964, me vendim nr. 74, 
Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 8 vjet burg dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 19-20.

lulgjuraj dodë
Lindi më 1938, në Podgoricë të Malit 

të Zi. Më 26 dhjetor 1963, me vendim nr. 
56, Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes të mbetur në tentativë» dhe e 

LULaSHi



111

dënoi me 13 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 77-78.

luli s. j. atë anton
Klerik katolik.
Lindi më 15 qershor (a 17 korrik) 

të vitit 1910, në Lohe të Shkodrës. Më 
1924 filloi Seminarin Papnor në Shkodër. 
Më 26 shtator 1929 hyri në Shoqërinë 
e Jezuit. Dy vitet e rishtarisë i kreu në 
Goricje. Aty kreu dhe liceun e studimet 
filozofike (1936). U kthye në Shkodër 
dhe në Seminar dha gjuhë italiane, gjuhë 
shqipe, histori e gjeografi. Pas tri vitesh 
mësuesie, njërin prej të cilëve në Tiranë, 
eprorët e dërguan për të kryer teologjinë 
në Shtëpinë e Shën Antonit në Kieri, afër 
Torinos, ku dhe u shugurua meshtar më 

13 maj 1942. Për arsye shëndetësore, vitin 
e fundit të teologjisë e kreu në Goricje. 
Në gusht 1943 u kthye përfundimisht 
në Shkodër. U emërua zëvendës-rektor i 
Kolegjit të Shën Françesk Saverit në vend 
të Xhulio Andreinit, i cili qe fshehur në 
mal, sepse kishte qenë kapelan ushtarak i 
trupave italiane në Shkodër. Në janar 1946, 
Imzot Frano Gjini [shih] e emëroi rektor të 
Kolegjit Saverian dhe të Seminarit Papnor. 
Pas mbylljes së tyre, u caktua famullitar 
në famullinë e Shkrelit. U arrestua më 19 
dhjetor 1947 për agjitacion e propagandë. 
Në pritje të procesit gjyqësor, u mbajt për 
tetë muaj e gjysmë në burgun e Koplikut. 
Në procesin gjyqësor që u zhvillua në 
nëntor të vitit 1948 në Shkodër, u dënua 
me shtatë vjet punë të detyruar. Pjesën më 
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të madhe të dënimit e vuajti në kampin e 
punës në Beden të Kavajës. Prej këtu, pas 
gjashtë vitesh u transferua në burgun e 
Burrelit, prej nga u lirua më 20 tetor 1954. 
Iu lejua të shërbente sërish, ndaj më 15 maj 
1955 u caktua në Shënkoll të Lezhës, ku 
shërbeu deri më 6 dhjetor 1966, kur kisha 
u mbyll e u përdor si «sallë kulture». Kisha 
e tij ishte e para që mbyllej në Shqipëri. Për 
dhjetë muaj ndenji tek i vëllai në Lohe, ku 
punoi në koperativë me bashkëfshatarët e 
tij. Më 30 prill 1979 u arrestua për të dytën 
herë. Në pritje të gjyqit, u mbajt për nëntë 
muaj në burgun e sigurimit në Shkodër. 
Më 6 nëntor 1979 u dënua me vdekje, 
me pushkatim, por pas dy ditësh dënimi 
iu kthye në njëzetë e pesë vjet heqje lirie 
e pesë vjet internim. Dënimin e filloi në 
kampin e Ballshit, ku qëndroi për katër 
vjet. Pas Ballshit, u transferua në kampin 
e Shënkollit në Lezhë e prej këtu, pas 
katër muajsh, në Përparim të Sarandës, 
ku u mbajt për dy vjet. U lirua më 15 prill 
1989. Meshën e parë e tha në varrezat e 
Bushatit, më 25 nëntor 1990. Pastaj u kthye 
vullnetarisht në famullinë ku kish shërbyer 
herën e fundit, pra në Shënkoll të Lezhës. 
Vdiq më 9 mars 1998, në Romë.
Cesare Giraudo, Atë Anton Lulin S.J. ne e dinim 
martir..., “Gjergj Fishta”, Lezhë, pa datë botimi.

luli Bato
Lindi më 1922, në Qafëzez të Kolonjës. 

Më 13 tetor 1945, me vendim nr. 8, Gjykata 
Ushtarake e Kolonjës e deklaroi «armik të 
popullit dhe kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskim të pasurisë. Me 
dekret, dënimi iu zbrit në 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 19-20.

luli Enver
Lindi më 1960, në Kavajë. Më 25 mars 

1982, me vendim nr. 4, Gjykata e Durrësit 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
të mbetur në fazën e përgatitjes» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
12 vjet burg dhe humbjen e të drejtës së 
zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 64-65.

luli gjelosh
Lindi më 1912, në Iballë të Pukës. Më 

11 mars 1994, vendim nr. 159, Gjykata e 
Malësisë së Madhe vendosi të njohë faktin 
e qëndrimit të tij në arrati brenda kufirit, 
si dhe të vrasjes për motive politike, më 31 
dhjetor të vitit 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 90-91.

luli gjelosh
Profesor.
Lindi në Kastrat të Malësisë së Madhe. 

U gjykua bashkë me 38 të U arrestua të 
tjerë të organizatës «Bashkimi Shqiptar» 
mes 31 janarit dhe 22 shkurtit të vitit 1946 
në sallën e kinema «Rozafatit» dhe u dënua 
me burgim të përjetshëm.
Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, “Kumi”, Tiranë, 
2009, I, f. 47.

luli gjokë Pjetër
Lindi më 1904, në Jugosllavi. Më 2 

dhjetor 1947, me vendim nr. 494, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 100-101.

luli gjon
Lindi më 1887, Tale të Lezhës. Më 

13 mars 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 25 shtator të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 54-55.

luli Klara
Lindi më 1938, në Tiranë. U internua 

për motive politike. Më 6 prill 1992, me 
vendim nr. 8, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga Shkodra në Berat, Tiranë 
e Durrës, prej 1 marsit të vitit 1945 deri më 
20 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 15-16.

luli o.f.m. atë Lekë
Klerik katolik, drejtor i Shoqërisë 
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Antoniane (1938-’39).
Lindi më 8 mars të vitit 1908, në Kastrat 

të Malësisë së Madhe. Mësimet fillore dhe 
të mesme i mori në kolegjin françeskan 
të Shkodrës, ndërsa të lartat, për teologji, 
në kolegjin e Shën Antonit në Romë. Më 
14 korrik 1928, në Troshan të Lezhës, bëri 
rrjetin e Noviciatës. Më 8 korrik 1929 u 
lidh me kushtet e thjeshta, ndërsa më 18 
shtator 1932 me kushtet e mëdha. Dy vjet 
më vonë u shugurua meshtar, së bashku 
me Atë Mëhill Mirajn [shih]. Meshën e 
parë e tha më 28 dhjetor 1935. Pas kthimit 
në Shqipëri, dha mësim në gjimnazin 
“Illyricum”. Në vitet 1938-’39 shërbeu si 
drejtor i Shoqërisë Antoniane të Shkodrës. 
U vra nga forcat partizane të batalionit 
“Perlat Rexhepi”, më 16 korrik të vitit 
1944, rrugës për në Pac (Bytyç) të Tropojës.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 355-357.

luli Luigj
Lindi më 1915, në Shkodër. Më 1 

shtator 1945, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, konfiskimin e 
pasurisë dhe humbjen e të drejtave civile 
dhe politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45, FL. 9-10.

luli ndue
Lindi më 1900, në Orosh të Mirditës. 

Më 11 korrik 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 9 shtator të vitit 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 124-25.

luli ndue
Lindi më 1900, në Theth. Më 24 

qershor 1993, me vendim nr. 346, Gjykata 
e Tropojës vendosi të njohë faktin e vrasjes 
së tij për motive politike, më 20 gusht të 
vitit 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 61-63.

luli ndue
Lindi më 1919, në Shkodër. Më 22 gusht 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, në vitin 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 114-15.

luli dom nikollë
Klerik katolik.
Lindi më 22 shtator të vitit 1907, në 

Kaluer të Dibrit. Në vitin 1920 u regjistrua 
në kolegjin papnor të Shkodrës. Studimet 
e larta i kreu në Xhenova të Italisë, ku dhe 
u shugurua meshtar më 1936. Pas kthimit 
në atdhe, për një vit shërben si kapelan 
në Orosh, pastaj si ndihmës i Dom Zef 
Skanajt në Fan, deri në marsin e vitit 1938, 
kur u emërua famullitar i Domgjonit. Pas 
vdekjes së Dom Zef Skanës, më 1943 u 
transferua famullitar në kishën e Shën 
Markut, në Fan. U arrestua më 17 mars 
1947 për mosdeklarim bereqeti dhe, më 12 
korrik të po atij viti, u dërgua në burgun 
ordiner të Shkodrës, pastaj në kampin e 
Maliqit, në burgun e Tiranës dhe sërish në 
burgun ordiner të Shkodrës. Pas lirimit, 
më 1948 shërbeu sërish si famullitar në 
Fan. Është një nga firmëtarët e Statutit të 
Kishës Katolike Shqiptare (1951). Më 1967 
u dëbua nga famullia e tij. Vdiq aty nga 
viti 1975.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 753-754.

luli njazi
Lindi më 1943, në Durrës. Më 16 

mars 1964, me vendim nr. 10, Gjykata e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 5-6.

luli Pjetër
Lindi më 1959, në Gurrë të Krujës. Më 

10 maj 1979, me vendim nr. 41, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut në formë përgatitje 
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për t’u arratisur jashtë shtetit dhe agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 14 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 11-12.

luli rrok
Lindi më 1919, në Hot të Malësisë së 

Madhe. U burgos për motive politike, prej 
12 shtatorit të vitit 1946 deri më 28 nëntor 
1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 30.

lulo Elham
Lindi në Vlorë. U dënua për «agjitacion 

e propagandë».
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
34.

lulo Fejzo
Lindi në Vlorë. U dënua me 30 vjet 

burg, si organizator i grupit të Dervish 
Hodos. Bëri 10 vjet burg në Burrel.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
97.

lulo Halil
Lindi më 1894, në Alarup të Pogradecit. 

Më 6 gusht 1993, me vendim nr. 524, 
Gjykata e Pogradecit vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij për motive politike, 
më 16 shkurt të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 68, FL. 37-38.

lulo nedin
Lindi më 1902, në Gjirokastër. Më 20 

shtator 1958, me vendim nr. 21, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave politike për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 73-74.

lulo Zihni
Lindi më 1926, në Pojan të Korçës. Më 

21 nëntor 1958, me vendim nr. 163, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës politike për 3 vjet 
kohë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 33-34.

lulolli Skënder
Lindi më 1939, në Tiranë. Më 15 

tetor 1974, me vendim nr. 419, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 22-23.

lulushi Skënder
Lindi më 1920, në Libohovë. Më 5 

dhjetor 1947, me vendim nr. 269, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «faje kundër shtetit dhe popullit» dhe 
e dënoi me 2 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 69-70.

lulushi vedat
Lindi më 1929. Më 20 mars 1993, me 

vendim nr. 158, Gjykata e Gjirokastrës 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
për motive politike, më 14 shkurt të vitit 
1944, në Loçan të Libohovës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 63, FL. 55-56.

luma Lenë
Lindi më 1945, në Selcë të Malësisë së 

Madhe. U internua në Tepelenë për motive 
politike për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 7.

luma Sheh Myslim
Klerik i lartë.
Vdiq në burg, në vitin 1953.

lumaj drane
Lindi në Selcë të Malësisë së Madhe. 

U internua për motive politike. Më 19 
nëntor 1992, me vendim nr. 18, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Shkodrës 
në Tepelenë, prej 1 shtatorit të vitit 1948 
deri më 15 nëntor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 23-24.

lumaj o.f.m. atë gegë 
Klerik katolik.
Lindi më 15 tetor të vitit 1904, në Plan të 
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Dukagjinit. Mësimet fillore dhe të mesme i 
kreu pranë kolegjit françeskan të Shkodrës, 
ndërsa të lartat në Romë. U shugurua më 
12 korrik 1931. Shërbeu si famullitar në 
Shosh, Mërtur, Shkodër e Iballë të Pukës 
(1943-’45). U arrestua dy herë dhe bëri 
20 vjet burg. Vdiq më 18 nëntor 1990, në 
Plan, dhe u varros në kapelën e varrezës 
së fshatit.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 396-397.

lumaj Marash
Lindi më 1909, në Vermosh. Më 7 

janar 1993, me vendim nr. 182, Gjykata e 
Malësisë së Madhe vendosi të njohë faktin 
e vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 17 nëntor të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 86-88.

lumaj Marë
Lindi më 1921, në Vukël të Shkodrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Vermoshi në 
Tepelenë, prej 3 marsit të vitit 1948 deri më 
20 prill 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 13-14.

lumaj ndoc
Lindi më 1958, në Ivanaj të Malësisë 

së Madhe. Më 5 korrik 1976, Komisioni 
Qendror i Internim-Dëbimeve e internim 
për 5 vjet kohë për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 35-36.

lumaj Pashko
Lindi më 1931, në Ivanaj të Malësisë 

së Madhe. Më 5 korrik 1976, Komisioni 
Qendror i Internim-Dëbimeve e internoi 
për 5 vjet kohë për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 37-38.

lumaj Prena
Lindi më 1933, në Hot të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike, 
prej 5 korrikut të vitit 1976 deri më 21 maj 

1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 41-42.

lumaj rrok
Lindi më 1953, në Ivanaj të Malësisë 

së Madhe. U internua për motive politike, 
prej 5 korrikut të vitit 1976 deri më 21 maj 
1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 45-46.

lumaj tanë
Lindi më 1948, në Selcë të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike. Më 
19 nëntor 1992, me vendim nr. 18, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Shkodrës 
në Tepelenë, prej 1 shtatorit të vitit 1948 
deri më 15 nëntor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 17-18.

lumaj tomë
Lindi më 1944, në Vermosh. Më 30 

dhjetor 1975, me vendim nr. 426, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut dhe agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me 18 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 71-72.

lumaj Zef
Lindi më 1891, në Nikël të Krujës. 

Më 30 maj 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit vuajtjes së dënimit për motive 
politike nga 30 shkurti i vitit 1945 deri më 
30 korrik 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 25-26.

lumaj Zef
Lindi më 1922, në Selcë të Malësisë 

së Madhe. Më 6 tetor 1945, me vendim 
nr. 226, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në luftë 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 6 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
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e të drejtave elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 76-77.

lumani aqif
Lindi më 1890, në Berat. Më 30 qershor 

1945, me vendim nr. 92, u deklarua 
fajtor për «krime lufte, [se] ka qenë në 
organizatën tradhëtare të Ballit Kombëtar 
duke u bërë vegël e Jakup Shalësit e 
Bajram Xebës» dhe u dënua me burgim të 
përjetshëm dhe konfiskim të pasurisë. Më 
vonë, dënimi iu zbrit në 30 vjet burg dhe 
punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 2.

lumani nexhip
Lindi më 1926. Më 24 qershor 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e vdekjes së 
tij në burg, në vitin 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 88-89.

lumani ramadan
Lindi më 1935, në Shkodër. Më 30 prill 

1953, me vendim nr. 58, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 112-13.

lumani Qerim
Lindi më 1910, në Varnë të Sarandës. 

Më 29 korrik 1961, me vendim nr. 287, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut, duke u 
dhënë ndihmë bandave të armatosura dhe 
për agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 35-36.

lumani Selfo
Lindi më 1939, në Sarandë. Më 12 mars 

1982, me vendim nr. 53, Gjykata e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 

dhe e dënoi me 15 vjet burg, konfiskim 
të pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 69, FL. 26-27.

lumashi Myftar
Lindi më 1964, në Tropojë. U internua 

për motive politike nga rrethi i Tropojës në 
rrethin e Fierit, prej 6 qershorit të vitit 1987 
deri më 14 shtator 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 43-44.

lumashi Servete
Lindi më 1944, në Tropojë. U internua 

për motive politike nga rrethi i Tropojës në 
rrethin e Fierit, prej 6 qershorit të vitit 1987 
deri më 14 shtator 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 41-42.

lumçi gjysh
Lindi më 1903, në Pistull të Shkodrës. 

Më 13 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 14 dhjetor të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 26-27.

lumi abduraman
Lindi më 1950, në Peqin. U dëbua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga Kuçova në Peqin, prej 18 
tetorit të vitit 1950 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 53-55.

lumi agim
Lindi më 1936, në Vlorë. Më 25 shtator 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e kohës së dëbimit 
nga Kuçova në Peqin, prej 18 tetorit t# vitit 
1950 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 56.
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lumi albert
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga Korça në Fier, prej 1 qershorit 1951 
deri në vitin 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 90.

lumi ali
Lindi më 1924. Më 29 maj 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 30 qershor 
të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 79-82.

lumi ali
Lindi më 1956, në Peqin. Lindi në 

vendin e dëbimit, ku familja e tij ishte 
dëbuar nga Kuçova më 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 60.

lumi Betie
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga Korça në Fier, prej datëlindjes deri në 
vitin 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 92.

lumi Edip
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga Korça në Fier, prej datëlindjes deri në 
vitin 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 92.

lumi Fatime
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 

kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga Korça në Fier, prej 1 qershorit të vitit 
1951 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 90.

lumi Fatmir
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga Korça në Fier, prej datëlindjes deri në 
vitin 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 92.

lumi gëzim
Lindi më 1946, në Korçë. U internua 

për motive politike. Më 5 shkurt 1992, 
me vendim nr. 5, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimitit nga rrethi i Korçës në Shtyllas 
të Fierit, prej 1 majit të vitit 1951 deri më 
1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 51-52.

lumi gëzim
Lindi më 1953, në Peqin. U dëbua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit në rrethin e Peqinit, prej 30 marsit 
të vitit 1953 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 48-49.

lumi Hadi
Lindi më 1912, në Pilur, Korçë. Më 17 

nëntor 1945, Gjykata Ushtarake Kolonjë e 
deklaroi fajtor për «furnizim dhe strehim 
të kriminelve të luftës» dhe e dënoi me 10 
muaj e 15 ditë burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 68-69.

lumi Haki
Lindi më 1922, në Selenicë të Kolonjës. 

Më 1 mars 1946, me vendim nr. 24, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«krime gjatë luftës» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen 
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e të drejtave elektorale baraz me kohën 
e dënimin. Pas lirimit, u internua deri në 
vitin 1957. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 62.

lumi Hamide
Lindi më 1923, në Korçë. U internua 

dhe dëbua për motive politike. Më 5 
shkurt 1992, me vendim nr. 5, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Fierit, prej 1 qershorit 

të vitit 1951 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 87-88.

lumi ibrahim
Lindi më 1920, në Fushë-Krujë. Me 

vendim nr. 716, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «krime kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 111-12.

lumi Kadri Feim
Lindi më 1909, në Vlorë. Vuajti burg 

Gjyqi kundër deputetëve, 1947
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për «bashkëpunim me O. B. K.-në [Ballin 
Kombëtar], si anëtar i Komitetit të B.K.», 
prej 21 dhjetorit të vitit 1944 deri më 10 
janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 2-3; D. 43, FL. 57.

lumi Mehmet
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej 1 
qershorit të vitit 1951 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 90.

lumi Mëhill
Lindi më 1900, në Shllak të Dukagjinit. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Shkodra në 
Tepelenë, prej tetorit të vitit 1946 deri në 
janar 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 21-22.

lumi Mine
Lindi më 1927, në Korçë. U dëbua 

për motive politike. Më 5 shkurt 1992, 
me vendim nr. 5, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej 1 gushtit të vitit 1950 deri më 
1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 71-72.

lumi (selenica) Muharrem
Lindi më 1884, në Selenicë të Kolonjës. 

Më 18 maj 1945, me vendim nr. 3, Gjykata 
Ushtarake Kolonjë e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 84-85.

lumi Myfit
Lindi më 1953, në Shtyllas të Fierit. U 

internua dhe dëbua për motive politike. Më 
5 shkurt 1992, me vendim nr. 5, komisioni 

i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga rrethi i 
Korçës në Shtyllas të Fierit, prej 11 janarit 
të vitit 1953 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 90.

lumi naime
Lindi më 1937, në Ersekë. U internua 

për motive politike për 7 vjet kohë, nga 
rrethi i Ersekës në Mallakastër.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 92, 101-102.

lumi neshet
Lindi më 1913, në Koshnicë të Korçës. 

U internua për motive politike. Më 5 
shkurt 1992, me vendim nr. 5, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimitt nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Fierit, prej datëlindjes 
deri në vitin 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 91-92.

lumi njazi
Lindi më 1922, në Koshnicë të 

Korçës. U internua dhe dëbua për motive 
politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej 1 
qershorit të vitit 1951 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 89-90.

lumi Petref
U internua dhe dëbua për motive 

politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej 
datëlindjes deri në vitin 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 92.

lumi Prend
Lindi më 1920, në Shllak të Dukagjinit. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
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kohën e internimitit nga Shkodra në 
Tepelenë, prej tetorit të vitit 1946 deri më 
1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 1-2.

lumi raif
Lindi më 1949, në Koshnicë të 

Korçës. U internua dhe dëbua për motive 
politike. Më 5 shkurt 1992, me vendim 
nr. 5, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internim-dëbimit 
nga rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej 1 
qershorit të vitit 1951 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 90.

lumi riza
Lindi më 1889, në Selenicë, Vlorë. Më 

5 korrik 1947, me vendim nr. 146, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 1 vit burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtës për 2 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/1, FL. 102-103.

lumi Sabri
Lindi më 1927, në Ersekë. U internua 

për motive politike, prej 10 janarit të vitit 
1951 deri më 10 janar 1957.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 61.

lumi Shemsi
Lindi më 1936, në Vlorë. U dëbua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 21, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Kuçovës në rrethin e 
Peqinit, prej vitit 1945 deri më 30 shtator 
1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43/1, FL. 64-65.

lumi Shkëlqim 
Lindi më 1954, në Sheqeras të Korçës. 

Më 11 gusht 1976, me vendim nr. 176, 
Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg. U 
arrestua sërish më 1988, dhe më 30 prill 
të po atij viti, Gjykata e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 

pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 51, FL. 57-58.

lundra thëllënza
Lindi më 1958, në Berat. Më 26 janar 

1974, me vendim nr. 12, Gjykata e Beratit e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 107-08.

luniku abdurrahim
Lindi më 1893, në Elbasan. Më 27 

qershor 1945, me vendim nr. 61, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krime të kryera gjatë luftës» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës qytetare. U lirua më 
23 nëntor të vitit 1959.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 22-23.

luniku Zija
Lindi më 1907, në Elbasan. Më 15 

dhjetor 1947, me vendim nr. 493, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në organizatën e Ballit 
Kombëtar dhe krijimin e komiteteve, për 
sabotim në zgjedhjet e 2 dhjetorit dhe 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me vdekje dhe 
konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 3-4.

lupi Fetah
Lindi më 1919, në Berat. Më 23 qershor 

1977, me vendim nr. 296, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 39-40.

lusha demir
Lindi më 1891, në Arras të Dibrës. 

U vra nga regjimi komunist për motive 
politike, më 25 maj të vitit 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 102.

lusha dervish
Lindi më 1871, në Arras të Dibrës. U 

vra për motive politike, më 12 nëntor të 
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vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 43-44.

lusha Ëngjëll
Lindi më 1908, në Pukë. Më 27 prill 

1994, vendim nr. 167, Gjykatës e Pukës 
vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike, më 26 korrik të 
vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 31-32.

lusha Fatbardh
Lindi më 1946, në Luz të Vogël të 

Kavajës. U dëbua për motive politike. Më 
18 prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Kavajës në 
Luz (Kavajë), prej 1 shtatorit të vitit 1951 
deri më 17 gusht 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 43-44.

lusha Fatime nebi
Lindi më 1928, në Arrën. U internua 

për motive politike, prej 1 janarit të vitit 
1946 deri më 18 dhjetor 1948.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, FL. 46.

lusha Fiqiri
Lindi më 1937, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Dibra në 
Tepelenë, prej janarit të vitit 1951 deri në 
janar 1954. Më 1987 u deklarua fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe u dënua me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 73-74; D. 49, FL. 
1, 77-78.

lusha Halit
Lindi më 1941, në Peshkopi. Më 19 

gusht 1958, me vendim nr. 76, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 25 vjet 
burg, konfiskim të pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 98-99.

lusha Hamid
Lindi më 1937, në Durrës. Më 16 

shtator 1981, me vendim nr. 170, Gjykata 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42, FL. 1-2.

lusha Hysen
Lindi më 1921. Më 13 dhjetor 1993, 

me vendim nr. 1140, Gjykata e Kukësit 
vendosi të njohë faktin e pushkatimit të tij 
pa gjyq për motive politike, më 15 janar të 
vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 114-115.

lusha isuf
Lindi më 1938, në Peshkopi. Më 9 tetor 

1951, Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «strehim dhe furnizim kriminelësh» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 51-52.

lusha Kalem
U dëbua për motive politike. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Kavajës në 
Kryeluz (Kavajë), prej 1 shtatorit të vitit 
1951 deri më 17 gusht 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 43, FL. 52.

lusha Mahmut
Lindi më 1880, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga rrethi i 
Dibrës në rrethin e Tepelenës, prej janarit 
të vitit 1951 deri më 24 mars 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 81-82; D. 49, FL. 
26-27.

lusha Mersin
Lindi më 1929, në Arras të Dibrës. Më 

1 dhjetor 1979, me vendim nr. 109, Gjykata 
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e Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg dhe heqjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 28-30.

lusha Musa
Lindi në Kavajë. U internua për motive 

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
Kavaja në Kryeluz (Kavajë), prej 1 shtatorit 
të vitit 1951 deri më 17 gusht 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 81-82.

lusha Mustafa
Lindi më 1934, në Dibër. Më 30 korrik 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij me burg nga 7 janari i vitit 1969 deri më 
10 tetor 1977.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 24-25.

lusha nuredin
Lindi më 1898, në Kavajë. U vra pa 

gjyq për motive politike, më 31 korrrik të 
vitit 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 37.

lusha Pjetër
Lindi më 1922, në Lezhë. Më 2 

tetor 1947, me vendim nr. 513, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«strehim dhe furnizim kriminelësh dhe 
dhënie informatash» dhe e dënoi me 20 
vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 79-80.

lusha Prengë
Lindi më 1916, në Lalm. Më 26 qershor 

1993, me vendim nr. 239, Gjykata e Lezhës 
vendosi të njohë faktin e vdekjes së tij në 
burg për motive politike, më 30 qershor të 
vitit 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 27-28.

lusha Qerime
Lindi më 1928, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Kavaja në Kryeluz (Kavajë), 
prej 1 shtatorit të vitit 1951 deri më 17 
gusht 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 89-90.

lusha ramadan
Lindi më 1928, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Dibra në 
Tepelenë, prej 28 gushtit të vitit 1950 deri 
më 28 mars 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 83-84.

lusha ramazan
Lindi më 1935, në Luz i Vogël, Kavajë. 

U internua për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga Kavaja në Kryeluz 
(Kavajë), prej 1 shtatorit të vitit 1951 deri 
më 17 gusht 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 83-84.

lusha Sadik
Lindi më 1882, në Surraj. Më 8 qershor 

1993, me vendim nr. 413, Gjykata e Kukësit 
vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij për 
motive politike, më 22 dhjetor të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 37-38.

lusha Sazan
Lindi më 1942, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit-dëbimi nga Dibra në 
Tepelenë, prej janarit të vitit 1951 deri më 
janar 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 67-68.
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lusha Sefedin
Lindi më 1917, në Arras të Dibrës. U 

vra për motive politike, më 24 prill të vitit 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 100.

lusha Selman
Lindi më 1920, në Kukës. Më 30 

shtator 1952, me vendim nr. 179, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«strehim dhe furnizim kriminelësh» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 106-107.

lusha Sulltane
Lindi më 1890, në Arras të Dibrës. U 

burgos për motive politike. U arrestua më 
25 shkurt të vitit 1950 dhe u lirua më 28 
gusht 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 59-61.

lusha Shirë
Lindi më 1926, në Durrës U dëbua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Kavaja në Kryeluz (Kavajë), 
prej 1 shtatorit të vitit 1951 deri më 17 
gusht 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 91-92.

lusha vahid
Lindi më 1943, në Kavajë. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga Kavaja në Kryeluz 
(Kavajë), prej 1 shtatorit të vitit 1951 deri 
më 17 gusht 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 85-86.

lusha Xhaferr
Lindi më 1933, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Dibra në 
Tepelenë, prej janarit të vitit 1951 deri më 
janar 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 69-70.

lusha Xhemal
Lindi më 1949, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internim-dëbimit nga Dibra në 
Tepelenë, prej janarit të vitit 1951 deri më 
janar 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 71-72.

lusha Xhike
Lindi më 1912, në Dardhë të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit-dëbimi nga Dibra në 
Tepelenë, prej janarit të vitit 1951 deri më 
janar 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 66.

lusha Ymer
Lindi më 1880, në Dibër. U burgos për 

motive politike, në vitin 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 49-50.

lusha Zergjine
Lindi më 1944, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Kavaja në Kryeluz (Kavajë), 
prej 1 shtatorit të vitit 1951 deri më 17 
gusht 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 93-94.

lusha Zyber
Lindi më 1935, në Arras të Dibrës. 

U internua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 

kohën e internim-dëbimit nga Dibra në 
Tepelenë, prej janarit të vitit 1951 deri më 
janar 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 41, FL. 75-76.

lushaj agim
Lindi me 1942, në Kaninë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit bashkë me prindërit 
nga rrethi i Vlorës në rrethin e Krujës, prej 
vitit 1945 deri më 10 janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 85-86.

lushaj ahmet
Lindi më 1920, në Kukës. Më 10 shtator 

1954, me vendim nr. 60, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 116-17.

lushaj dervish
Lindi me 1944, në Kaninë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit bashkë me prindërit 
nga rrethi i Vlorës në rrethin e Krujës, prej 
vitit 1945 deri më 10 janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 89-90.

lushaj Feti
Lindi më 1941, në Tërbaç të Vlorës. Më 

2 gusht 1965, me vendim nr. 10, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
6 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 32-33.

lushaj Hate 
Lindi me 1870, në Kaninë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
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së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Krujës, prej vitit 1945 deri më 10 
janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 75-76.

lushaj idriz
Lindi më 1915, në Tropojë. Më 18 

gusht 1953, me vendim nr. 149, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor si 
«përkrahës të krimit» dhe e dënoi me 9 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 2 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 56-58.

lushaj isuf
Lindi më 1926. U internua për motive 

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi Bajram Curri në Tepelenë, Berat dhe 
Kamëz (Tiranë), prej majit të vitit 1948 deri 
më 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 68-69.

lushaj Luk
Lindi më 1959, në Dajç të Shkodrës. Më 

12 mars 1980, me vendim nr. 52, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 16-17.

lushaj nelo
Lindi me 1936, në Kaninë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit bashkë me prindërit 
nga rrethi i Vlorës në rrethin e Krujës, prej 
vitit 1945 deri më 10 janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 87-88.

lushaj Pal
Lindi më 1958, në Bogë të Malësisë së 

Madhe. U internua për motive politike 
nga rrethi Shkodër në Hajmel (Shkodër), 
prej 12 qershorit të vitit 1965 deri më 12 
qershor 1968.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 70, FL. 39-40.

lushaj Pellat
Lindi me 1943, në Kaninë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Krujës, prej vitit 1945 deri më 10 
janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 79-80.

lushaj Qanije
Lindi me 1920, në Sherishtë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Krujës, prej vitit 1945 deri më 10 
janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 77-78.

lushaj ram
Lindi më 1905, në Tropojë. Më 14 

maj 1945, me vendim nr. 850, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime gjatë luftës» dhe e dënoi me 20 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 54-55.

lushaj Sadri
Lindi më 1897, në Golaj të Kukësit. Më 

22 nëntor 1950, me vendim nr. 1, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«spiunazh dhe agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 95-96.

lushaj Sali
Lindi më 1955. U internua për motive 

politike nga rrethi Tropojë në fshatin Kotë 
të Vlorës, prej 30 korrikut të vitit 1985 deri 
më 14 nëntor 1988.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 50-51.

lushaj Zaim
Lindi me 1903, në Kaninë të Vlorës. 

U internua për motive politike. Më 23 
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korrik 1993, me vendim nr. 25, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Krujës, prej vitit 1945 deri më 10 
janar 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44/1, FL. 83-84.

lushaku Selim
Lindi më 1914, në Kosovë. Më 12 mars 

1952, me vendim nr. 69, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në grup kundër pushtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 66, FL. 32.

lushani ndue
Lindi më 1917, në Theth. Më 1 janar 

1994, Gjykata e Shkodrës vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij për motive politike, 
më 24 korrik të vitit 1958.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 106-107.

lushataj dudie
Lindi në Nizhavec të Korçës. U 

internua 16 vjet për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 50.

lushi Bajram
Lindi më 1918. U internua për motive 

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi i Hasit në rrethin e Beratit, prej majit 
të vitit 1945 deri në janar 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 101-102.

lushi gjyle
U internua për motive politike. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi i Hasit në 
rrethin e Beratit, prej majit të vitit 1945 deri 
në janar 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 103.

lushi Kol
Lindi më 1890, në Lalm, Lezhë. Më 26 

qershor 1993, me vendim nr. 239, Gjykata 
e Lezhës vendosi të njohë faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 30 
korrik të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 29-30.

lushi Marë
Lindi më 1915, në Lilukaj. U internua 

për motive politike në Tepelenë, prej 31 
dhjetorit të vitit 1945 deri më 31 dhjetor 
1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 50, FL. 64.

lushi Martë
Lindi më 1940, në Gjegjan të Pukës. 

U internua për motive politike. Më 18 
gusht 1993, me vendim nr. 16, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimitit nga rrethi Mirditë në 
Berat e Tepelenë, prej 10 dhjetorit të vitit 
1946 deri më 20 tetor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, FL. 46-47.

lushi Myftar
Lindi më 1928. U internua për motive 

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi i Hasit në Berat, prej majit të vitit 
1945 deri në janar 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 118-119.

lushi nik
Lindi më 1934, në Gajush, Lezhë. Më 

30 prill 1955, me vendim nr. 42, Gjykata 
Popullore e Lushnjës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 3 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 48, FL. 76.

lushi nikolin
Lindi më 1943, në Shkodër. Më 12 prill 

1961, me vendim nr. 48, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjejeje» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 43-44.
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lushi Prel
Lindi më 1927, në Shalë të Dukagjinit. 

Më 7 nëntor 1946, me vendim nr. 376, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbje të së 
drejtës politike e qytetare.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 75-76.

lushi rushe
Lindi më 1884. U internua për motive 

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi i Hasit në Berat, prej majit të vitit 
1945 deri në janar 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 97-98.

lushi Ukshim
Lindi më 1938. U internua për motive 

politike. Më 11 dhjetor 1993, me vendim 
nr. 26, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimitit nga 
rrethi i Kukësit në Berat, prej majit të vitit 
1945 deri më janar 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 99-164.

lushi Ymer
Lindi më 1888, në Kukës. Më 30 janar 

1953, me vendim nr. 19, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «dhënie 
ndihme personave për t’u arratisur në 
Jugosllavi» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 49, FL. 60-61.

lushi Zef
Lindi më 1909, në Shkodër. Më 22 

shkurt 1945, me vendim nr. 27, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë me anë hapje 
parullash» dhe e dënoi me vdekje. Me 
vendim nr. 56, datë 13 prill 1945, Gjykata 
e Lartë ia ktheu dënimin në 20 vjet heqje 
lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 61-62.

lushi Zef rrok
Lindi më 1934, në Berdicë të Shkodrës. 

Më 21 prill 1958, me vendim nr. 164, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «vepra përgatitore për t’u 
arratisur jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
8 vjet burg, konfiskim të pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 85-86.

lushi Zoje
Lindi më 1920, në Golaj të Kukësit. Më 

6 tetor 1993, Gjykata e Kukësit vendosi të 
njohë faktin e pushkatimit të saj pa gjyq 
për motive politike, më 10 janar të vitit 
1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 64, FL. 104-05.

lushiq ana
Lindi më 1925, në Pejë. U internua 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimitit nga Shkodra në Berat e 
Tepelenë, prej shkurtit të vitit 1947 deri në 
nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 9-10.

lushka rushit
Lindi më 1890, në Lurë. Më 11 nëntor 

1993, me vendim nr. 2176, Gjykata e Fierit 
vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij për 
motive politike nga forcat partizane, më 5 
mars të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 47, FL. 129-130.

lutaj novruz
Lindi më 1917, në Hekal të Fierit. Më 

22 shtator 1945, me vendim nr. 87/140, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«armik të popullit dhe kriminel lufte» 
dhe e dënoi me vdekje dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 43.

lutaj Petref
Lindi më 1914, në Hekal të Fierit. 

Më 18 korrik 1949, me vendim nr. 82, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
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deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në grup të 
organizuar kundër pushtetit» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg dhe humbjen e të drejtës për 
1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, FL. 11-2.

lutaj Selam
Lindi më 1920, në Hekal të Fierit. Më 

9 tetor 1945, me vendim nr. 129, Gjykata 
Ushtarake e Fierit e deklaroi «armik 
të popullit dhe kriminel lufte, [që] ka 
dezertuar nga radhët e ushtrisë Nac. Çl.» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskim të pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave politike. Me dekret, dënimi iu 
kthye në 20 vjet heqje lirie dhe punë të 
detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 40, FL. 45.

lutfia Shefqet
Lindi më 1895, në Shkodër. Më 23 prill 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi të njohë faktin e dënimit të 
tij për motive politike nga 14 korriku i vitit 
1944 deri më 15 shkurt 1948. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67/1, FL. 27-28.

lutija Hyrjet
Lindi më 1965, në Shkafane të Durrësit. 

Më 15 shtator 1983, me vendim nr. 22, 
Gjykata Ushtarake e Durrësit e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 7 vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 42/1, FL. 23-24.

lutfija Ymer
Lindi më 1884, në Shkodër. Më 14 

korrik 1945, me vendim nr. 147, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në një organizatë të 
Ballit Kombëtar si një nga krerët e saj» 
dhe e dënoi me vdekje dhe konfiskim të 
pasurisë. Me vendim të Gjykatës së Lartë, 
dënimi iu kthye në burgim të përjetshëm.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 67, FL. 3-4.

lutfiu Llukman
Lindi më 1927, në Tetovë. Më 6 

qershor 1950, me vendim nr. 155, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në banda të armatosura» dhe 
e dënoi me vdekje, me pushkatim, dhe 
konfiskim të pasurisë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 45/2, FL. 61-62.

luzaj vahit
Lindi më 1932, në Kaninë të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Vlorës në 
Sherishtë (Vlorë), prej vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 21-22.

luzati rushit
Lindi më 1910, në Luzat të Tepelenës. 

Më 29 nëntor 1947, me vendim nr. 264, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«pjesmarrje në një organizatë tradhëtare, 
sabotim në ushtri dhe agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit» dhe e 
dënoi me 20 vjet burg, heqjen e gradës dhe 
humbjen e të drejtës për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 75/2, FL. 20.

luzi alem
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
50.

luzi Besie
Lindi me 1959, në Cukalat të Beratit. U 

dëbua për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në Sherishtë 
(Vlorë), prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 101-102.

luzi Besnik
Lindi me 1962, në Vlorë. U dëbua 

për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në Sherishtë 
(Vlorë), prej vitit 1966 deri më  30 shtator 
1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 103-104.

luzi Budin
Lindi me 1932, në Kaninë të Vlorës. U 

dëbua për motive politike. Më 18 prill 1994, 
me vendim nr. 28, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në Lubanjë 
(Vlorë), prej shkurtit të vitit 1967 deri më 
prill 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 105-106.

luzi daile 
Lindi me 1935, në Vlorë. U dëbua 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në Sherishtë 
(Vlorë), prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 107-108.

luzi dino
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
50.
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luzi Kujtim
Lindi në Vlorë. Djali i Isuf Luzit. U 

dënua dy herë për motive politike. Më 
1960 me 10 vjet burg, dhe më 1968 me 4 
vjet. U lirua më 1972.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
49.

luzi Merzai
Lindi më 1931, në Treblovë të Vlorës. 

U dëbua për motive politike. Më 13 
qershor 1992, me vendim nr. 15, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Vlorës në 
Sherishtë (Vlorë), prej vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 68-69.

 
luzi nasibe

Lindi me 1959, në Vlorë. U dëbua 
për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

dëbimit nga rrethi i Vlorës në Sherishtë 
(Vlorë), prej vitit 1966 deri më 1980. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 74-75.

luzi rahile
Lindi më 1928, në Vlorë. Më 19 maj 

1953, me vendim nr. 62, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 65, f. 7-8; Fahri Shaska, 
Të quajtur armiq të popullit, 2010, 49.

luzi Shpëtim
Lindi më 1962, në Vlorë. U dëbua 

për motive politike. Më 13 gusht 1992, 
me vendim nr. 15, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në Sherishtë-
fshat, prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 44, FL. 11-12.

LUZi
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llabani Shpëtim
     Lindi në Tiranë, në vitin 1961. Me vendim 
nr. 4, datë 18 janar 1982, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e aratisjes jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie. 
Me dekret nr. 6969, datë 8 qeshor 1985, të 
Kuvendit Popullor, iu fal dënimi i mbetur.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 128-129.

llaçi Pavllo 
Lindi më 1921, në Piqeras të Sarandës. 

U arrestua më 5 tetor 1977. Me vendim 
nr. 21, datë 25 shkurt 1978, Gjykata e 
Rrethit të Durrësit e dënoi me 10 vjet burg 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor».
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 12-13.

llaftiu ali ramazan
Lindi më 1911, në Shij ak. Me vendim 

nr. 36, 13 prill 1949, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi me vdekje, pushkatim, 
si dhe humbjen e të drejtave civile. U 
ekzekutua më 20 qershor 1949.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 8-9.

llagami Fiqiri 
Gazetar, publicist.
Lindi në Tiranë, në vitin 1913. Studimet 

e larta për gazetari i kreu në Universitetin 
e Sorbonës në Paris. Gjatë luft ës krij oi dhe 
drejtoi revistën nacionaliste «Shqypnia». 
U arrestua më 1945, dhe me vendim nr. 
45, datë 13 prill 1945, Gjykata Speciale e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie me punë të detyruar, 
humbjen e të drejtave civile e politike, si dhe 
konfi skimin e pasurisë së luajtshme dhe të 

paluajtshme. U lirua më 1959. U arrestua 
sërish më 17 tetor 1975, dhe me vendim nr. 
832, datë 30 dhjetor 1975, Gjykata e Rrethit 
të Fierit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. Vdiq në 
burg, më 17 dhjetor 1978.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 1-2.

llaha ismail
Lindi më 1960, në Katërlis, Gramsh. 

Me vendim nr.6, 7 mars 1983, Gjykata e 
Rrethit Gramsh e deklaroi fajtor për krimin 

LL
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e «tradhëtisë ndaj atdheut» në formën e 
arratisjes e të dorëzimit të të dhënave me 
karakter sekret dhe e dënoi me 18 vjet 
burg. Ndërsa, për vrasje me dashje, u 
dënua me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 1-2.

llaha nevrus
Lindi në Tunjë, Gramsh. Më 22 gusht 

1922, Komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të pushkatimit pa gjyq për «motive 
politike» të Nevrus Llahes më 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 18-19.

llaha Refit
Lindi më 24 dhjetor 1923, në Gramsh. 

Me vendim nr.11, 23 korrik 1968, Gjykata 
e Qarkut Elbasan e dënoi për «agjitacion e 
propagandë» kundër pushtetit, me 10 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 00, f. 13-14.

llaha Xhaferr
Lindi më 15 gusht, në Katërlis, Gramsh. 

Me vendim nr.185, 30 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Qarkut Berat e deklaroi 
fajtor se «ka qenë ushtar në organizatën 
tradhëtare të Ballit Kombëtar», ka qenë 
udhëheqës i ballistëve në katundin Mollas 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, punë të 
detyruar, humbjen e të drejtave qytetare e 
civile dhe konfiskimin e pasurisë së tij së 
luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 3-4.

llaha Xhile
Lindi më 1895, në Gramsh. Me vendim 

nr.3, 13 janar 1947, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi për «bashkëpunim me 
Ballin Kombëtar» me vdekje, humbjen 
e të drejtave qytetare dhe konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme. 
Më 18 janar 1947, dënimi iu kthye në 30 
vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 5-6.

llaja irena
     Lindi në Ferras të Fierit, në vitin 1966. U 

dëbua për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 84. 

llaja Muharrem
     Lindi në Mazhar, më 18 prill 1922. 
Më 16 korrik 1993, në zbatim të ligjit nr. 
7514, datë 30 shtator 1991, të ligjit nr. 7660, 
datë 14 janar 1993, si dhe të udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 
1992, për njohjen e kohës së dënimit të 
vuajtur për motive politike, komisioni 
vendosi vërtetimin e njohjes së faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike nga 
ish i dënuari Muharrem Llaja nga data 
13 maj 1950 deri më 10 maj 1956, sipas 
vendimit nr. 907, datë 28 shtator 1950 të 
Gjykatës Ushtarake të Gjirokastrës. U 
dënua me 8 vjet heqje lirie për «agjitacion 
e propagandë dhe tradhëti ndaj atdheut».
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 29-31.

llaja neim
     Lindi në Mazhar, në vitin 1936. U dëbua 
për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 81. 

llaja Sokol
     Lindi në Mazhar. U dëbua për motive 
politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 82. 

llaja talem
     Lindi në Mazhar, në vitin 1973. U dëbua 
për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 83. 

llaja teuta
     Lindi në Shalës, në vitin 1944. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, më 6 prill 1992 vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi i Fierit 
në rrethin Vlorës, prej vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 85-86. 

llalla dane
Lindi më 31 dhjetor 1921, në Ostenth, 
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Gramsh. Me vendim nr.162, 6 shtator 1994, 
Gjykata e Rrethit Gramsh vendosi njohjen 
e faktit juridik të pushkatimit pa gjyq nga 
forcat partizane për motive politike të 
Dane Llalla më 30 qershor 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 15-17.

llalla Ferit
Lindi më 1931, në Ostenth, Gramsh. 

Me vendim nr.506, 22 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «arratisje» 
me 7 vjet burg. Po me këtë vendim e 
dënoi për «propagandë» me 2 vjet burg. 
Përfundimisht, u dënua me 8 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 11-12.

llalla vera 
Lindi më 1947, në Cërrik. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 13, 
2 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga rrethi Gramsh në rrethin 
Berat, prej 6 korrik 1946 deri më 6 korrik 
1948.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59 f. 5-6.

llalla Xhemal
Lindi më 1920, në Gurëz, Gramsh. Me 

vendim nr.493, 15 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
burg të përjetshëm, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave politike për 5 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, f. 7-8.

llambraqi Ziso
     Lindi në Delvinë, në vitin 1911. Me 
vendim nr. 47, datë 16 korrik 1946, Gjykata 
Ushtarake e Gjirkastrës e deklaroi fajtor 
për «veprimtari spiunazhi në dëm të 
interesave të popullit, për veprimtari 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, humbjen e të 
drejtave elektorale, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 

Me dekret nr. 65.1963, datë 25 shkurt 
1954 të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
dënimi iu zbrit në 15 vjet heqje lirie me 
punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 40.

llambiri niko
Lindi më 10 mars të vitit 1914, në 

Sarandë. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës së 
vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të faktit 
të vdekjes së personit në burg pa qenë i 
dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq kur 
mungojnë dokumetet, vendosi të njohë 
faktin e dënimit të tij për motive politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 169- 170.

llambro aleksandra
Lindi më 6 prill të vitit 1885. U internua 

për arsye politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Gjirokastrës në 
rrethin e Krujës, prej datës 15 janar të vitit 
1945 deri më 20 janar të vitit 1947. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 20-21.

llambro antigoni
Lindi më 8 gusht të vitit 1927. U 

internua për arsye politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Gjirokastrës 
në rrethin e Krujës, prej datës 15 janar të 
vitit  1945 deri më 20 janar të vitit 1947. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 12-13.

llambro Eftimia
Lindi më 26 tetor të vitit 1933. U 

internua për arsye politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Gjirokastrës 
në rrethin e Krujës, prej datës 15 janar të 
vitit 1945 deri më 20 janar të vitit 1947. 

LLaMBo
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F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 18-19.

llambro Mihal
Linid më 1890, në Delvinë. Më 1 korrik 

1946, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës, e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
se «ka pasur lidhje me eksponentët e 
reaksionit dhe të spiunazhit armik, si i 
prekur nga tatim fitimet dhe nga reformat 
e qeverisë u hodh në anën kundërshtare 
duke u bërë udhëheqës dhe inkurajues 
për elementët reaksionarë të Sarandës». 
Për këto arsye u dënua me 5 vjet burg, 
humbjen e të drejtave politike, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. 
Dënimi ka filluar të zbatohet më 5 mars 
1946. Në bazë të nenit 51/1 të ligjit 382, 
24 dhjetor 1946, dënimi iu kthye në 5 vjet 
burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 196-197.

llambro Pavllo
Lindi në Koshovicë të  Gjirokastrës, 

në vitin 1911. U arrestua më 7 tetor 1946, 
dhe me vendim nr. 96, datë 7 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarake e  Gjirokastrës e 
deklaroi «armik të popullit», «sabotator 
të pushtetit», e akuzoi se «ka sabotuar 
zgjedhjet», «ka bërë propagandë kundër 
pushtetit» dhe ka «pasë dijeni mbi rrjetin 
e spiunazhit në Sarandë dhe ka heshtur 
duke mos kryer detyrën», dhe e dënoi me 
30 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave politike. Në bazë të nenit 51/1 
të ligjit nr. 382, datë 24 dhjetor 1946 mbi D. 
P. P., dënimi iu kthye në 20 vjet privim lirie 
me punë të detyruar. U lirua nga burgu me 
Dekret nr. 819, datë 27 prill 1946 të P. K. P..
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 1-2.

llambro rusa
Lindi më 20 gusht 1900. U internua 

për arsye politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Gjirokastrës në 
rrethin e Krujës, prej datës 15 janar të vitit 
1945 deri më 20 janar të vitit 1947. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 10-11.

llambro Sofia
Lindi më 18 gusht të vitit 1923. U 

internua për arsye politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Gjirokastrës 
në rrethin e Krujës, prej datës 15  janar të 
vitit 1945 deri më 20 janar të vitit 1947. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 14-15.

llambro theofan
Lindi më 6 maj të vitit 1930. U internua 

për arsye politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Gjirokastrës në 
rrethin e Krujës, prej datës 15 janar të vitit 
1945 deri më 20 janar të vitit 1947. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 16-17.

llambro vasil
Lindi më 1924, në Sarandë. Më 12 

dhjetor 1947, Gjykata e Gjirokastrës e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi se 
«ka bërë faje kundër popullit dhe shtetit», 
«ka marrë pjesë në një organizatë tradhtare 
duke u vënë në shërbim të sillogut grek», 
ku ka dhënë informacione të ndryshme. 
Për këto arsye u dënua me 20 vjet burg, 
konfiskimn e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale pët 5 vjet. Vdiq në burg 
më 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 193-195.

llanaj Balo alem
Lindi në Sevastër, në vitin 1910. Pjesëtar 

i forcave të Ballit Kombëtar. Me vendim nr. 
2237, datë 14 dhjetor 1993, Gjyjata e Rrethit 
të Vlorës vendosi të njohë faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste, më 1 tetor të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 96-97; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

llanaj ismet
Lindi në Elbasan, në vitin 1919. U 

burgos për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 163-164.
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llanaj Jaup
Lindi më 1915, në Vlorë. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 21 qershor 
1949 deri më 5 shkurt 1962.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 3-4.

llanaj Llano Lolo 
Lindi më 1890, në Fier. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 16 gusht 
të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 5-7; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

llanaj Mustafa alem 
Lindi më 1921, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 15 tetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

llanaj Selim
Lindi në Vlorë. U dënua me burg më 8 

nëntor 1954 me 6 vjet. Bëri 4 vjet.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
109.

llanaj Xhemal
Lindi në Burrel, në vitin 1906. Më 10 

shtator 1993, Gjykata e Rrethit Tiranë 
vendosi vërtetimin e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
në përpjekje me forcat komuniste, më 14 
shkurt 1945, në vendin e quajtur Batër e 
Vogël, në rrethin e Burrelit.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 126-127. 

llane Hekuran
Lindi më 1911, në Buzmadh, Fier. 

Arrestuar më 23 dhjetor 1944. Me vendim 
nr.240, 23 dhjetor 1944, Gjykata Ushtarake 
e Fierit e dënoi me 20 vjet burg si «armik të 
popullit». U Lirua më 28 nëntor 1951.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 1-2.

llani avdulla 
Lindi më 1951, në Durrës. Arrestuar më 

4 dhjetor 1987. Me vendim nr.25, 15 shkurt 
1988, Gjykata e Rrethit të Durrësit e dënoi 
për krimin e «tradhëtisë ndaj atdheut 
në formën e arratsisjes jashtë shtetit», e 

mbetur në tentativë, me 10 vjet burg. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 2-3.

llani ramadan
Lindi në Tiranë, më 8 maj të vitit 1914. 

Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nt. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 
të Këshillit të Ministrave për njohjen e 
faktit të pushkatimit pa gjyq, komisioni në 
mbledhjen e datës 23 prill 1994, vendosi 
vërtetimin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, në gusht të vitit 1944, në 
vendin e quajtur Zabeli i Salës, në Tiranë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 122-123.

llani ramazan 
Lindi më 1922, në Shijak. Arrestuar 

më 20 gusht 1949. Me vendim nr.107, 
24 mars 1950, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë» dhe «tentativë arratisjejeje», 
me 2 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit 
kohë. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 10-11.

llani rexhep
Lindi në Burrel, në vitin 1884. U arrestu 

më 7 korrik 1946, dhe me vendim nr. 220, 
datë 13 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «krime të 
kryera gjatë luftës» dhe e dënoi me 5 vjet 
heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 20-21.

llapa Pilo
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1904. 

Me vendim nr. 1615, datë 8 shtator 1953, 
Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagndë» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg, heqjen e titujve të nderit 
e dekoratave dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 8-9.

llapaj Lame
Lindi në Tiranë, në vitin 1914. Me 
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vendim nr. 29, datë 29 qeshor 1962, Gjyjata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 165-166.

llapanji dylber
Lindi në Xerje, në vitin 1895. Me 

vendim nr. 4, datë 31 korrik 1945, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së tij 
së luajtshme e të paluajtshme. 
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 104-105.

llaperi Faslli 
Lindi më 1925, në Terpan, Berat. Me 

vendim nr.258, 27 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e deklaroi fajtor se 
ka bërë «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 4 vjet 
burg dhe heqjen e gradës së rreshterit. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 18-19.

llato arjan 
Lindi më 1971. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 8, më 6 
prill 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga rrethi Durrës në rrethin e 
Lushnjës, nga lindja deri më 30 shtator 
1991. Ka qenë dhe i deklasuar. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 6-7.

llato Liljana 
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, më 6 prill 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit, nga rrethi Durrës në 
rrethin Lushnjë prej 10 maj 1967, deri më 
30 shtator 1991. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 7.

llato roland 
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, më 6 prill 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 

e kohës së dëbimit, nga rrethi Durrës në 
rrethin Lushnje, prej 10 maj 1967 deri më 
30 shtator 1991. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 7.

llazari Kiço
Lindi në Himarë të Vlorës, në vitin 

1921. Me vendim nr. 104, datë 10 prill 1952, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
për «strehim dhe furnizim të kriminelëve» 
dhe e dënoi me 10 vjet privim lirie. U lirua 
më 10 prill 1960.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 181-182. 

llazari thoma
Lindi në Himarë, më 28 tetor 1933. 

Më 1 gusht 1992, administrata e burgjeve 
vërtetoi që u arrestua më 20 maj 1977 dhe 
u lirua më 13 janar 1986.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 26-27.

llaze Spiro
Lindi në Konispol të Sarandës, në vitin 

1912. U arrestua më 23 korrik 1947. Me 
vendim nr. 244, datë 18 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në një grup armiqësor 
me qëllim rrëzimin e pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 66.

llazi dajlan
Lindi në Papçisht, në vitin 1908. Me 

vendim nr. 8, datë 2 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi «armik 
të popullit (që ka dezertuar nga rradhët 
e Luftës Nacionalçlirimtare dhe i është 
bashkuar Ballit Kombëtar)» dhe e dënoi me 
101 vjet heqje lirie (me punë të detyruar), 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e ndëshkimit, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 
Në bazë të vendimit nr. 1221, datë 8 janar 
1945, dënimi iu modifikua në 10 vjet heqje 
lirie (me punë të detyruar). Me vendim 
nr. 4021, datë 31 gusht 1993, Gjykata e 
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Rrethit të Tiranës vendosi vërtetimin 
e faktit juridik të vrasjes pa gjyq për 
motive politike të Dajlan Llazit nga forcat 
territoriale komuniste të fshatit Papçisht, 
në gusht të vitit 1957, në vendin e quajtur 
Ura e Vjetër (te shkëmbi i urës), 50 metër 
në afërsi të rrugës që kalon për Gramsh, 
ku dhe u varros.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 11-13.

llazo Kristaq 
Lindi më 1928, në Lushnjë. Me vendim 

nr. 47, 2 janar 1952, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 5 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 1.

llenga Fejzi 
Lindi më 1920, në Kashnicë. U arrestua 

më 25 shkurt 1978. Me vendimin nr. 78, 
10 maj 1978, Gjykata e Korçës e dënoi 

për «agjitacion e propagandë» kundër 
pushtetit popullor, me 9 vjet burg. Liruar 
më 15 nëntor 1982. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 46-47.

lleshaj dilë 
Lindi më 1937, në Burrel. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 27, 
më 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë e Berat, prej 5 maj 1947 deri më 
27 shtator 1950. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 3-4.

lleshaj dodë gjet 
Lindi më 5 gusht 1909, në Lurth, 

Mirditë. U internua për motive politike. Me 
vendim nr.20, 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga rrethi 
Mirditë në Lurth, Mirditë prej 20 prill 1945 
deri më 20 shtator 1946.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 62-63.

lleshaj gjin Llesh
Lindi më 1924, në Prosek të Rrëshenit. 

U internua për motive politike. Me vendim 
nr.23, 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Berat, Tepelenë dhe Lushnje, prej 10 
gushtit të vitit 1949 deri më 13 prill 1960.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 42-43.

lleshaj gjok çup
Lindi më 30 shtator 1916, në Prosek të 

Rrëshenit. Me vendim nr. 89, 2 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e deklaroi 
fajtor si «armik i popullit» se ka kryer 
veprimtari politike kundër ushtrisë dhe 
pushtetit dhe ka «zhvilluar propagandë 
të gjerë në bashkëpunim me të tjerë, në 
repartin e tij ka organizuar grupe për 
dezertim nga radhët e ushtisë për të shkuar 
në ndihmë të neo-fashizmit grek.» Për këto 
arsye u dënua me vdekje. Dënimi iu kthye 
në 20 vjet burg, dhe më 1949 u lirua nga 
burgu.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 31-32.

lleshaj Kolë
Lindi më 1920. Më 24 tetor 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike 
nga regjimi komunist. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 24-25.

lleshaj Mark 
Lindi më 1930. Më 24 tetor 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike 
nga regjimi komunist. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 22-23.

lleshaj ndrec
Lindi në vitin 1918, në Burrel. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Krujës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 5 shtator të vitit 1949 deri më 10 
nëntor të vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 159- 160.

lleshaj Pjetër gjergj
Lindi më 15 mars 1927, në Lurth, 

Mirditë. U internua për motive politike. 
Me vendim nr.24, 18 qersor 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga rrethi 
Mirditë në rrethin Berat dhe Lezhë, prej 
1946 deri më 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 56-57.

lleshaj Prenë 
Lindi më 1938, në Burrel. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 27, 
më 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë dhe Berat, prej majit 1947 deri më 
27 shtator 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 7-8.

lleshaj Prengë
Lindi më 1927. Më 24 tetor 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga regjimi komunist.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 20-21.

lleshaj Prengë gjin
Lindi më 27 korrik 1882. U internua 

për motive politike. Me vendim nr.23, 
22 maj1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Berat dhe Tepelenë, prej 1 tetor 1947 deri 
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më 1 tetor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 7-8.

lleshanaku alush
Nacionalist.
Lindi në fshatin Bradashesh të 

Elbasanit, në gusht të vitit 1913. Mësimet 
e mesme i kreu në Normalen e Elbasanit, 
kurse të lartat në shkollën «La Farnesina» 
të Romës, nga e cila mori diplomën e 
Mësuesit të Edukatës Fizike. Pas kthimit në 
Shqipëri, punoi si profesor i edukimit fizik 
në Gjimnazin e Shkodrës. Në 4 prillin e vitit 
1939, në qytetin e Shkodrës, u shpërnda 
një trakt prej nacionalistëve të qytetit, 
ku flitej qartë se po pergatitej pushtimi i 
Shqipërisë. Në këtë grup nacionalistësh, së 
bashku me Zef Palin [shih] dhe Jup Kazazin 
[shih], bënte pjesë edhe Alush Lleshanaku. 
Për këtë arsye, pas pushtimit italian, ai u 
pushua nga puna se «pat përhapur frymë 
antiitaliane ndër nxënësit e vet». U kthye 
në Elbasan. Më 1941, italianët i kërkuan 
të vendosej në krye të forcave të ruajtjes 
së rendit për qytetin e Elbasanit, por ai 
fillimisht nuk pranoi. Pas këshillimit me 
miqtë, më në fund pranoi dhe, me vendim 
të Mëkëmbësisë së Përgjithshme datë 4 maj 
1941, u emërua nëpunës federal i Qarkut 
të Elbasanit. Në fun të vitit 1942, ra në 
kontakt me organizimet e para ushtarake 
nacionaliste dhe, pa kaluar shumë kohë, 
krijoi çetën e vet, që u bë e njohur për 
veprimtarinë e saj antifashiste në fshatrat 
Bradashesh, Balter, Belsh, Labinot e 
Peqin, ku në bashkëpunim edhe me forcat 
nacionaliste të Hamit Matjanit [shi] dhe 
Isa Manastirliut [shih], në verën e vitit 
1943 sulmoi dhe mori garnizonin italian të 
qytetit. Në shtator 1943, në bashkëpunim 
me çetën nacionalçlirimtare «Dajti» 
organizoi një pritë kundër një autokolone 
gjermane që vinte nga Elbasani. Në 29 
nëntor 1943, disa ditë pasi ishte formuar 
qeveria e re shqiptare, e dalë prej të parës 
Asamble të Përgjithshme, Lleshanaku u 
emërua komandant i xhandarmërisë për 
qytetin e Elbasanit, me gradën major. Pas 
28 nëntorit 1944, bashkë me kapidan Mark 
Gjon Marku [shih] dhe Halil Alinë [shih], 
vazhdoi luftën kundër forcave komuniste. 
Për ngjarjet e atyre ditëve të përgjakshme, 

ai la një ditar («Ditari i luftës: 28 Nëntor 
1944-12 Janar 1947»), i cili u botua për 
herë të parë në librin «E djathta shqiptare 
në mbrojtje të Shqipnisë Etnike» (vëllimi 
III). Pas shumë aksioneve të kryera, më 16 
dhjetor të vitit 1946 kaloi kufirin me Greqinë. 
Më 12 janar 1947 arriti në Athinë, e prej 
këtu u bashkua me krerët e tjerë shqiptarë, 
që ndodheshin në Pire. Në 1949 zbriti me 
parashutë në Mirditë, për të riorganizuar 
forcat nacionaliste, që vepronin ende në 
malet e Shqipëris së Veriut. Bashkë me 
Xhevdet Blloshmin [shih], përshkoi në 
fshehtësi zonat më të thella, që nga Veriu 
i Shqipërisë deri në zonën e Elbasanit, ku 
vepronin rregullisht çetat nacionaliste. 
Prej këtu, ai i dërgoi një raport prej më se 
30 faqesh të daktilografuara Qendrës së 
Rezistencës Kundërkomuniste, që ishte 
ngritur dhe funksiononte në Itali, i cili 
më vonë u botua në organin e Bllokut 
Indipendent «L’Albanie Libre»/«Shqipnia 
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e Lirë». U vra nga sigurimi më 24 dhjetor 
1950, në një shtëpi në qytetin e Elbasanit. 
Trupi i tij u mor në fshehtësi dhe u 
balsamos nga Ibrahim Dervishi për t’u 
ekspozuar disa ditë më vonë gjoja si i vrarë 
në «betejën» e urës së Paprit. Më 21 shkurt 
1951, Petrit Hakani, drejtor i degës së 
Punëve të Brendshme të Elbasanit, i dërgoi 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dosjen 
e vrasjes së tij. Raporti për vrasjen e Alush 
Lleshanakut është hartuar në Tiranë, më 
26 tetor 1952 dhe mban firmën e Rexhep 
Kollit. 
Prof. Alush Leshanaku, Ditari i luftës: 28 Nëntor 
1944-12 Janar 1947», në «E djathta shqiptare në 
mbrojtje të Shqipnisë Etnike», vëllimi III, f. 102-
122; Eugen Shehu, Alush Lleshanaku, pararoja e 
antikomunizmit, “Dielli Online”, 15 maj, 2013; 
Tomë Mrijaj, Historia e parashutistit Alush 
Leshanaku (1913-1950); Kujtim Boriçi, Misteret e 
vrasjes së Alush Lleshanakut nga Sigurimi i Shtetit 
më 24 dhjetor të vitit 1950 në Elbasan, në “Dita”; 
Arkivi Qendror i Shtetit – Tiranë, Fondi MPB, 
dokumenti 30, datë 28 nëndor 1943; AISKK, F. 
1, V. 2016, D. 46, F. 15.

lleshi aqif
Lindi më 1922. Më 9 korrik 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të faktit 
të vdekjes së personit pa qenë i dënuar 
dhe të pushkatuarve pa gjyq dhe vendosi 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
të Aqif Lleshit për motive politike, me 
vendim të Gjykatës Jugosllave, prej gusht 
1950 deri më dhjetor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 107-108.

lleshi arif
Lindi më 1941, në Elbasan. Me 

vendim nr. 117, 20 shtator 1977, Gjykata 
e Rrethit Tiranë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë» kundër pushtetit popullor, 
me 5 vjet burg.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, f. 1-2.

lleshi Bardhok
Lindi në vititn 1887, në Orosh të 

Mirditës. Me vendim nr. 192, datë 1 gusht 
1945, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor në bazë të nenit 12, 13, 15, 
18, të ligjit nr. 41, datë 14 janar 1945, dhe 

e dënoi me 3 vjet burg me punë të rëndë 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. 
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 13-14.

lleshi dava Mark
Lindi më 30 tetor 1921, në Shëngjergj, 

Mirditë. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 23, 22 maj 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga rrethi 
Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 10 gushtit 
të vitit 1949 deri më 5 tetor 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 40-41.

lleshi (perdoda) dila
Lindi më 17 tetor 1929, në Gojan të 

Pukë. U dënua për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Pukës në rrethet 
Lezhë, Berat dhe Lushnjë, prej datës 10 
tetor 1945 deri më 10 dhjetor 1958.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 138-139.

lleshi dila gjokë
Lindi më 29 qershor 1885, në Kurbnesh 

të Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 23, 22 maj 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga rrethi 
Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 1 tetor 
1947 deri më 1 tetor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 48-49.

lleshi dile
Lindi më 1918, në Mat. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 24, 
18 qershor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga rrethi Krujë në rrethin 
Tepelenë, prej 5 shtator 1949 deri më 10 
nëntor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 9-10.
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lleshi dodë
Lindi në vititn 1906, në Lezhë. U 

arrestua më 2 korrik 1949, dhe me vendim 
nr. 2, datë 2 janar 1950, Gjykata Ushtarake 
e deklaroi fajtor se «ka strehuar e furnizuar 
kriminelët e arratisur» dhe e dënoi me 
vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme. Më vonë, 
dënimi iu kthye me heqje lirie. U lirua më 
12 shkurt të vitit 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 37-38.

lleshi dodë
Lindi më 10 prill 1925, në Bushkash të 

Matit. Me vendim nr. 297, 8 dhjetor 1952, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e deklaroi fajtor 
për «strehim dhe furnizim kriminelësh të 
arratisur» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 1 vit 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 5-6.

lleshi dodë Prengë
Lindi më 8 korrik 1915, në Kumbull. U 

dënua për «agjitacion e propagandë» nga 
Gjykata e Qarkut të Shkodrës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 19-20.

lleshi dodë Bibë
Lindi më 1895. Më 6 mars 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike 
të Dod Lleshit në prill 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 5-6.

lleshi Frano
Lindi në Kallmet të Lezhës. Me 

vendim nr. 48, datë 9 shkurt 1951, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
se «është lidhur me të burgosurit dhe 
ka dashur të arratisen me ta e të hapin 
burgun», ndaj e dënoi me 10 vjet privim 
lirie me punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 62.

lleshi Frrok
Lindi në vitin 1939, në Gjegjan të 

Pukës. Në zbatim të Vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 14, datë 29 korrik 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Pukës në rrethin e 
Lushnjës, prej 15 janarit të vitit 1945 deri 
më 18 gusht 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 157-158.

lleshi Frrok
Lindi në vitin 1928, në Kukës. Me 

vendim nr. 387, datë 15 shtator 1950, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 8 vjet burg me 
punë të detyruar, humbjen e gradës dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 42-43.

lleshi gani
Lindi më 1917, në Peshkopi. Më 22 

janar 1951, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së 
Lartë e deklaroi fajtor për «bashkëpunim 
me kriminelë të arratisur» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë. Më 22 qershor 1959, iu fal mbetja e 
dënimit me burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 103-104.

lleshi gani
Lindi në vitin 1950. Me vendim nr. 5, 

datë 22 mars 1986, me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për motive politike në fshatin Gdheshtë të 
Kukësit, prej datës 22 mars të vitit 1986 
deri më 8 janar të vitit 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 13- 14.

lleshi gjergj
Lindi në vitin 1947, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
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së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Krujës në rrethin e Mirditës, prej 
datës 15 shkurt të vitit 1947 deri më 25 
qershor të vitit 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 169-170.

lleshi gjergj Pjetër
Lindi më 1909, në Prosek të Rrëshenit. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Rubiku 
(Mirditë) në Prosek, prej 12 mars 1967 deri 
më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 11-12.

lleshi gjetë Mark
Lindi më 13 mars 1920, në Spaç të 

Mirditës. Me vendim nr. 396, datë 2 shtator 
1952, Gjykata e Lartë e dënoi me 20 vjet 
burg për «tradhëti ndaj atdheut».

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 31-32.

lleshi gjin
Lindi në vitin 1916, në Shkodër. Me 

vendim nr. 119, datë 17 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor se «ka vepruar në kundërshtim me 
interest e larta të atdheut», për «tradhëti 
», për «sabotim dhe propagandë» dhe se 
ka «bashkëpunuar me gjermanët duke 
luftuar kundra U. N. Çlirimtare» dhe e 
dënoi me vdekje, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajsthme dhe humbjen e 
të drejtave politike. Me vendim të Gjykatës 
së Lartë Ushtarake, datë 29 tetor 1946, iu 
ndryshua dënimi dhe iu kthye në 20 vjet 
burg me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 61.

lleshi gjin
Lindi më 1917. Me vendim nr. 89, datë 

31 maj 1952, Gjykata Ushtarake Shkodër 
e dënoi për «strehim dhe furnizim të 
arratisurish» me 10 vjet burg, si dhe heqjen 
e së drejtës elektorale për 5 vjet kohë.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 7-8.

lleshi gjin Pjetër
Lindi më 28 nëntor 1920, në Xhuxhë 

të Mirditës. Me vendim nr. 129, datë 5 
gusht 1953, Gjykata Ushtarake Shkodër 
e deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
banda të armatosur të diversantëve» dhe e 
dënoi me 12 vjet burg, si dhe konfiskimin 
e pjesshëm të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 3-4.

lleshi gjin Zef
Lindi më 1917, në Fang të Mirditës. Me 

vendim nr. 316, datë 7 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit dhe popullit» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 27-28.

lleshi gjokë
Lindi në vitin 1926, në Prellë. Me 

vendim nr. 73, datë 18 mars 1952, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«dhënie  ndihme bandave të armatosura» 
dhe e dënoi me 20 vjet privim lirie me 
punë të detyruar, knfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajsthme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 55-56.

lleshi gjon
Lindi më 1915, në Kryezi të Pukës. 

Me vendim nr. 236, datë 19 tetor 1950 të 
Gjykatës së Rrethit të Shkodrës u dënua 
me 15 vjet privim lirire dhe humbje të 
së drejtës elektorale për 4 vjet kohë për 
«bashkëpunim në sabotim lezoristik».
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 140-141.

lleshi gjon
Lindi më 1926, në Kaçinar të Mirditës. 

Më 22 gusht 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me 
heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve 
pa gjyq vendosi vërtetimin e faktit të 
ndarjes së dënimit politik për «arratisje në 
bashkëpunim» për të cilën u dënua me 15 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 5-6.

lleshi gjon Frano
Lindi në Shkodër, më 6 dhjetor 1913. 

Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave dhe shtesën 
e bërë në pikën 7, të udhëzimit nr. 7, datë 
27 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 9 janar 1993, vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 5 shtator të vitit 1943.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 122-123; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

lleshi gjon gjeto
Lindi më 7 maj 1914, në Mirditë. Më 

7 gusht 1946, Gjykata Ushtarake Shkodër 
e deklaroi fajtor se «ka strehuar dhe 
furnizuar kriminelët e luftës» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg, punë të rëndë, si dhe 
humbjen e të drejtave qytetare baraz me 
kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 15-16.

lleshi gjyste
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit për 
motive politike nga rrethi i Krujës në 
rrethet e Beratit e të Tepelenës, prej datës 
10 janar të vitit 1944 deri më 10 shkurt të 
vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 173.

lleshi gjyste 
Lindi në Kallmet të Lezhës, në 12 

dhjetor 1946. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ, me vendium nr. 27, datë 
18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Lezhës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
10 gusht 1949 deri më 10 gusht 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 53-54.

lleshi Hamide
Lindi më 1950, në Selcë e Poshtme. Me 

vendim nr. 209, datë 21 prill 1993, Gjykata 
e Rrethit Pogradec vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes pa gjyq të Hamide Lleshit 
për motive politike nga forcat e diktaturës, 
më 16 maj 1960. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, f. 3-4.

lleshi Hasan
Lindi në Peshkopi, në vitin 1917. U 

arrestua më 3 qeshor 1947, dhe me vendim 
nr. 268, datë 5 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka qenë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 2 vjet heqje lirie. U lirua 
më 3 qeshor 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 18-19; F. 5, Viti 2016, 
D. 73, f. 115-116.

lleshi islam
Lindi në Tiranë, më 16 prill 1926. Me 

vendim nr. 91, datë 15 prill 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 6 vjet burgim, si 
dhe humbjen e të drejtës elektorale baraz 
me kohën e dënimit.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 130-131. 

lleshi Kolë
Lindi më 1895, në Rrëshen. U arrestua 

më 20 korrik 1951. Me vendim nr. 255, 
datë 27 dhjetor 1951, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «strehim 
dhe furnizim të arratisurish» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 1-2. 

lleshi Kolë
Lindi në vitin 1920. Më 24 gusht 1946, 

u dënua për motive politike, prej datës 19 
korrik të vitit 1946 deri më 19 janar të vitit 
1948.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 311-312.

lleshi Kolë gjeto
Lindi në Prosek të Mirditës, më 18 

maj 1920. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, si dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, në mbledhjen e datës 24 dhjetor 1992 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike në vitin 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 7-8.

lleshi Liza Mark
Lindi më 3 shkurt 1910, në Xhuxhë të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga rrethi Mirditë në rrethin Berat dhe 
Tepenenë, prej 30 nëntor 1944 deri më 
1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 60-61.

lleshi Liza Pjetër
Lindi më 5 shkurt 1946, në Prosek të 

Rrëshenit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Rubiku (Mirditë) në Prosek, prej 12 mars 
1967 deri më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 13-14.

lleshi Lukë
Lindi në vitin 1920, në Fishtë të 

Lezhës. U arrestua më 25 janar 1952, dhe 
me vendim nr. 117, datë 27 qershor 1952, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «lidhjet që ka patur me një grup 
të organizuar kundër shtetit» dhe e dënoi 
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me 12 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 111.

lleshi Llesh
Lindi më 9 shkurt 1887, në Midhë të 

Pukë. U burgos për arsye politike me dy 
vjet heqje lirie dhe punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 150.

lleshi Llesh Bardhok
Lindi më 10 janar 1891, në Prosek të 

Rrëshenit. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 10 
gushtit të vitit 1949 dedri më 20 dhjetor 
1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 35-36.

lleshi Llesh dodë
Lindi më 3 nëtor 1895, në Prosek të 

Rrëshenit. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 
11 gushtit të vitit 1949 deri më 10 dhjetor 
1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 46-47.

lleshi Llesh gjon
Lindi më 17 shtator 1911, në Prosek 

të Rrëshenit. Më 4 janar 1994, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes 
burg për motive politike të Llesh Lleshit, 
nga 10 gusht 1949 deri më 15 maj 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 25-26.

lleshi Madalena Pjetër
Lindi më 16 maj 1952, në Prosek të 

Rrëshenit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 

së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Rubiku (Mirditë) në Prosek, prej 12 mars 
1967 deri më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 15-16.

lleshi Mara
Lindi më 10 prill 1906, në Pukë. Në 

zbatim të Vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
14, datë 29 korrik 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për çështje politike nga 
rrethi i Pukës në rrethin e Lushnjës, prej 15 
janarit të vitit 1945 deri më 18 gusht 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 155-156.

lleshi Mara gjetë
Lindi më 21 prill 1890, në Selitë të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
rrethi Mirditë në Lurth (Mirditë), prej 20 
prill 1945 deri më 20 shtator 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 37-38.

lleshi Mara Mëhill
Lindi më 17 korrik 1922, në Perlat të 

Rrëshenit. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga rrethi Mirditë në rrethin Berat dhe 
Tepelenë, prej 1 tetor 1947 deri më 25 
nëntor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 44-45.

lleshi Mare
Lindi në vitin 1923. Në zbatim vendimit 

nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 25, datë 
23 korrik 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Krujës në rrethin e Tepelenës, prej datës 10 
korrik të vitit 1947 deri në vitin 1949.
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F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 164-165.

lleshi Mare gjin
Lindi më 10 shkurt 1922, në Bushkash 

të Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qersor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Berat dhe Lezhë, 
prej vitit 1946 deri më 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 54-55.

lleshi Marie Pjetër
Lindi më 15 gusht 1943, në Prosek të 

Rrëshenit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Rubiku (Mirditë) në Prosek, prej 12 mars 
1967 deri më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 19-20.

lleshi (kola) Mark
Lindi në Milot, në vitin 1905. Me 

vendim nr. 47, datë 6 shkurt 1952, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor se 
«ka strehuar e furnizuar kriminelë e të 
arratisur» dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie 
dhe me humbjen e të drejtave politike për 
1 vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 212-213.

lleshi Martë
Lindi më 12 janar 1940, në Gjegjan të 

Pukës. Në zbatim të Vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 16, datë 18 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Mirditës në rrethet e 
Beratit dhe të Tepelenës, prej 10 dhjetorit 
të vititit 1946 deri më 20 tetor 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 159-160. 

lleshi Mëhill
Lindi në vitin 1908, në Krujë. U arrestua 

më 2 prill 1948, dhe  me vendim nr. 359, 

datë 25 shtator 1948, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë. Vdiq në qershor 
të vitit 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 263.

lleshi (mhilli) Mri
Lindi në Shllak të Dukagjinit, në vitin 

1918. Me vendim nr. 902, datë 5 prill 1994, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
vërtetimin e faktit të internimit të saj për 
motive politike, nga 12 janari i vitit 1946 
deri më 21 dhjetor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 55-56.

lleshi Mrikë ndue
Lindi më 5 tetor 1890, në Kryezezë të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Berat dhe Lezhë, 
prej 1946 deri më 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 52-53.

lleshi Muharrem
Lindi në Tiranë, në vitin 1887. U vra 

natën e 12 nëntorit të vitit 1944 nga njësitë 
partizane.

lleshi ndre
Lindi në vititn 1925, në Kukës. U 

arrestua më 21 shkurt 1951, dhe me 
vendim nr. 293, datë 28 qershor 1952, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
se «ka furnizuar diversantë» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 44-45.

lleshi ndue Llesh
Lindi më 5 shkurt 1921, në Gëziç të 

Mirditës. Me vendim nr. 269, datë 16 
gusht 1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor se ka ndihmuar të arratisurin 
Prengë Previni dhe për «agjitacion e 
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propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
civile e politike për 5 vjet kohë. U lirua 
më 5 mars 1950. Me vendim nr.166, 26 
tetor 1961, u deklarua fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» në formën e tentativës së 
arratisjes dhe u dënua me 12 vjet burg dhe 
për «agjitacion e propagandë» me 5 vjet 
burg. Me bashkimin e dënimeve u dënua 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, 
pjesës së tij dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 9-10.

lleshi ndue nikollë
Lindi më 1918, në Dibër. Me vendim nr. 

26, datë 15 prill 1949, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në grup për t’u arratisur» dhe e dënoi me 
10 vjet burg e punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 33-34.

lleshi ndue Pjetër
Lindi më 10 tetor 1955, në Prosek të 

Rrëshenit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Rubiku (Mirditë) në Prosek, prej 12 mars 
1967 deri më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72.1, f. 21-22.

lleshi Nije 
Lindi më 1905 në Arras të Dibrës. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga rrethi Dibër në rrethin 
Tepelenë, prej janarit 1951 deri në janar 
1954. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 1-2.

lleshi nikollë
Lindi më 3 shkurt 1910, në Mirditë. Me 

vendim nr. 152, datë 29 prill 1993, Gjykata 
e Rrethit të Mirditës vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes për motive politike 
të Nikollë Lleshit nga forcat e ndjekjes më 
26 dhjetor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 7-8.

lleshi nikollë
Lindi në vitin 1913, në Qelëz të Pukës. 

Me vendim nr. 14, datë 23 nëntor 1959, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie, humbjen e të drejtës 
elektorale për një vit kohë, si dhe heqjen e 
medaljes së punës.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 148-149.

lleshi nikollë
Lindi në vitin 1933, në Gallatë të 

Kurbinit. Me vendim nr. 55, datë 12 maj 
1955, Gjykata Ushtarake e Tiranës  e 
deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
banda të aramatosura» dhe e dënoi me 
15 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 218-219.

lleshi nikollë gjin
Lindi më 8 qershor 1936, në Malaj të 

Mirditës. U arrestua më 15 shkurt 1952. 
Me vendim nr. 396, datë 2 shtator 1952, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
se ka «strehuar diversantët» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 1-2.

lleshi osman Mustafa
Lindi në Zogaj, në vitin 1891. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit të vuajtur 
për motive politike, në mbledhjen e datës 
19 mars 1994 vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike nga 
ish i dënuari Osman Mustafa Lleshi nga 
data 6 shtator 1950 deri në datën 1 prill 
1951.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 3-4.

lleshi Pal 
Lindi në vitin 1913, në Lumëz të Pukës. 

U arrestua më 24 prill 1953. Me vendim 
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nr. 168, datë 12 shtator 1953, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me bandat» dhe e dënoi 
me 10 vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për një vit kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 142-143.

lleshi Palina
Lindi në vititn 1899, në fshatin 

Kallmet të Lezhës. Me vendim nr. 58, 
datë 17 shkurt 1947, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi «sabotator të luftës 
dhe të pushtetit» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 48.

lleshi Pashk gjetë
Lindi më 10 prill 1923, në Mirditë. Me 

vendim nr. 146, datë 15 prill 1950, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» kundër 
pushtetit popullor dhe e dënoi me 8 vjet 
burg. U dënua për «dezertim» nga ushtria 
me 5 vjet burg. Me vendim nr.16, 12 mars 
1977, Gjykata e Matit e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» kundër 
pushtetit popullor dhe e dënoi me 10 
vjet burg. U dënua për «përvetësimin e 
pasurisë private» me 10 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 29-30.

lleshi Pashk Kolë
Lindi më 10 maj 1924, në Ulqin. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Rubiku (Mirditë) në Prosek 
(Rrëshen), prej 12 mars 1967 deri më 15 
mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 17-18.

lleshi Pjetër
Lindi në vitin 1920, në Velë të Lezhës. 

U arrestua më 8 shtator 1946, dhe me 
vendim nr. 558, datë 5 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«propagandë dhe arratisje», dhe e dënoi 
me 1 vit heqje lirie. Me vendim nr. 210, 

datë 25 prill 1950, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «frunizim të 
arratisurish» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë. (Dënim i kombinuar.)
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 113-114.

lleshi Pjetër Prengë
Lindi më 5 tetor 1910, në Prosek të 

Rrëshenit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Rubiku (Mirditë) në Prosek, prej 12 mars 
1967 deri më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 23-24.

lleshi Prena Bib
Lindi më 10 prill 1909. U internua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 39.

lleshi Prengë
Lindi më 5 tetor 1905, në Lurth të 

Mirditës. Me vendim nr. 356, datë 24 
maj 1993, Gjykata e Rrethit të Mirditës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes 
për motive politike të Prengë Lleshit nga 
forcat e diktaturës në prill 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 9-10.

lleshi Prengë çup
Lindi në Kryezi të Pukës, në vitin 

1912. U arrestua më 5 janar 1950. Më  19 
dhjetor 1950, me vendim nr. 236, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim terrorist dhe sabotim në 
djegjen e sharrës së Kryeziut» dhe e dënoi 
me 15 vjet heqje lirie me punë të detyruar, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
4 vjet kohë  kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 146-147, 190-191.

lleshi Prengë gjeto
Lindi në Prosek të Mirditës, më 29 

maj 1927. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, si dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
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së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, në mbledhjen e datës 24 dhjetor 1992 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike në vitin 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 5-6.

lleshi Prengë ndue
Lindi më 1885, në Livadhas të Mirditës. 

U arrestua më 22 tetor 1952. Me vendim nr. 
273, datë 26 qershor 1952, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «strehim 
kriminelësh» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë, si dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 17-18.

lleshi Qamil 
Lindi më 1921, në Rremull të Matit. Me 

vendim nr. 27, datë 1 mars 1962, Gjykata 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «vepra 
përgatitore për arratisje» dhe e dënoi me 
13 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 

humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 4-5.

lleshi Sait
Lindi më 1908, në Rremull të Matit. Me 

vendim të Gjykatës Ushtarake e Elbasanit 
ka vuajtur burg politik, me akuzën 
«sabotator i pushtetit». U dënua me 5 vjet 
burg, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 1-2.

lleshi Shaqir
Lindi më 1910, në Dom të Burrelit. Me 

vendim nr. 255, datë 21 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtave për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 3-4.

lleshi Shefki
Lindi më 1936 në Dibër. U arrestua më 
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12 tetor 1964. Më 25 nëntor 1964, Gjykata 
e Rrethit të Dibrës e dënoi për «hyrje të 
paligjshme në zonat kufitare» me 2 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 105-106.

lleshi Shkurte 
Lindi më 1934 në Prosek të Mirditës. U 

internua për motive politike. Me vendim nr. 
9, datë 24 prill 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga rrethi Laç në rrethin 
Berat dhe Lushjë, prej 10 dhjetorit të vititit 
1946 deri më 25 qershor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 5-6.

lleshi tanush
Lindi në vitin 1941, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Krujës në rrethin e Mirditës, prej 
datës 10 dhjetor të vitit 1946 deri më 25 
qershor të vitit 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 171-172.

lleshi vasë
Lindi më 11 janar të vitit 1922, në 

Fishk.  Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 
janar 1992, të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi t’i njohë faktin e 
dënimit për motive politike, prej datës 19 
prill 1946 deri më 10 prill të vitit 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 11-12.

lleshi Zef
Lindi më 20 janar 1903, në Pukë. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 

Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për njohjen e faktit të pushkatimit pa 
gjyq, në mbledhjen e datës 31 tetor 1992, 
vendosi vërtetimin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike, më 26 korrik 1944, në 
Shkodër.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 144-145; F. 5, Viti 2016, 
D. 58, f. 161-162.

lleshi Zef
Lindi më 8 janar 1943, në Pukë. Në 

zbatim të Vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
14, datë 29 korrik 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për çështje politike nga 
rrethi i Pukës në rrethin e Lushnjës, prej 
vitit 15 janar 1945 deri më 18 gusht 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 153-154.

lleshi Zef
Lindi në Krujë, në vitin 1960. Me 

vendim nr. 6, datë 16 janar 1980, Gjykata 
e Krujës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 320-321.

lleshi Zef
Lindi në Zejmen. U arrestua më 25 

mars 1951, dhe me vendim nr. 590, datë 
10 nëntor 1951, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e deklaroi fajtor se «ka strehuar dhe 
furnizuar kriminelët e arratisur dhe 
ka abërë pjesë në grupin kundërshtar 
antipushtet» dhe e dënoi me 15 vjet privim 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 126.

lleshi Zef Bibë
Lindi më 28 prill 1906, në Mirditë. U 

arrestua më 10 gusht 1949. Me vendim nr. 
188, datë 12 shtator 1950, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«strehim të arratisurish» dhe e dënoi me 4 
vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 29-30.
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lleshi Zef Pjetër
Lindi më 18 mars 1900, në Katund të 

Vjetër. Me vendim nr. 187, datë 12 shtator 
1950, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «strehim të arratisurish» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg dhe punë të 
detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 23-24.

lleshi Zef Pjetër
Lindi më 12 prill 1959, në Rubik të 

Mirditës. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Rubiku 
(Mirditë) në Prosek (Rrëshen), prej 12 mars 
1967 deri më 15 mars 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 25-26.

llinxha Kadri
Lindi më 2 prill të vitit 1921. U arrestua 

më 25 nëntor 1944, dhe më 23 maj 1945, 
Këshilli Gjyqësor i Qarkut të Durrësit e 
deklaroi fajtor «armik të popullit» dhe 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje, si 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 47- 48.

lloci Fatmir
Lindi në Kukës, më 10 mars 1967. Me 

vendim nr. 21, datë 6 prill 1985, Gjykata 
e Rrethit të Kukësit e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut (të mbetur në 
tentativë)» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 26-27.

lloci rexhep
Lindi në Baldushk, në vitin 1919. 

Me vendim nr. 272, datë 26 nëntor 1951, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor si «furnizues të kriminelëve» dhe 
e dënoi me 7 vjet heqje lirie (me punë të 
detyruar). U arrestua sërish më 1976, dhe 
me vendim nr. 270, datë 7 maj 1976, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«fyerje të përfaqësuesit të pushtetit» dhe e 

dënoi me 8 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 16-17.

lloi Halim
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 
2010, 203.

lloja Hamza
Lindi më 1912, në Shkodër. Më 19 

mars 1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «krime kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 16-17.

lloshi Musa
Lindi në vitin 1914, në Dibër. Me 

vendim nr. 26, datë 12 mars 1981, Gjykata 
e Kavajës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 56- 57.

lloshi Sarand
Lindi në Shalës të Korçës, më 30 mars 

1913, me vendim nr. 300, datë 22 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor si «sabotator të pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e ndëshkimit. Në bazë të nenit 51 të 
ligjit nr. 382, datë 24 dhjetor 1946, dënimi 
iu kthye në 3 vjet privim lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 22-23.

llukaj Ukë
Lindi më 20 shkurt 1904, në Kabash 

të Pukës. Me vendim nr. 259, datë 1 gusht 
1946, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi «armik të popullit» e «ndërlidhës 
me të arratisurit», dhe e dënoi me 4 vjet 
heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 151-152.
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llukani Koço
Arsimtar.
Lindi në fshatin Peshtan të Tepelenës, 

në vitin 1896. U diplomua për mësuesi. U 
arrestua më 1947, dhe me vendim nr. 245, 
datë 20 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor se «ka qenë 
pjesëtar i grupit të Peshtanit» dhe si «agjent 
të spiunazhit grek» dhe e dënoi me 15 vjet 
heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për dy vjet kohë. U lirua në vitin 
1957. Më 1994, Presidenti i Republikës e 
dekoroi me medaljen Mësues i Merituar, 
pas vdekjes.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 24-25.

llulla Medi 
Lindi më 1954. Më 1987, Gjykata e 

Rrethit të Korçës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut» në formën e arratisjes jashtë 
shtetit e mbetur në fazën e përgatitjes dhe 
për «agjitacionit e propagandë» kundër 
pushtetit popullor, me 14 vjet burg dhe 5 
vjet internim.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 37-38.

llulla Muharrem 
Lindi më 1910. Me vendim nr. 14, 

datë 5 korrik 1976, Komisioni i Internim-
Dëbimeve e dënoi me internim nga qyteti 
i Korçës në fshatin Ndriçim (Korçë), prej 5 
korrik 1976 deri më 5 korrik 1981.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 43-44.

llulla Mydan
Lindi më 1945. U internua për motive 

politike, prej 5 korrik 1976 deri më 5 korrik 
1981.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 45.

llupa Burhan
Lindi në Vlorë. Sipas administratës 

së Drejtorisë së Burgjeve, u arrestua më 
20 dhjetor 1989 dhe u lirua më 18 qershor 
1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 222. 

llupa Luan
Lindi në Vlorë. U dënua me grupin e 

gjimnazistëve më 1950.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
33.

llupa nustret
Lindi në Vlorë, në vitin 1889. U arrestua 

më 1 nëntor 1944. Me vendim nr. 43, datë 
21 mars 1945, Gjykata Ushtarake e Vlorës e 
deklaroi fajtor se ka qenë «spiun me Ballin 
Kombëtar» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie. U lirua më 4 tetor të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 147. 

llupa Pëllumb
Lindi në Vlorë, më 14 shkurt 1931. U 

burgos për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 28. 

llupi o.f.m. atë Bernard
Klerik katolik.
Lindi më 7 shkurt të vitit 1886, në 

Shkodër. Filloren e kreu pranë shkollës 
françeskane të qytetit, të lartën në Grac e 

LLUKani

Koço Llukani



153

Insbruk të Austrisë. Meshën e parë e tha 
në Romë. Pastaj filloi detyrën si famullitar, 
fillimisht në Nikaj-Mërtur, pastaj në Hot, 
Bizë e Vlorë. Në vitet 1914-1916 mori pjesë 
në luftimet kundër malazezëve, sidomos 
në Qafën e Kolçit. Mes viteve 1931-1937 
shërbeu si famullitar në Iballë të Pukës, 
në Palç, në Rapshë e në Vlorë. Më 1941 u 
dërgua në Pejë, ku më 1946, u arrestua nga 
UDB-ja. Pas shumë torturash, u pushkatua 
po këtë vit.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 687-688.

llupi naun 
Lindi më 1944, në Tiranë. Me vendim 

nr. 92, datë 5 mars 1982, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit në 
bashkëpunim» dhe e dënoi me 8 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtës së zgjedhjes për 
3 vjet kohë.

LLUSHKU

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 14-15.

llusha ibrahim Hysen 
Lindi më 1883, në Lushnjë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

llusha Tafil Jonuz 
Lindi më 1890, në Lushnjë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 23 tetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

llushku Pashko
Lindi më 1927, në Bullsharë të 

Rrëshenit. Me vendim nr. 26, datë 10 
shkurt 1951, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së 
Lartë e dekalroi fajtor për «krime kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 21-22.
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maca gjin Frrok
Lindi më 5 mars 1915, në Perlat të 

Rrëshenit. Me vendim nr. 188, datë 12 
shtator 1950, Kolegji Ushtarak i Gjykatës 
së Lartë e deklaroi fajtor për «strehim të 
arratisurish» dhe e dënoi me 7 vjet burg e 
punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 83-84.

maca Zef Pal
Lindi më 3 qershor 1918, në Perlat të 

Rrëshenit. Me vendim nr. 34, 15 qershor 
1967, Gjykata e Qarkut të Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg. 
U lirua më 21 korrik 1969. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 126-127.

macaj gjon Pjetër
Lindi më 29 janar 1884. Më 24 janar 

1994, Gjykata e Rrethit të Mirditës vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
diktaturës, më 30 shtator 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 66-67.

macaj Jonuz
Lindi më 1874, në fshatin Brest i 

Epërm të Dibrës. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit 
nga rrethi i Dibrës në rrethet Berat e 
Tepelenë, prej datës 3 prill 1947 deri më 1 
prill 1952. Vdiq në internim.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 115-116.

macaj ndue Zef
Lindi më 1 shkurt 1913, në Perlat të 

Rrëshenit. Me vendim nr. 98, 16 gusht 

1949, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë 
e deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
kriminelë të arratisur» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 144-145.

macaj Pal Zef
Lindi më 1942, në Perlat të Rrëshenit. 

U internua për motive politike. Me 
vendim nr. 26, 11 dhjetor 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Mirditë 
në rrethet Berat,Tepelenë e Berat, prej 20 
shkurtit të vitit 1946 deri më 26 qershor 
1956. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 152-153.

macaj (shllaku) Pashke
     Lindi në Mirditë, në vitin 1940. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Miriditës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 20 shkurt 1946 deri 
më 26 qershor 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 51-52.

macaj Saibe
Lindi më 1871, në Brest të Dibrës. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethet Berat dhe Tepelenë, prej 3 
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prillit të vitit 1947 deri më 1 prill 1952.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 117-118.

macaj Sandër
Lindi më 1940, në Rëshen. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 26, 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethet 
Berat e Tepelenë, prej 20 shkurtit 1946 deri 
më 26 qershor 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 58-59.

macaj Zef Shkurt
Lindi më 1913, në Perlat të Rrëshenit. 

Me vendim nr. 98, 16 gusht 1949, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me kriminelë të 
arratisur» dhe e dënoi me 13 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 91-92.

macango nisto
Lindi në Kranë, në vitin 1928. Me 

vendim nr. 24, datë 2 prill 1974, Gjykata 
e Rrethit të Sarandës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion 
e propagandë», ndaj dhe e dënoi me 18 
vjet heqje lirie dhe konfiskimin e pasurisë 
(dënim i kombinuar). 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 162.

macango Misto
Lindi në vitin 1928, në Kranë. Me 

vendim nr. 24, datë 2 prill 1974, Gjykata e 
Rrethit të Sarandës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë» me 8 vjet heqje lirie 
dhe konfiskimin e pasurisë (dënimi 
kombinuar).
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 308-309.

macanko Kristo
     Lindi në Sarandë, në vitin 1921. Me 
vendim nr. 27, datë 27 qershor 1957, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka bërë veprime përgatitore për t’u 
arratisur» dhe e dënoi me 15 jet burgim, 

konfiskim të pasurisë, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 4 vjet kohë. U 
arrestua më 2 maj 1957.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 71-72.

maci Halit
Lindi në vitin 1944, në Kukës. Me 

vendim nr. 6, datë 27 korrik 1975, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor «për sabotim me 
qëllim dobësimin e pushtetit popullor» dhe 
e dënoi me 25 vjet heqje lirie, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. Me dekretin nr. 6135, datë 28 shkurt 
1980, iu falën 3 vjet nga dënimi.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 38- 39.

macukulli Fazile
Lindi më 1900. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 24, më 18 qeshor 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Bulqizë në rrethin Tepelenë, prej 
vitit 1949 deri më 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 146-147.

macukulli Hike
Lindi më 1928, në Bulqizë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qeshor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Bulqizë në rrethin 
Tepelenë, prej vitit 1949 deri më 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 154-155.

macukulli Mahmut
Lindi më 1890. Më 16 prill 1994, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të faktit 
të vdekjes së personit pa qenë i dënuar 
dhe të pushkatuarve pa gjyq, vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 20 shkurt 1950, në ish-
Jugosllavi.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 129-130.

macukulli Musa
Lindi më 1929, në Bulqizë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 24, më 
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18 qeshor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Bulqizë në rrethin 
Tepelenë, prej vitit 1949 deri më 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 156-157.

macukulli nazmie
Lindi më 1935, në Bulqizë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qeshor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Bulqizë në rrethin 
Tepelenë, prej vitit 1949 deri më 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 148-149.

macukulli ramazan
Lindi më 1931. Më 14 maj 1994, 

komisioni i ngritur për njohjen e faktit 
të pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetin 
e njohjes së vrasjes pa gjyq për motive 
politike të Ramazan Macukullit më 20 
shkurt 1950, në Maqedoni.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 127-128.

maça dhoksia
Lindi në Lazarat, në vitin 1956. U 

internua për arsye politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 157.

maçaj dom dedë 
Klerik katolik, martir i Kishës.
Lindi në Malin e Jushit në Shkodër, 

më 5 shkurt të vitit 1920. Mësimet e para 
i mori në Seminarin Papnor të Shkodrës, 
kurse të lartat për teologji i kreu në Romë. 
U shugurua meshtar më 19 mars 1944 dhe 
u emërua zëvendës famullitar i Shkodrës. 
Pasi shërbeu si meshtar për rreth tre vjet, në 
vitin 1947 u dërgua për të kryer shërbimin 
ushtarak në Përmet. Gjatë ushtarisë, 10 
mars 1947 u arrestua si spiun i Vatikanit. 
Pas torturave çnjerëzore, u pushkatua 
më 28 mars 1947, në Përmet, përpara 
ushtarëve të regjimentit dhe i shkelur prej 
fanatikëve, derisa dha shpirt nën këmbët 
e tyre. U shpall martir i Kishës nga Papa 
Françesku në prill të vitit 2016.
Pjetër Pepa, Si u pushkatua në Përmet meshtari i ri 
Dom Dedë Maçaj, në «55», 7 shkurt 2006, f. 6; Dr. 

Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit katolik në 
Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, f. 755.

maçaj gjon
Lindi në vitin 1899, në Selcë. U vra për 

motive politike më 20 janar të vitit 1960.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 137-138.

maçaj Prenë
Lindi në vitin 1913, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Mirditës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 20 shkurt të vitit 1946 
deri më 26 korrik të vitit 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 181-182.

maçi gjelosh 
U arrestua më 10 shtator 1946, dhe 

me vendim nr. 457, datë 2 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor se «ka ndihmuar organizatën e Ballit 
Kombëtar dhe Legalitetin» dhe e dënoi 
me 15 vjet heqje lirie me punë të detyruar, 
humbjen e të drejtave politike dhe civile 
për 5 vjet kohë, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 85.

maçi Hysen
Lindi në Tiranë, më 10 tetor 1910. 

Me vendim nr. 247, datë 22 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me 3 vjet 
heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 149-150.

maçi (smajlaj) Kolë Maç
Lindi në Rapshë të Koplik, në vitin 

1880. Me vendim nr. 171, datë 1 gusht 
1952, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «krime politike duke u 
vënë në shërbim të agjenturës jugosllave» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 151-152; F. 5, Viti 
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2016, D. 101, f. 141-142.

maçi Mahmut
Arsimtar.
Lindi në Tiranë, më 16 qershor të vitit 

1916. Shkollën Teknike («Harry Fultz»), në 
degën bujqësore, e kreu më 1936. Punoi në 
Ministrinë e Bujqësisë, pastaj në Shkollën 
Bujqësore të Kavajës dhe, më 1942, në 
Shkollën Pedagogjike të Elbasanit. U 
arrestua më 1947, dhe me vendim nr. 793, 
datë 15 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
deklaroi fajtor për «spiunazh në shërbim 
të misionarit amerikan Fulc, si dhe ka bërë 
propagandë në favor të imperialistëve», 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim, 
humbjen e përhershme të të drejtave civile 
e politike, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme. Ky vendim u 
miratua po atë ditë nga Gjykata e Lartë. U 
ekzekutua më 9 mars 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 193-194; Pjetër Pepa, 
“Dosja e diktaturës”, “Kumi”, Tiranë 2009, 
f. 255-256.

maçi ramo
Lindi në vitin 1918. Me vendim nr. 

258, datë 20 mars 1993, Gjykata e Rrethit 
të Gjirokastrës vërtetoi faktin e vrasjes së 
tij për motive politike më 14 shkurt të vitit 
1944, në Loçan të Libohovës. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 274-275.

maçi Sherif
Lindi më 16 dhjetor 1910, në Borsh të 

Sarandës. Me vendim nr. 272, datë 7 korrik 
1949, Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor «se ka penguar organet shtetërore në 
zbulimin dhe kapjen e armikut të popullit 
Qemal Balili (ish kapiten i Legalitetit) 
dhe është munduar të ndihmojë këtë dhe 
Qamil Sefën për t’u arratisur për në Itali», 
dhe e dënoi me 2 vjet e 10 muaj heqje lirie 
me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 68-69; F. 5, Viti 2016, 
D. 73, f. 267-268.

maçi tomorr
Lindi në Tiranë, më 15 korrik 1937. Me 

vendim nr. 47, datë 14 prill 1962, Gjykata 

Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» e «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme, si dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 299-300.

maçi vait
Lindi në Tiranë, në vitin 1923. U 

arrestua më 2 shtator 1946. Me vendim nr. 
700, datë 11 shkurt 1948, Gjykata Ushtarake 
e Garnizonit të Tiranëe e deklaroi fajtor 
për «spiunazh për forcat anglo-amerikane, 
duke i dhënë informacione të karakterit 
politik, ushtarak dhe ekonomik», dhe e 
dënoi me vdekje.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 15-16.

maço Murat
Lindi në Libohovë, në vitin 1933. Me 

vendim nr. 822, datë 6 tetor 1993, Gjykata e 
Rrethit të Gjirokastrës, vendosi vërtetimin 
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e faktit të vdekjes së tij në përpjekje me 
forcat komuniste për motive politike, në 14 
shkurt të vitit 1944, në Loçan të Libohovës.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 171-178.

maço Xhelal
Lindi në Libohovë, në vitin 1919. Me 

vendim nr. 822, datë 6 tetor 1993, Gjykata 
e Rrethit të Gjirokastrës, u vërtetua fakti 
i vdekjes së tij në përpjekje me forcat 
komuniste për motive politike, në 14 
shkurt të vitit 1944 në Loçan të Libohovës.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 25-32, 171-178.

maçodaj Prelë
Lindi në Shkodër, në vitin 1902. U 

arrestua më 26 mars të vitit 1951, dhe 
me vendim nr. 159, datë 15 shtator 1951, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «faje penale kundër popullit 
e shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet privim 
lirie me punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet kohë. Me 
dekret nr. 1963, datë 25 nëntor 1954, të K. 
P., iu fal pjesa e mbetur e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 316.

maçollari nuri
Lindi në Selvë, në vitin 1908. Me vendim 

nr. 125, datë 12 shtator 1950, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim e furnizim të arratisurve dhe 
është bërë pengesë e organeve shtetërore 
në zbulimin dhe kapjen e tyre» dhe e dënoi 
me 10 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtave civile për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 248-249.

maçotaj gjyste
Lindi më 3 qershor 1943. U mbajt në 

hetuesi bashkë me familjen. Më 5 dhjetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të ndenjes në hetuesi për motive 
politike të familjes Maçotaj gjatë periudhës 
22 maj 1952 – 20 prill 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f. 25-26.

maçotaj Kolë gjergj
Lindi më 7 tetor të vitit 1915, në Lohe 

të Shkodrës. U vra për motive politike në 
vitin 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 128-129.

maçotaj Prelë
Lindi në Shkodër, në vitin 1902. Me 

vendim nr. 159, datë 15 shtator 1951, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim dhe dhënie 
informatash dversantëve» dhe e dënoi me 
5 vjet privim lirie me punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 32-33.

maçotaj Prendush gjergj
Lindi në vitin 1920, në Lohe të 

Shkodrës. U vra në përpjekje me forcat e 
kufirit më 1 nënor të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 60-61.

madrili Salo Musa 
Lindi më 1910, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 28 shkurt 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

madhi ramadan
Lindi më 1920, në Mollas të Elbasanit. 

Me vendim nr. 148, 3 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me burg të përjetshëm 
dhe konfiskimin e pasurisë së tundshme e 
të patundshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, f. 65-66.

magllara Mihal
Lindi në Vodhino, më 20 shkurt 1901. 

Me vendim nr. 17, datë 25 gusht 1960, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 110-111.

mahilaj adem
     Lindi në Rexhepaj të Vlorës, më 10 
janar 1890. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
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30 shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 
janar 1993, si dhe udhëzimit të Këshillit 
të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 1992, për 
njohjen e faktit të pushkatimit pa gjyq, 
komisioni në mbledhjen e datës 25 shtator 
1993 vendosi vërtetimin e vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike më 19 korrik 1944 
në Mallakastër. 

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 58-59, 93-94.

mahilaj Serjan
     Lindi në Rexhepaj të Vlorës, më 2 shkurt 
1920. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 
janar 1993, si dhe udhëzimit të Këshillit 
të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 1992, për 
njohjen e faktit të pushkatimit pa gjyq, 
komisioni në mbledhjen e datës 25 shtator 
1993 vendosi vërtetimin e vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike më 21 shtator 1944 
në Dhërmi.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 101-102.

mahili arben
Lindi në Vlorë. U vra pa gjyq në Poçem, 

më 15 korrik të vitit 1944.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
94.

mahili Elham
     Lindi në fshatin Armen të Vlorës, në vitin 
1917. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 
1993, të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, në 
mbledhjen e datës 25 qershor 1993, vendosi 
vërtetimin e faktit të vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike në dhjetor të vitit 1944, 
në fshatin Armen të Vlorës.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 102-103. 

mahili Skënder
Lindi në Vlorë. Skuadër-komandant i 

Ballit Kombëtar. U vra nga komunistët në 
Himarë, më 21 shtator 1944. Kufoma e tij 
u ekspozua për të terrorizuar banorët e 

zonës.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
94.

mahmutaj abedin
Lindi në Shtyllas, në vitin 1962. Me 

vendim nr. 106, datë 14 qershor 1988, 
Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit, të mbetur në 
tentativë» dhe e dënoi me 14 vjet heqje 
lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 8-9.

mahmutaj Bajram
Lindi në Rabie të Tepelenës, më 3 maj 

1907. Me vendim nr. 427, datë 19 nëntor 
1946, Gjykata Ushtarake e Beratit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «sabotator të 
pushtetit» dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie 
me punë të detyruar, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 72-73.

mahmutaj Beqir
     Lindi në Tepelenë, në vitin 1916. Me 
vendim nr. 11, datë 5 korrik 1963, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe «tentativë 
arratisjejeje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
18 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 87-88.

mahmutaj gëzim
Lindi në Fier. Me vendim nr. 373, më 

21 dhjetor 1993, Gjykata e Rrethit të Fierit 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes 
së tij nga forcat e kufirit, më 6 prill të vitit 
1974.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 178.

mahmutaj Hajri
     Lindi në Gjirokastër, në vitin 1921. Me 
vendim nr. 31, datë 31 janar 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirkastrës e deklaroi fajtor 
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për «shkelje të urdhëresës së Ministrisë 
Ekonomike» dhe e dënoi me 1 muaj burg 
dhe 160 Franga gjobë. Me vendim nr. 77, 
datë 6 korrik 1949, Kolegji Ushtarak i 
Gjykatës së Lartë e e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë në bashkëveprim 
antipushtet» dhe e dënoi me 6 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e te drejtave elektorale 
për 2 vjet kohë. Me vendim nr. 24, datë 14 
maj 1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «ndihmën që i ka 
dhënë bandave kriminale» dhe «për lidhjet 
dhe bashkëpunimet që mbante me armiqtë 
e popullit», dhe e dënoi me 12 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, si dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për dy vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 29.

mahmutaj neim
     Lindi në Zhapokikë, më 15 shtator 
1910. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuare pa gjyq 
kur mungojnë dokumentet, në mbledhjen 
e datës 5 shtator 1992, vendosi vërtetimin 
e faktit të vdekjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 12 nëntor 1943. 

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 58-59.

mahmutaj neshat
Lindi në vitin 1936, në Aranitas të 

Mallakastrës. Me vendim nr. 148, datë 12 
korrik 1979, Gjykata e Fierit e deklaroi 
fajtor për «sabotim të vijës së Partisë» dhe 
e dënoi me 16 vjet heqje lirie dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 177; F. 5, Viti 
2016, D. 101, f. 149-150.

mahmuti Faik
     Lindi në Rrushkull, në vitin 1934. U 
arrestua më 9 gusht 1958. Me vendim 
nr. 153, datë 12 nëntor 1958, Gjykata 

Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
20 vjet heqje lirie, konfiskim të pasurisë, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 4 
vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 1-2.

mahmuti istref
Lindi në Lazarat, në vitin 1885. U 

internua për arsye politike.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 144.

mahmuti Bajame
Lindi në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, 

në vitin 1875. Në zbatim vendimit nr. 
445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 23, datë 
22 maj 1993, vendosi njohjen e kohës së 
internimit për çështje politike nga rrethi i 
Gjirokastrës në rrethin e Krujës, prej datës 
2 qershor të vitit 1945 deri më 25 dhjetor të 
vitit 1949. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 145-146.

mahmuti Mahmut
Lindi më 1911, në Jugosllavi. Me 

vendim nr. 6, 23 janar 1951, Gjykata e 
Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor se «ka 
ardhur në Shqipëri si diversant i dërguar 
nga U.D.B.-ja jugosllave» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 48-49.

mahmuti rexhep
     Lindi në Kukës, në vitin 1902. U 
arrestua më 22 maj 1948.Me vendim nr. 
62, datë 21 maj 1949, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 1 vit heqje lirie me punë 
të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 1-2.

mahmuti Baba Shefqet
Klerik i lartë bektashian.
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Lindi në Gllavë të Tepelenës, më 
30 dhjetor 1890. Me vendim nr. 247, 
datë 17 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«sabotim të të gjitha ligjeve të pushtetit 
popullor», se «ka marrë kontakt me shtetet 
imperialiste», si dhe «ka marrë kontakt me 
kriminel të luftës», dhe e dënoi me vdekje, 
humbje të të drejtave civile e politike, si 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme. Me shkresë nr. 215, 
datë 8 janar 1948, Gjykata e Lartë e Tiranës 
vendosi aprovimin e këtij vendimi.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 48-49.

mahmuti Xhelal
Lindi më 1898, në Greqi. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 25, 
23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Elbasan në Lozhan të 
Korçës, prej 15 majit të vitit 1949 deri më 
21 dhjetor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, f. 97-98.

mahmutllari nexhip
Lindi në Pogradec, në vitin 1911. U 

arrestua më 2 prill 1950, dhe me vendim nr. 
46, datë 29 shtator 1950, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisje jashtë shtetit» dhe për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 9 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 270-271.

mahmutllari refat
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 

shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, në mars të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 339-340.

maho Hasan Qerim
     Lindi në Dedë, më 17 maj 1901. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të Udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, 
për njohjen e faktit të pushkatimit pa gjyq, 
komisioni në mbledhjen e datës 14 janar 
1994 vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 15 
korrik 1943, në Pojan të Korçës.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 141-142.

maho Hasan
     Lindi në Çipan të Korçës, më 17 maj 
1906. Me vendim nr. 114, datë 25 maj 
1993, Gjykata e Rrethit të Devollit vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq nga forcat partizane, më 15 shtator 
1943.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 214-215.

maho Shefqet
Lindi në Kardhiq, më 8 janar të vitit 

1895. U arrestua më 14 shtator 1949, dhe 
më 9 dhjetor 1950, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi  për «organizim 
dhe bashkëpunim me diversantët dhe 
spiunët e ardhur nga Greqia», «agjitacion 
e propagandë» dhe për «qënien e tij si 
antari i komisionit që organizohej kundër 
pushtetit», me 20 vjet privim lirie me punë 
të detyruar, konfiskimin e pasurisë së tij së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë. Me 
Dekret nr. 2385, datë 7 janar 1957, të P. K. 
P.-së, dënimi iu zbrit në 15 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 118-119.

majkaj Qendro
Lindi në Vlorë. U vra në Vranisht në 

përpjekje me komunistët më 6 shkurt 1944.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
163.

majko asllan
     Lindi në Progonat të Tepelenës, më 
10 korrik 1958. Me vendim nr. 8, datë 25 
prill 1986, Komisioni Qendror i Internim-
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Dëbimeve e deboi nga qyteti Tepelenë në 
një fshat të Tepelenës për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 124-125.

majko ismail
Lindi në Petrushë, në vitin 1913. Me 

vendim nr. 4, datë 6 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi fajtor 
se «ka penguar luftën Nacional Çl.» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg me punë të detyruar, 
kofiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
civile-politike baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 283-284.

majko Qendro
     Lindi në Gjorm të Vlorës, më 1 janar 
1925. Me vendim 2304, datë 1 shtator 1994, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat komuniste në 
shkurt të vitit 1944, në Vranishtë të Vlorës.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 275-276. 

majuni irfan
Veprimtar politik, deputet i Dibrës në 

Asamblenë Kushtetuese (1945-1947).
Lindi në Dibër, në vitin 1907. Mbasi 

kryen filloren në vendlindje, vjen në 
Tiranë, ky kryen shkollën e mesme. Pas 
luftës, më 2 dhjetor 1945 u zgjodh deputet 
i Dibrës në Asamblenë Kushtetuese, 
por kundërshtoi vendosjen e diktaturës 
shtetërore. Për këtë arsye, pa iu hequr 
mandati i deputetit, në fillim të vitit 1947 
u arrestua. U gjykua me të ashtuquajturin 
«Grupi i deputeteve», me akuzat e rreme: 
«agjent i anglo-amerikaneve» dhe për 
«tradhëti ndaj popullit dhe atdheut». Me 
vendim të Gjykatës së Lartë nr. 187, datë 
27. 9. 1947, u dënua me vdekje, pushkatim, 
dhe pas refuzimit të faljes nga Presidiumi 
i Kuvendit Popullor, me shkresë nr. 180, 
datë 9. 10. 1947, u mor nga burgu në datën 
10. 10 . 1947, ora 3 pas mesit të natës, prej 
prokurorit Josif Pashko, të shoqëruar dhe 
nga ndihmësit Harito Nashi e doktor 
major Ibrahim Dervishi dhe, pasi u pyet 
dhe tha fjalën e fundit, në ora 3 e 30 minuta 
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u pushkatua. Me vendim nr. 30, datë 7 
janar 1993, Gjykata e Kasacionit e prishi 
vendimin e mësipërm dhe e deklaroi të 
pafajshëm.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 49-50.

maka dhimitër
     Lindi në Vlorë, në vitin 1942. Me 
vendim nr. 10, datë 29 prill 1967, Gjykata 
e Qarkut të Vlorës e deklaroi fajtor për 
«përgatitje arratisjeje jashtë shtetit» dhe e 
dënoi me 20 vjet heqje lirie, humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë, si dhe 
konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 187-188. 

maka gjon
Lindi më 1 maj të vitit 1957. Me vendim 

nr. 6, datë 31 maj 1985, të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve u internua 
nga rrethi i Lezha në Kashnjet të Lezhës, 
prej datës 31 maj të vitit 1985 deri më 30 
maj 1988 .
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 72-73.

maka rexhina
 Me vendim nr. 6, datë 31 maj 1985, të 

Komisionit Qëndror të Internim-Dëbimeve 
u internua nga rrethi i Lezhës në Kashnjet 
të Lezhës, prej datës 31 maj të vitit 1985 
deri më 31 maj 1988 .
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 86-87.

makaj atë dioniz Makaj
Klerik katolik.
Lindi në Shkodër, më 10 qershor 1910. 

Mësimet e para dhe të mesme i kreu në 
kolegjin françeskan të Shkodrës, ndërsa 
të lartat në Romë. Më 15 korrik 1936 u 
shugurua meshtar dhe u kthye në Shkodër, 
ku iu ngarkua detyra e famullitarit të 
Nikaj-Mërturit. U arrestua më 2 shkurt 
1945. U lirua më 1953, pas kryerjes së plotë 
të dënimit. Nga 15 korriku i vitit 1956 deri 
më 19 mars 1967, shërbeu si famullitar në 
Iballë të Pukës. Që pas mbylljes së kishave 
e deri më 1991, jetoi pranë të nipit, Pal 
Makajt, në Shkodër. Vdiq më 30 dhjetor 
2004. U varros më 1 janar 2005, në kishën e 
Zojës Rruzare tek Arra e Madhe.

Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 395-396.

makaj gjeto
     Lindi në Tale, më 24 janar 1934. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
Talja nr. 1, Shkodër, në rrethin Talje nr. 2, 
Shkodër, prej datës 25 mars 1946 deri më 
28 dhjetor 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 49-50.

makaj Mark
Lindi në vitin 1903. U vra për motive 

politike, në vitin 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 131-132.
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makaj nikollë
Lindi në vitin 1923, në Shkodër. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Lezhës në Kashnjet (Lezhë), prej datës 31 
maj 1985 deri më 31 maj 1988.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 82-83.

markaj tomë
Lindi më 15 mars të vitit 1910. U burgos 

për motive politike prej 28 korrikut të vitit 
1948 deri në shtator 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 112-113.

makashi aqif 
Lindi më 1919, në Prongji të 

Gjirokastrës. U burgos për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, f. 74.

mako Koço
Lindi më 5 shkurt 1908, në Kakodhiq 

të Sarandës. Me vendim nr. 289, 13 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor se «është vënë në shërbim 
të spiunazhit grek» dhe e dënoi me 4 vjet 
burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 91-92.

mako Kristo
Lindi në Pepel, në vitin 1934. Me 

vendim nr. 56, datë 21 dhjetor 1957, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi për 
«tradhëti ndaj atdheut, në formë tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit», me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 103-104.

maksuti Bahrije
Lindi më 1928, në Vojnikë të Dibrës. U 

internua në Tepelenë prej vitit 1949 deri 
më 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 136.

maksuti idriz
Lindi në Vojnikë të Dibrës. U internua 

për motive politike. Më 26 dhjetor 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Dibër në rrethin Tepelenë prej 10 
shkurtit 1949 deri më 10 nëntor 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 130-131.

maksuti nadire 
Lindi më 1921, në Pocest të Dibrës. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 21, më 10 mars 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Tepelenë prej 10 shkurtit të vitit 
1949 deri më 10 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 126-127.

maksuti ramadan
Lindi më 1884, në Vojnikë të Dibrës. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 21, më 10 mars 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Tepelenë prej 10 shkurtit 1949 
deri më 10 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 128-129.

maksuti refat
Lindi më 1931, në Fier. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 26, 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Korçë në Kamëz, prej 
vitit 1949 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f.  35-36.

maksuti rushdie
Lindi më 1895, në Bllatë e Poshtme të 

Dibrës. U internua për motive politike. Me 
vendim nr. 28, më 18 prill 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Tepelenë prej 10 shkurtit të vitit 
1949 deri më 10 nëntor 1953.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 134-135.

maksuti Sabri 
Lindi më 1913, në Vojnikë të Dibrës. 

Më 27 maj 1994, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 20 
shkurt 1950, në Maqedoni.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 144-145.

mala Fatbardha
Lindi më 2 shkurt të vitit 1960. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Kavajës në rrethin e Shkodrës, 
prej datës 22 nëtor të vitit 1983 deri më 22 
nëntor të vitit 1988.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 5- 6.

mala gjeto gjon
Lindi në Shkodër, në vitin 1921. Me 

vendim nr. 18, datë 30 maj 1953, Gjykata 
Speciale e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 90-91.

mala Hysni
     Lindi në Tepelenë, më 28 mars 1913. Më 
23 janar 1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor se «ka patur dijeni për të 
gjitha mbledhjet që bëheshin në teqe, ka 
patur dijeni për komplotin që u përgatit» 
dhe e dënoi me 20 vjet privim lirie, si dhe 
konfiskim të pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 79-80.

mala naslie
Lindi më 1917, në Kavajë. U dëbua për 

motive politike, nga 1 janari i vitit 1948 
deri më 1 janar 1950.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 29.

mala Skënder
Lindi më 1914, në Tiranë. Me vendim 

nr. 716, 23 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg. 
U fal më 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 42-43.

malaj adem
Lindi në Tepelenë, në vitin 1919. Me 

vendim nr. 17, datë 15 gusht 1962, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 32-33.

malaj age
Lindi në vitin 1962, në Jubicë të 

Shkodrës. Me vendim nr. 21, datë 6 janar 
1986, Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
internimin e saj për motive politike për 5 
vjet kohë. U lirua në dhjetor të vitit 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 52-53.

malaj aneta
Lindi më 1962, në Radostimë të Fierit. 

U dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 22.

malaj Bajame Padush 
Lindi në vitin 1921, në Mallakastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
15 korrik të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 202-203; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

malaj Bajram
     Lindi më 10 mars 1920. Me vendim nr. 678, 
datë 14 dhjetor 1946, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «dëzertim dhe 
si kundërshtar të pushtetit popullor» dhe 
e dënoi me 8 vjet burgim. U fal me dekret 
nr. 819, datë 27 prill 1949, të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor. Me vendim nr. 53, 
datë 21 dhjetor 1966, Gjykata e Qarkut 
të Shkodrës e deklaroi fajtor dhe e dënoi 
sipas nenit 139/a 3 10 të Kodit Penal me 6 
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vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 48-49.

malaj Beqir
Lindi më 1905. Më 9 tetor 1945, Gjykata 

Ushtarake e Fierit e dënoi me vdekje si 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 91-92.

malaj Brahim
     Lindi në Kosmaç të Shkodrës, më 8 
tetor 1923. Me vendim nr. 138, datë 22 
maj 1959, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtori për «dezertim nga radhët 
e ushtrisë» dhe e dënoi me 3 vjet privim 
lirie. Me vendim nr. 74, datë 25 korrik 1963, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
14 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë. Përfundimisht u dënua me 15 

vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 58-59.

malaj dom dedë
Klerik katolik, martir i Kishës.
Lindi në Mali Kolaj, në Velipojë, më 16 

nëntor të vitit 1917. Pas shkollës fillore dhe 
të mesme, që e kreu në Seminarin Papnor 
Shqiptar në Shkodër, i vazhdoi studimet 
në Itali. U shugurua meshtar në Castel 
Gandolfo të Romës, më 20 dhjetor 1942. 
Pas kthimit në Shqipëri, shërbeu në zonën 
e Dajçit të Bregut të Bunës. Është një nga 
dy klerikët (bashkë me Atë Konrad Gjolajn 
[shih]) që nuk pranuan të nënshkruanin 
Statutin e Kishës Katolike të Shqipërisë 
(26 qershor 1951). U arrestua ngaqë 
dërgoi jashtë shtetit listën e meshtarëve të 
pushkatuar. Me vendim nr. 5, datë 27 tetor 
1952, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
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deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me vdekje, me pushkatim, si dhe 
konfiskimin e pasurisë. U pushkatua 
më 12 maj 1959, në moshën 42 vjeçare. U 
shpall martir i Kishës nga Papa Françesku 
në prill të vitit 2016.

Azem Qazimi, Procesimi i asgjesimit të fesë 
në komunizëm, ISKK, 2012, IV, f. 96; F. 5, 
Viti 2016, D. 35, f. 27-28.

malaj dilë Pjetër
Lindi në vitin 1920, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 prill 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 2 shkurt 1949 deri më 
29 maj të vitit 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 9-10.

malaj dilë Prelë
Lindi në vitin 1925, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga Malësia e Madhe në rrethet 
e Kuçovës, Beratit dhe të Tepelenë, prej 
datës 11 janar të vitit 1946 deri më 30 
nëntor të vitit 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 54-55.

malaj dushan
     Lindi në Sevaster të Vlorës, në vitin 1935. 
Me vendim nr. 125, datë 14 dhjetor 1951, 
Gjykata Territoriale e Durrësit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion dhe propagandë» 
dhe e dënoi me 1 vit heqje lirie me punë 
të detyruar. U arrestua sërish më 23 prill 
1953, dhe më 9 korrik të po atij viti, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor për 
«akte terroriste» dhe e dënoi me 20 vjet 
burgim, konfiskimin e plotë të pasurisë, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
dy vjet kohë. Me dekretin nr. 3242, datë 

20 mars 1961, iu falën 6 vjet nga dënimi. U 
lirua më 11 qershor 1966.
   

F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 52-53.

malaj gjergj gjon
Lindi në vitin 1953, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në fshatin 
Hajmel, prej datës 13 tetor 1963 deri më 10 
tetor të vitit 1968.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 58-59.

malaj (pali) gjergj Pal
     Lindi në Shllak të Shkodrës, më 3 qershor 
1923. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave dhe 
shtesën e bërë në pikën 7 në udhëzimin nr. 
7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
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për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 27 nëntor 1993, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 12 shkurt 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 116-117. 

malaj gjergj Prelë
Lindi në vitin 1928, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Malësis së Madhe në 
rrethet e Tepelenës e të Beratit, prej datës 
11 janar të vitit 1946 deri më 30 nëntor 
1954.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 62-63.

malaj Hajdar
Lindi në Fier, në vitin 1950. Me vendim 

nr. 18, datë 4 shkurt 1983, Gjykata e Rrethit 
Fier e deklaroi fajtor për  «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 218-219.

malaj Haxhi
Lindi në vitin 1938, në Ballsh. Me 

vendim nr. 38, datë 13 mars 1961, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 12 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 151-152.

malaj Hysni
Lindi në Smokthinë të Vlorës, në vitin 

1910. Me vendim nr. 62, datë 10 korrik 
1943, Gjykata Ushtarake e Vlorës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «sabotator të 
luftës» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave qytetare e 
politike barza me kohën e dënimit. Me 
vendim nr. 16, datë 23 shkurt 1952, Gjykata 

Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim të një organizate armike» 
dhe e dënoi me 2 vjet punë korrektuese.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 127-128.

malaj Kase
Lindi më 31 shkurt të vitit 1922, në 

Fier. U vra për motive politike në mars të 
vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 161-162.

malaj Katrinë
Lindi në vitin 1917. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Malësis së Madhe në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 11 janar të vitit 1946 
deri më 30 nëntor 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 64-65.

malaj Lenë nikollë
Lindi më 19 prill të vitit 1935, në 

Ivanaj të Kastratit. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 24, datë 18 
qershor 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Shkodrës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
20 mars 1949 deri më 10 maj 1957.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 24-25.

malaj Luigj gjeto
Lindi në vitin 1950, në Ivanaj të 

Kastratit. Me vendim nr. 1, datë 6 janar 
1986, Gjykata e Rrethit të Shkodrës vërtetoi 
faktin e internimit të tij për motive politike 
prej datës 6 janar të vitit 1986 deri më 28 
dhjetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 66-67.

malaj Luigj ndoc
Lindi më 13 mars të vitit 1947, në Bajzë të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
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komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethet e 
Beratit e të Tepelenës, prej datës 15 qershor 
të vitit 1948 deri më 20 nëntor 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 68-69.

malaj Lul Prekë
Lindi në vitin 1944, në Rapshë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Shkodrës në fshatin Bushat, prej datës 1 
janar të vitit 1963 deri më 13 tetor 1968.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 70-71.

malaj Mal
     Lindi në Tropojë, në vitin 1875. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethin e Beratit, 
prej datës 30 qershor 1945 deri më 30 
qershor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 5-6.

malaj Malo
     Lindi në Konispol, më 25 dhjetor 1920. 
Me vendim nr. 15, datë 15 maj 1964, 
Gjykata e Rrethit të Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 17 vjet heqje lirie, humbjen e të 
drejtave elektorale për 4 vjet kohë, si dhe 
konfiskimin e pjesshëm të pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 104-105.

malaj Mark Llesh
Lindi në vitin 1928, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin 
e Tepelenës, prej datës 15 qershor të viti 
1948 deri më 20 nëntor 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 22-23.

malaj Mark Pashk
Lindi në Ivanaj të Kastratit. U vra për 

motive politike më 2 shkurt të vitit 1945. 
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 20-21.

malaj Mustafa
Lindi në Fier, në vitin 1926. Me vendim 

nr. 103/119, datë 29 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Fierit e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «kriminel lufte», se «ka marrë 
pjesë në të gjitha operacionet e bandës 
terroriste kundër popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme. Më datë 3 tetor 
1945, me vendim nr. 316, datë 3 tetor 1945, 
të Gjykatës së Lartë Ushtarake, dënimi iu 
kthye në burgim të përjetshëm dhe punë 
të detyruar (dënim i kombinuar).
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 27-28.

malaj Myfit
Lindi në Verbas – Kotë të Vlorës, në 

vitin 1927. U arrestua më 8 tetor 1947. 
Me vendim nr. 346, datë 30 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Vlorës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 20 vjet 
privim lirie me punë të detyruar, si dhe me 
humbjen e të drejtave civile e politike.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 133-134.

malaj ndoc
     Lindi në Ivanaj të Kastratit, më 14 
tetor 1925. Me vendim nr. 118, datë 14 
shtator 1957, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe për «pjesëmarrje në bandë të 
armatosur» dhe e dënoi me 25 vjet burgim, 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme. U arrestua 
sërish më 10 gusht 1972, dhe me vendim nr. 
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259, datë 27 tetor 1972, Gjykata e Rrethit të 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 102-103.

malaj nikollë
Lindi në vitin 1914, në Bajzë të Kastratit. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 20 mars 1949 deri më 10 maj 
1957.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 26-27.

malaj Pashkë gjelosh
Lindi në vitin 1888, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 

vendim nr. 28, datë 8 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Malësis së Madhë në 
rrethet e Beratit e të Tepelenë, prej datës 11 
janar të vitit 1946 deri më 30 nëntor 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 72-73.

malaj Peshkë
Lindi në vitin 1900, në Kukës. Me 

vendim nr. 92, datë 14 dhjetor 1954, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 16 vjet burg dhe konfiskimin 
e bagëtive. Me vendim nr. 310, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë. Me dekretin nr. 2517, datë 2 shtator 
1957, iu fal dënimi aksesor mbi konfiskimin 
e lopës dhe 8 deleve. Me dekretin nr. 310, 
datë 30 dhjetor 1954, dënimi iu zbrit në 10 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 27- 28.
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malaj Pjerin Mark
Lindi në Lushnjë, në vitin 1966. U 

arrestua më 31 mars 1986, dhe me vendim 
nr. 127, datë 7 korrik 1986, Gjykata e 
Rrethit të Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut me anën e arratisjes 
jashtë shtetit në Jugosllavi» dhe e dënoi me 
10 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 86-87.

malaj Pjetër gjon
Lindi në vitin 1935, në Ivanaj të 

Kastratit. Në zbatim vendimit nr. 38, datë 
10 tetor 1963, të Komisionit Qëndror të 
Internim-Dëbimeve, u internua për motive 
politik prej datës 10 tetor të vitit 1963 deri 
më 10 tetor 1968.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 74-75.

malaj Prengë Prelë
Lindi në vitin 1917, në Bajzë të 

Kastratit. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, dhe të ligjit nr. 7660, datë 4 
janar 1993, si dhe të udhëzimit të Këshillit 
të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 1992, 
komisioni i ngirtur për njohjen e kohës së 
dënimit, në mbledhjen e datës 26 qershor 
1993 vendosi t’i njohë faktin e dënimit për 
motive politike prej janarit të vitit 1945 
deri në mars 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 118-119.

malaj Prenk Prelë
Lindi në Vranaj të Shkodrës, në vitin 

1915. Me vendim nr. 276, datë 26 qershor 
1952, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «arratisje» dhe «bashkëpunim me 
diversantë», dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 88-89.

malaj Pult
     Lindi në Tropojë, më 8 korrik 1885. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethin e Beratit, 

prej datës 30 qershor 1945 deri më 30 
qershor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 35-36.

malaj Qerem
Lindi në Vlorë. Më 1954 u dënua me 15 

vjet burg për tentativë arratisjeje. Më 1958 
e vranë brenda në burg.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
180.

malaj rexhep Mal
      Lindi në Tropojë, më 15 prill 1915. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethin e Beratit, 
prej datës 30 qershor 1945 deri më 30 
qershor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 74-75.

malaj Selim
     Lindi në Kalivaç, më 13 mars 1920. Me 
vendim nr. 247, datë 27 maj 1995, Gjykata 
e Rrethit të Tepelenës vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 10 janar 1944, në fshatin Zhulaj 
të Tepelenës.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 72-73.

malaj Sulo
Lindi më 1905, në Hallkomemaj. Me 

vendim nr. 43, 11 korrik 1949, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka qenë drejtues dhe udhëzues i 
veprave të kryera nga një bandë kriminale 
të arratisurish» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim. Më 3 shtator 1949, dënimi iu 
kthye në burgim të përjetshëm.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, f. 91-92.

malaj Sulo
Lindi më 1925, në Patos. Me vendim nr. 

72, 1 teor 1950, Gjyakata e Lartë e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg, heqjen e gradës 
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tetar dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 65-66.

malaj Shotë
     Lindi në Tropojë, më 12 maj 1894. Me 
vendim T-537, datë 16 gusht 1994, Gjykata 
e Rrethit të Tropojës vendosi vërtetimin e 
faktit juridik të vrasjes pa gjyq nga forcat 
komuniste për motive politike të Shotë 
Malajt në vendin e quajtur Tropojë, më 16 
tetor 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 76-78.

malaj Xhaferr
Lindi më 1914, në Fier. Më 29 shtator 

1945, Gjykata Ushtarake e deklaroi fajtor 
se si «armik i popullit dhe kriminel luft e 
se ka kryer këto faje: ka qenë pjesëtar 
i Organizatës së Ballit Kombëtar me 
gradën Toger, ka marrë pjesë në të gjitha 
operacionet e kryera në Mallakastër dhe 
Fier. Në katundin krahës të Tepelenës 
ka U arrestua dhe U ekzekutua vetë 
simpatizantë të F. N. Çl., ka organizuar 
arrestimin dhe pushkatimin e këshilltarëve 
të katundit Drizar», dhe dënoi me vdekje, 
si dhe konfi skimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 172.

malaj Zef gjeto
Lindi në vitin 1960, në Ivanaj të 

Kastratit. U internua për 5 vjet kohë për 
motive politike me vendim nr. 1, datë 6 
janar 1986. U lirua më 28 dhjetor të vitit 
1990.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 76-77.

malaj Zef gjon
Lindi në Bajzë të Kastratit, në vitin 

1911. Me vendim nr. 22, datë 5 shkurt 1945, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrjen në mbledhjen 
e dhjetorit me shkaqe lehtësuese» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 94-95.

malaj Zojë ahmet
     Lindi në Tropojë, më 17 qershor 1931. 
U internua për motive politike në fshatin 
Lekbibaj të Tropojës, prej datës 24 shkurt 
1988 deri më 24 shkurt 1990.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 29-30.

malasi amazona
E bij a e Alush Lleshanakut [shih].
Lindi më 1944, në Elbasan. U internua 

për motive politike, prej 1 qershorit të vitit 
1946 deri më 1 qershor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 14-15

malasi Besnik
Lindi më 10 nëntor 1943, në Syzes të 

Beratit. Më 12 korrik 1975, me vendim 
nr. 97, u deklarua fajtor për «agjitacion e 
të propagandë kundër pushtetit popullor», 
dhe u dënua me 7 vjet burg, si dhe humbjen 
e së drejtës së zgjedhjeve për 5 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 43-44.
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malasi Feta
Lindi më 1933, në Gjinoqar të Fierit. 

Me vendim nr. 39, 21 mars 1963, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 16 vjet e 8 muaj burg, 
konfi skimin e pasurisë së tij  së luajtshme 
e të paluajtshme, si dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet kohë. Me 
vendim nr. 183, 25 korrik 1980, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet burg. Me 
vendim nr. 59, 23 shtator 1987, Gjykata e 
Matit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, f. 95-96.

malasi Kasem
Lindi në Gllavë të Tepelenës, më 17 

janar të vitit 1905. Studimet e larta për 
histori dhe letërsi i kreu në Hungari. U 
arrestua për motive politike më 15 nëntor 
të vitit 1944 dhe u dënua me 10 vjet burg. 
U lirua më 16 nëntor 1950.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 59-60.

malasi veli
Lindi më 1898, në Syzes të Beratit. 

Më 13 nëntor 1946, Gjykata Ushtarake 
e Beratit, e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi «sabotator i pushtetit» dhe se 
kishte «propaganduar kundër pushtetit», 
me 7 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 35-36.

maleçaj Xhelal
Lindi më 18 prill të vitit 1953, në Reç. 

Me vendim nr. 105, datë 21 qershor 1974, 
Gjykata e Rretht të Shkodrës vendosi t’i 
njohë kohën e dënimit për motive politike 
prej datës 9 shkurt të vitit 1974 deri më 9 
shkurt 1984.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 50-51.

malëshova (Lame Kodra) Sejfulla
Veprimtar politik, shkrimtar, 

përkthyes.

Lindi në Malëshove të Këlcyrës, më 
2 mars të vitit 1900. Arsimin fi llor e kreu 
në vendlindje, kurse studimet e mesme 
në kolegjin e Shën Dhimitër Koronës në 
Kalabri. Këtu, së bashku me mikun e tij  
Odhise Paskali, botoi revistën «Studenti 
Shqiptar», ku nxorri dhe vjershat e tij  të 
para. Studimet e larta për mjeksi i kreu në 
Romë. Më 1924 u zgjodh sekretari personal 
i Fan Nolit në qeverinë e tij  demokratike. 
Me rrëzimin e Nolit, migroi në Paris e, së 
andejmi, i frymëzuar nga Revolucioni i 
Tetorit, në Moskë, ku studioi dhe më vonë 
dha mësim marksizmin. Në Bashkimin 
Sovjetik, më 1930 hyri në Partinë Komuniste, 
por më 1932 u përjashtua si buharinist. 
Aty nga viti 1938 u kthye sërish në Paris 
e, pas pushtimit të tij  nga gjermanët, u 
vendos në Grenobël. Në verën e vitit 1943 
u kthye në Shqipëri, ku u zgjodh anëtar i 
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste. 
Më 7 tetor 1945 organizoi kongresin e 
parë të shkrimtarëve shqiptarë, ku u bë 
dhe themelimi i Lidhjes së Shkrimtarëve 
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të Shqipërisë, me 74 anëtarë, komunistë 
e jokomunistë. Pa kaluar shumë kohë, ai 
u bë zëdhënës i njërit prej dy fraksioneve 
që rivalizonin për pushtet brenda në 
parti. Por me përkrahjen e komunistëve 
jugosllavë, fraksioni i kundërshtarit të tij, 
Koçi Xoxe, fitoi në fillim të vitit 1946 dhe 
Malëshova ra. Në një mbledhje të Komitetit 
Qendror më 21 shkurt 1946, Malëshova 
u akuzua për opurtinizëm dhe devijim 
të djathtë dhe u përjashtua si nga Byroja 
Politike, ashtu dhe nga Komiteti Qendror. 
U internua për tri vjet në Ballsh, kurse 
pjesën tjetër të jetës e kaloi në internim të 
brendshëm si magazinier në Fier, ku, për 
vite, asnjë banor i qytetit nuk guxonte t’i 
fliste. Vdiq më 11 qershor 1971. Përveç 
të motrës, varrëmihësit dhe dy agjentëve 
të Sigurimit, askush tjetër nuk guxoi të 
merrte pjesë në funeral.

vepra: Vjersha, Tiranë, 1945. Malëshova 
është dhe hartues i një fjalori rusisht-shqip, 
që më pas u botua me emër të tjetërkujt. 
Ai ka përkthyer në shqip vepra të Marksit, 
Engelsit dhe Leninit.
Robert Elsie, Histori e letërsisë shqiptare, 
“Dukagjini”, Tiranë-Pejë, 1997, 11.2, f. 378-380.

mali ismail
     Lindi në Tiranë, në vitin 1921. U arrestua 
më 30 qershor 1947. Me vendim nr. 98, datë 
6 maj 1948, Gjykata Ushtarake e Rrethit të 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor si «anëtar të 
një grupi klandestin dhe propogandist» e 
si «dezertor nga rradhët e ushtrisë», dhe 
e dënoi me 3 vjet privim lirie me punë të 
detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 7-8.

mali ndue Llesh
Lindi më 1926, në Kaçinar të Mirditës. 

U burgos për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, f. 96-97.

mali niko
Lindi në Vlorë. U burgos për 

agjitacion e propagandë.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
48.

malile çezar
Lindi më 1928, në Gjirokastër. Me 

vendim nr. 145, 11 prill 1950, Gjykata e 
Rrethit të Tiranës e dënoi për «tentativë 
arratisjeje jashtë shtetit» me 12 vjet burg, 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë dhe konfiskimin e pasurisë. U lirua 
më 1957.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 106-107.

malile drita
Lindi më 1924, në Delvinë. Me vendim 

nr. 722, 24 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtore «si element 
antiparti dhe antipushtet, ka punuar 
kundër pushtetit me të gjitha energjitë e 
saj, dhe ka hedhur parulla kundër partisë 
e pushtetit, ka pasur takime me elementë 
të dyshimtë», dhe e dënoi me 2 vjet 
burg, punë të detyruar, dhe humbjen e 
të drejtave të tij civile e politike baraz me 
kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/, f. 143-144.

malile veliko
Lindi më 1891, në Gjirokastër. Me 

vendim nr. 283, 10 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se ka bërë «faje karshi popullit dhe shtetit 
duke marrë pjesë në organizatën e Ballit, 
është vënë në shërbim të Sillogut dhe ka 
kryer detyrat e ngarkuara» dhe e dënoi me 
25 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë. Më 27 prill 1949, dënimi iu zbrit në 
15 vjet burg. Më 23 nëntor 1954, dënimim 
iu ul nga 15 në 12 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 201-202.

malindi ilir
Lindi në Tiranë, më 29 gusht 1957. 

Me vendim nr. 327, datë 3 gusht 1978, 
Gjykata e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 321-322.

maliqi ali
Nacionalist.
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Lindi në Dibër të Madhe, në vitin 
1908. Më 7 prill 1939 ishte në krye të 1000 
burrave dibrane në Qafë Shtamë. Në 
shtator të po atij viti, u arrestua për rebelim 
nga italianët dhe, pas 9 muajsh hetuesie, 
u internua ne ishujt Ventotene, nga ku u 
lirua në dhjetor 1942. Më 1943 kryeson 
forcat nacionaliste në Dibër dhe në trojet 
shqiptare në Maqedoni. Si antikomunist 
që duhej eliminuar, u arrestua pasi ishte 
dorëzuar në janar 1945, pas amnistisë. Më 
12 maj 1945 u nxorr në gjyq dhe u dënua 
me vdekje, por më vonë iu fal jeta. Kur po 
i mbaronte afati i burgut (i kishin mbetur 
edhe 20 ditë),i organizuan një prapaskenë 
për ta vrarë në repartin 309 të fabrikës së 
çimentos në Elbasan. Pra, më 12 maj 1967, 
u qëllua pas shpine me levë dhe ra nga një 
lartësi e madhe.

maliqi arben
     Lindi në Shkodër, në vitin 1971. Me 
vendim nr. 169, datë 13 korrik 1988, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes së mbetur në tentativë» dhe e 
dënoi me 5 vjet heqje lirie. Dënimi filloi të 
zbatohet më 20 qershor 1988.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 86-87.

maliqi isuf
Lindi më 1908, në Dibër. Më 7 gusht 

1954, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për krimin e «tentativës për 
t’u arratisur në Jugosllavi», dhe e dënoi me 
15 vjet burg, si dhe konfiskimin e pasurisë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 138-139

maliqi neki Muhamet 
Lindi më 1908, në Përmet. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

malka Fidarije
Lindi më 1914, në Korçë. Më 20 janar 

1950 u dënua me pesë vjet burg për «krime 
kundër shtetit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 51-52.

malka Fuat
Lindi më 1917, në Bilisht. U arrestua 

më 21 gusht 1950. Me vendimin nr. 30, 6 
shkurt 1951, Gjykata Ushtarake Territoriale 
e Korçës e dënoi për «bashkëpunim 
me diversantët» me 15 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. U lirua më 5 maj 1961.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 97-98.

malka Pëllumb
Lindi në Korçë, në vitin 1946. Me 

vendim nr. 38, datë 12 shtator 1964, Gjykata 
e Qarkut të  Korçës e deklaroi fajtor në bazë 
të nenit 64, 10 e 14 të K. P., dhe e dënoi me 
11 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 235-236.

malkaj Xhemal
Lindi në Drizar të Fierit. Më 16 korrik 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
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vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 12 shkurt 1944, në Drizar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 9-10.

malko ramadan
Lindi në Përmet, në vitin 1930. U 

arrestua më 21 shtator 1963, dhe me 
vendim nr. 1, datë 15 janar 1964, Gjykata 
e Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 9 vjet heqje lirie. Me Dekret nr. 4341, 
datë 11 maj 1971 të P. K. P.-së, iu fal koha e 
mbetur e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 258-259; F. 5, Viti 2016, 
D. 101, f. 248-249.

malko Tafil
Lindi më 12 janar të vitit 1926, në 

Zharnec. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2, 

datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ,e, 
vendosi t’i njohë periudhën e vuajtjes së 
dënimit prej datës 6 shtator 1952 deri më 
11 shkurt 1960.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 149-150.

malko Ymer
Lindi më 1933, në Koskë, Greqi. U 

burgos për motive politike, prej 28 nëntorit 
të vitit 1962 deri më 23 dhjetor 1966.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 12-13.

malo Bedri nexhip 
Lindi më 1897, në Skrapar. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 1 qershor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

malo Belul
Lindi në Pirg, më 15 prill të vitit 1936. 
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Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
14, datë 29 korrik 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Korçës në Kamëz të Tiranës, prej 
datës 10 janar 1949 deri më 10 dhjetor të 
vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 176-177.

malo demirali 
Lindi më 1923. Më 16 korrik 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq më 12 tetor 
1944, në Dardhë të Korçës. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 105-106.

malo Fadile
Lindi më 11 qershor të vitit 1943. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Kavajës në rrethin e Shkodrës, prej 
datës 22 nëntor të vitit 1983 deri më 22 
nëntor të vitit 1988. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 15- 16.

malo Faruk
Lindi më 1943, në Konispol të Sarandës. 

U dënua me burg për motive politike, prej 
23 marsit të vitit 1961 deri më 20 maj 1970.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 57-58.

malo Ferid
     Lindi në Korçë. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 24, datë 18 
qershor 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në fshatin Seman të Fierit, prej 
datës 24 prill 1951 deri në vitin 1972.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 11.

malo gogo
Lindi më 1919, në Dhërmi. U arrestua 

më 24 dhjetor 1952. Me vendim nr. 53, 23 
prill 1953, Gjykata Ushtarake e Durrësit 
e dënoi për «përkrahje të krimit të 
tradhëtisë», me 7 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave për 
7 vjet kohë. U lirua më 17 shtator 1958. U 
arrestua sërish më 1969, dhe me vendim 
nr. 81, 21 gusht 1969, Gjykata Ushtarake e 
Vlorës e dënoi me 6 muaj burg për «fyerje 
botërisht të përfaqësuesit të pushtetit, 
ndihmësgjyqtarit Th.K., i cili njoftonte 
vendimin e Gjykatës së fshtatit Dhërmi».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, f. 43-44.

malo Muhamed
Lindi më 2 shtator të vitit 1936. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Kavajës në rrethin e Shkodrës, prej 
datës 22 nëntor të vitit 1983 deri më 22 
nëntor të vitit 1988. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 13- 14.

malo namik
     Lindi në Konispol të Sarandës, më 28 
janar 1940. Me vendim nr. 11, datë 17 tetor 
1960, të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve u internua për motive politike 
nga rrethi Sarandë në rrethin Lushnjë për 
5 vjet kohë. Masa e dënimit iu hoq më 31 
gusht 1964.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 55-56.

malo (nazëraj) Qani
     Lindi në Vreshtas, në vitin 1928. Me 
vendim nr. 120-126, datë 9 tetor 1945, 
Gjykata Ushtarake Fier e deklaroi fajtor 
në bazë të neneve 14, 15, 16 të ligjit nr. 41, 
datë 14 janar 1945, dhe e dënoi me 15 vjet 
burgim, humbjen e të drejtave qytetare e 
politike baraz me kohën e ndëshkimit, si 
dhe konfiskimin e pasurisë së tundshme e 
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të patundshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 42-43.

malo Qazim
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 14, datë 29 korrik 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Korçës në Kamëz të 
Tiranës, prej datës 10 janar 1949 deri më 10 
dhjetor të vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 178.

malo Sabri
Lindi më 1904, në Bilisht. U internua 

për pesë motive politike nga Kapshtica në 
fshatrat e Fierit, prej 25 prillit të vitit 1951 
deri më 25 prill 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 48-50.

malo Selime
     Lindi në Korçë, në vitin 1923. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike në 
rrethin e Fierit, prej datës 24 prill 1951 deri 
më 3 prill 1990.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 333-334.

malo theodhori
Lindi në Derviçan, në vitin 1915. 

Me vendim nr. 11, datë 28 prill 1964, 
Gjykata e Qarkut të  Gjirokastrës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë në dëm të 
pushtetit popullor» me 10 vjet heqje lirie. 
Me vendim nr. 72, datë 12 dhjetor 1988, 
Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë» me 10 vjet 
heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 56.

malo Zenel 
Lindi më 1925, në Eçmenik. Me 

vendimin nr. 689, datë 20 dhjetor 1946, 

Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
motive politike dhe vuajti burg nga 6 
shtatori i vitit 1946 deri më 2 gusht 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 93-94.

malo Zihni
     Lindi në Tiranë, në vitin 1908. U 
arrestua më 3 nëntor 1956. Me vendim nr. 
6, datë 25 janar 1957, Gjykata e Qarkut të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet 
burgim. U amnistua me dekret nr. 2548, 
datë 27 nëntor 1957.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 61-62.

malo Zini
Lindi më 1910. Më 24 tetor 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, në nëntor 1944. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 63-64.

malocaj gjon
     Lindi në Shkodër, në vitin 1905. Me 
vendim nr. 29, datë 16 shkurt 1946, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në një organizatë politike» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 17-15.

malocaj Kolë Zef 
     Lindi në Shkodër, më 17 korrik 1908. 
Me vendim nr. 37, datë 24 shkurt 1945, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor si «pjesëmarrës në lëvizjen e janarit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 93-94.

malocaj ndrekë dedë
     Lindi në Shkodër, në vitin 1921. 
Administrata e Burgjeve pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, duke u bazuar në 
regjistrin themeltar nr. 2, me numër rendor 
969, vërtetoi se Ndrekë Dedë Malocaj u 
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arrestuar për motive politike më 30 prill 
1958, dhe u lirua më 11 korrik 1963.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 12-13.

malocaj nikë
     Lindi në Trush të Shkodrës, më 3 maj 
1918. Me vendim nr. 37, datë 24 nëntor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në një organizatë 
politike për rrëzimin e pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 20 vjet burgim.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 75-76.

malocaj Pjetër
     Lindi në Trush të Shkodrës, më 14 shkurt 
1910. U arrestua më 2 shkurt 1945, dhe me 
vendim nr. 29, datë 18 shkurt 1945, Gjykata 
e Rrethit të Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«veprimtari armiqësore kundër pushtetit» 
dhe e dënoi me vdekje.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 54-55.

maloku Myftar
Lindi në Tiranë, në vitin 1906. Me 

vendim nr. 31, datë 15 shkurt 1961, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e deklaroi fajtor 
për «moskallëzimin e një krimi kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
1 vit kohë. U amnistua me dekret nr. 360, 
datë 23 nëntor 1962.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 129.130.

maloku Saimir reshit
Lindi në Tiranë, më 12 korrik të vitit 

1946. Kreu gjimnazin “Skënderbej” (1960-
1964) dhe Shkollën e Lartë Ushtarake 
për Radio-Ndërlidhje (1964-1966). Mes 
viteve 1967-1969 shërbeu si Oficer i Radio-
Ndërlidhjes. Më 1969 filloi studimet në 
Fakultetin e Inxhinierisë Elektronike 
pranë Universitetit Shtetëror të Tiranës. 
U diplomua më 1974. Pas kryerjes së 
studimeve, punoi për dy vjet (1974-1976) si 
Inxhinier Elektronik Ushtarak. U arrestua 
më 1976, dhe më 28 gusht të po atij viti, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Rrethit të 

Matit e deklaroi fajtor për “agjitacion e 
propagandë kundër Pushtetit Popullor” 
dhe e dënoi me 13 vjet heqje lirie (dënim i 
kombinuar). Dënimin e vuajti në burgjet e 
Burrelit, Ballshit e të Spaçit. Me dekret nr. 
6950, datë 30. 01. 1985 të P. K. P.-së iu fal 
mbetja e dënimit. Nga shkurti i vitit 1986 
deri më 1992 punoi si Teknik Elektronik 
në Ndermarrjen e Riparim-Shërbimeve 
në Tiranë. Është ndër protagonistët e 
rrëzimit të simboleve komuniste në Tiranë 
(20 shkurt 1991). Që prej vitit 1997 është 
aktivist i të Drejtave të Njeriut pranë 
Qendrës Shqiptare për Rehabilitimin e 
Traumës dhe të Torturës. Është dekoruar 
nga Presidenti i Republikës me Medaljen 
e Artë “Për Merita të Veçanta Civile” (6 
nëntor 2001) dhe me Medaljen e Artë të 
Shqiponjës (2 shkurt 2009).
Republika e Shqipërisë, Ministria e Drejtësisë, 
Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore, nr. 4218 i Prot.

maloku (ballushi) Syme
Lindi më 1935, në Tiranë. U internua 

dhe dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 28, 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Tiranë në rrethin 
Tepelenë, prej 30 prillit 1949 deri më 30 
prill 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 264-265.

malsija ramadan
Lindi më 13 shtator të vitit 1913. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Kamzë të Tiranës, prej datës 
8 dhjetor 1950 deri më 10 qershor të vitit 
1952.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 57-58.

malshi Zef Mark
Lindi më 20 gusht 1887. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 23, 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 10 
janar 1950 deri më 10 dhjetor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 113-114.

maluka avdyl
Lindi në Ersekë, në vitin 1900. U 

arrestua më 4 janar 1961, dhe me vendim 
nr. 24, datë 22 shtator 1961, Gjykata e 
Qarkut të Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 303.

maluka gjylsyme
Lindi në Kavajë. Në zbatim vendimit 

nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 23, datë 
22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në rrethin e Korçës, prej datës 16 
maj të vitit 1966 deri në vitin 1975.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 241-242.

maluka Luan
Lindi në Ersekë, në vitin 1937. Më 

13 qershor 1975, Gjykata e Rrethit të 
Krujës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie. U lirua më 13 qershor të vitit 1982.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 35-36.

maluka Muharem
Lindi në Ersekë, në vitin 1897. Me 

vendim nr. 52, datë 5 prill 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor se ka 
qenë me  «Ballin Kombëtar dhe ka punuar 
me atë» dhe e dënoi me 10 vjet privim 
liri me punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale e politike-civile për 3 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 31- 32.

maluka Qazim
Lindi në Ersekë, në vititn 1896. Gjykata 

Ushtarake e Kolonjës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje dhe bashkëpunim me 
Ballin Kombëtar» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale, qytetare e politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 53- 54. 

maluka Selaudin 
Lindi më 1930, në Tiranë. U internua 

për motive politike nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Fierit, prej 10 dhjetorit të vititit 
1950 deri më 1 tetor 1968.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f. 33-34.

maluku Mersepe
Lindi në Konicë, në vitin 1908. Me 

vendim nr. 10, datë 21 nëntor 1945, 
Gjykata Ushtarake Korçë e deklaroi fajtore 
për «pjesëmarrje në organizatën e Ballit 
Kombëtar të Kolonjës» dhe e dënoi me 4 
vjet burgim (me punë të detyruar), si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e dënimit.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 305-306.

malushi agron
Lindi më 5 shtator të vitit 1951. Në 

zbatim të vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në rrethin e Korçës, prej 
datës 5 shtator të vitit 1951 deri në vitin 
1952.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 67.

malushi Bilbil
Lindi më 5 shkurt të vitit 1925. Në 

zbatim vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në Kamzë të Tiranës, prej 
vitit 1949 deri në vitin 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 62- 63.

malushi Fari
Lindi në Taç të Kolonjës, më 1920. 

Me vendim nr. 124, datë 12 shtator 1950, 
Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi 
fajtor për «strehim dhe furnizim të të 
arratisurve» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtave civile për 
3 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 58- 59. 

malushi Fiqirete
Lindi më 17 shkurt të vitit 1938, në Taç të 

Kolonjës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 6, datë 26 shkurt 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Kolonjës në Kamzë të 
Tiranës, prej datës 28 tetor të vitit 1949 deri 
më 25 maj 1955.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 74- 75.

malushi gani
Lindi në Taç të Kolonjës, më 24 qershor 

1928. Me vendim nr. 78, datë 13 prill 
1954, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut», për «pjesëmarrje në grup 

të armatosur», për «organizim në banda 
të armatosura» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 28-29.

malushi Lytfi
Lindi në 1933, në Taç të Kolonjës. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në rrethin e Korçës, prej 
datës 28 tetor të vitit 1949 deri më 25 maj 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 72- 73.

malushi Mehmet
Lindi në Taç të Kolonjës, më 15 maj 

1891. Me vendim nr. 13, datë 18 shkurt 
1950, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
deklaroi fajtor për «organizim të një 
grupi në shërbim të monarkofashistëve 
grek», për «spiunazh», për «agjitacion e 
propagandë», si dhe për «furnizim dhe 
strehim të diversatnëve», dhe e dënoi me 
vdekje, me pushkatim, si dhe humbjen e 
përhershme të të drejtave.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 30-31.

malushi Myfit
Lindi më 14 prill të vitit 1941. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Kolonjës në Kamzë të Tiranës, prej 
datës 28 tetor të vitit 1949 deri më 25 maj 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 82- 83.

malushi nasibe
Lindi në vitin 1908, në Taç të Kolonjës. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Kolonjës në Kamzë të Tiranës, prej 
datës 28 tetor të vitit 1949 deri më 25 maj 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 36 f. 86- 87.

malushi Sulejman
Lindi në vititn 1943, në Taç të Kolonjës. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në rrethin e Korçës, prej 
datës 28 tetor të vitit 1949 deri më 25 maj 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 70-71.

malushi Shpëtim
Lindi më 20 maj të vitit 1943. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 

krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në rrethin e Korçës, prej 
vitit 1949 deri në vitin 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 64- 65.

malushi teki
Lindi më 25 janar të vitit 1896. U vra pa 

gjyq për motive politike, më 25 qershor të 
vitit 1944. 
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 151-152.

malushi veli
Lindi në Ersekë, në vitin 1898. Me 

vendim nr. 36, datë 24 prill 1993, Gjykata e 
Rrethit të Kolonjës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat partizane në qershor të 
vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 16-18.

malushi Xhevdet
Lindi në vitin 1936, në Taç të Kolonjës. 
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Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
6, datë 26 shkurt 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në Kamzë të Tiranës, prej 
datës 28 tetor të vitit 1949 deri më 25 maj 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 84-85.

malvataj (marashi) Mark
     Lindi në Pukë, në vitin 1905. Me vendim 
nr. 92, datë 6 qershor 1952, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor «për 
strehim dhe furnizim të kriminelëve të 
arratisur» dhe e dënoi me 10 vjet burgim, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 72-73. 

mallkaj Sabri
Lindi në Mallakastër, në vitin 1922. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
17, datë 27 tetor 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Fierit në rrethin e Krujës, prej datës 
6 shtator të vitit 1962 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 289-290.

mallkaj tomorr
Lindi në Mallakastër, në vitin 1953. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
17, datë 27 tetor 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Fierit në rrethin e Krujës, prej datës 
6 shtator të vitit 1962 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 295-296.

mallkazi rushit
Lindi në Korçë, në vitin 1911. Me 

vendim nr. 1, datë 29 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi fajtor 

se ka qenë «pjesëtar i organizatës së Ballit 
dhe okupatorit» dhe «ka luftuar kundër 
popullit dhe luftës Nacional-Çlirimtare» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim, si 
dhe konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 106-107.

mallunxha Xhelal
Lindi më 1910, në Burgajet të Burrelit. 

Me vendim nr. 390, 23 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «sabotator 
të pushtetit» dhe «përkrahës të kriminelëve 
të arratisur» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtave qytetare e 
politike baraz me kohën e ndëshkimit. U 
lirua me kusht më 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 19-20.

mamicaj Sulejman
Lindi më 1922, në Prell të Matit. U 

arrestua më 28 qershor 1945. Me vendim nr. 
11, datë 2 korrik 1945, Gjykata Ushtarake 
e Krahinës Ushtarake të Korpusit Berat 
e deklaroi fajtor se ka «dezertuar nga 
rradhët e ushtrisë Nacional-Çlirimtare» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, f. 29-30.

mamulika Xhelal
Lindi në Kamçishtë, më 24 qershor 

1914. Me vendim nr. 242, datë 17 tetor 1947, 
Gjykata  Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 4 vjet 
privim lirie me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 101-102.

mamunaj Mane
Lindi më 1940, në Karjan të Gjirokastrës. 

Me vendim nr. 16, 18 qershor 1987, Gjykata 
e Rrethit të Durrësit e dënoi me 7 vjet burg 
për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» .
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 102-103.

mamunaj Petrit
Lindi më 1948, në Gjirokastër. Me 

vendim nr. 16, 18 qershor 1987, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e dënoi me 8 vjet 
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burg për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 223-224.

mamutaj neim Kaso 
Lindi më 1910, në Tepelenë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
12 nëntor të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

manafi ibrahim
     Lindi në Vidohovë të Korçës, më 10 
shkurt 1887. Me vendim nr. 312, datë 13 
nëntor 1945, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi fajtor si «sabotator të pushtetit» 
dhe «pjestar të Organizatës së Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me 4 vjet burgim, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e ndëshkimit. 
Në bazë të nenit 51, të ligjit nr. 382, datë 24 
mars 1946, dënimi iu kthye në 4 vjet heqje 
lirie me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 116-117.

manafi ikbale
Lindi në Bilisht të Korçës, më 24 tetor 

1916. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1992, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 14, datë 29 korrik 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej datës 27 qershor 1961 deri më 
30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 281-282.

manafi Mexhidije
Lindi më 5 prill 1897, në Revan. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi  
i Korçës në Fier, prej vitit 1951 deri më 17 
shtator 1980.

F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 91-92.

manafi teki
Lindi në Videhovë, më 3 janar 1920. 

Me vendim nr. 2882, datë 16 gusht 1993, 
Gjykata e Rrethit Tiranë vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat e kufirit, në tetor 
të vitit 1950.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 177-179.

manafi vexhide
Lindi në vitin 1984, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi  
i Korçës në Fier, prej vitit 1951 deri më 4 
mars të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 59-60.

manafi Xheko
Lindi në vitin 1908, në Devoll. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi  
i Korçës në rrethin e Tepelenës, prej vitit 
1951 deri më 20 mars 1987.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 52-53.

manafi Xhemal
Lindi në vitin 1914, në Devoll. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Tepelenës, prej vitit 
1950 deri më 21 qershor të vitit 1971.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 54-55.

manaj Haki
Lindi në vitin 1927, në Fier. Me 

vendim nr. 24, datë 19 janar 1950, Gjykata 
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Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka amrrë pjesë në radhët e B. K. » dhe e 
dënoi me 14 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 147-148.

manaj Haki
Lindi në Kukës, në vitin 1967. Me 

vendim nr. 21, datë 6 prill 1985, Gjykata 
e Rrethit të Kukësit e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim të krimit kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet e 6 muaj heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 10-11.

manaj rexhep
Lindi në Ballsh, në vitin 1949. Me 

vendim nr. 176, datë 31 gusht 1973, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie 
(dënim i kombinuar). 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 304-305, 158-159.

manari Kosta
Lindi në Delvinë, në vitin 1877. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, të 
Këshillit të Ministrave, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni, në mbledhjen e datës 30 dhjetor 
1994 vendosi vërtetimin e faktit juridik të 
vuajtjes së dënimit për motive politike nga 
ish i dënuari Kosta Kristo Manari nga data 
10 mars 1947 deri në datën 26 nëntor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 95-96.

manarkolli Shaban
Lindi më 1912, në Dibër. U arrestua 

më 18 gusht 1972, dhe me vendim nr. 32, 
19 mars 1973, Gjykata e Lartë e dënoi me 
20 vjet burg për «tradhëti ndaj atdheut dhe 
agjitacion e propagandë». U lirua më 9 
prill 1986.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 16-17.

manastriliu dhimitër
     Lindi  në Jugosllavi, në vitin 1896. U 
arrestua më 28 dhjetor 1950, dhe më 
21 shkurt 1951, Gjykata Ushtarake e 

Korçës (vendimi nr. 32) e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 204-205. 

mancaku adile
Lindi më 7 mars të vitit 1921, në Pezë. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 1, 
datë 14 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Tiranës në rrethin e Beratit, prej datës 1 
qershor të vitit 1945 deri më 30 mars të 
vitit 1949. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 181-182.

mancaku dritan
Lindi më 5 korrik të vitit 1967, në 

Kavajë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit për motive politike 
nga rrethi i Tiranës në rrethin e Lushnjës, 
prej vitit 1967 deri më 30 shtator të vitit 
1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 197-198.

mancaku Edlira
Lindi më 5 tetor të vitit 1970, në Kavajë. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi 
i Tiranës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 
1970 deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 199-200.

mancaku Masar
Lindi në Ndroq të Tiranës, në vitin 

1905. Me vendim nr. 277, datë 26 shtator 
1951, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor se «ka ndihmuar kriminelë 
të arratisur» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie.
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F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 129-130, 139-140.

mancaku (sallaku) Qefsere
Lindi më 1945, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 27, 
më 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga Zerdhishti i Shijakut në 
rrethin Spitallë të Durrësit, prej 1950 deri 
më 1956. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 83-84.

mancaku rexhep
     Lindi në Tiranë, më 8 maj 1914. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni në mbledhjen e datës 6 nëntor 
1993, vendosi vërtetimin e faktit juridik 
të vuajtjes së dënimit nga ish i dënuari 
Rexhep Mancaku nga data 4 prill 1945 deri 
më 15 janar 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 110-111.

mancaku Sami
Lindi më 1 qershor të vitit 1934, në 

Ndroq. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 1, datë 14 janar 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Beratit, prej datës 1 qershor të vitit 1945 
deri më 30 mars të vitit 1949. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 179-180.

mancaku Selman
Lindi më 1938. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 13, 2 korrik 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Tiranë në rrethin Berat, prej 1945 
deri më 1949.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 159-160.

mancaku Sulejman
Lindi në Ndroq të Tiranës, në vitin 

1875. Me vendim nr. 162, datë 15 janar 
1946, Gjykata e Qarkut të Durrësit e 
deklaroi fajtor se ka «bashkëpunuar me 
milicët fashistë italianë dhe mercenarët e 
Ballit Kombëtar kundër forcave të Lëvizjes 
Nacionalçlirimtare» dhe e dënoi me 30 vjet 
burgim, humbjen e të drejtave qytetare e 
politike, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 34-35.

mancaku Shaban
Lindi më 1888, në Ndroq të Tiranës. U 

burgos për motive politike prej 24 dhjetorit 
të vitit 1947 deri më 29 dhjetor 1950.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 148.

mancaku Shefki 
Lindi më 1934, në Shijak. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 13, 2 korrik 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Tiranë në rrethin Berat, prej 1945 
deri më 1949. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 157-158.

mancaku Xhemal
Lindi në Ndroq të Tiranës, në vitin 

1914. U arrestua më 1 nëntor 1947. Me 
vendim nr. 44, datë 31 gusht 1948, Gjykata 
e Prefekturës së Durrësit e deklaroi fajtor 
për «strehim dhe furnizim të arratisurish» 
dhe e dënoi me 1 vit privim lirie me punë 
të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 143-144.

mancaku Zija
Lindi në Ndroq të Tiranës, më 20 mars 

1920. U arrestua më 28 shkurt 1969. Me 
vendim nr. 91, datë 16 maj 1969, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
5 vjet heqje lirie. U lirua më 3 janar 1974 
me plotësim kohe.
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F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 145-146.

mance Haki
Lindi në vitin 1922, në Nikolicë. Me 

vendim nr. 6, datë 12 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e deklaroi «armik të popullit» 
dhe «kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e përhershme të 
të drejtave elektorale.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 43-44.

mance Karafil
Lindi në vitin 1895, në Zhepovë. Me 

vendim nr. 89, datë 22 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me 25 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 52-53.

mancila ramadan
Lindi më 1919, në Topojan. U burgos 

për motive politike prej 23 marsit të vitit 
1946 deri më 22 gusht 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 20.

manco andrea Kristaq
Lindi më 1925. U ekzekutua për arsye 

politike më 28 qershor 1976.

mançe artan
Lindi më 1971. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 13, më 2 qershor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Kavaja në fshatrat e këtij rrethi, nga lindja 
deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 16-17.

mançe astrit
Lindi më 14 qershor 1954, në Podgorie. 

U dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, f. 13.

mançe Elvis
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 13, më 2 qershor 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kavajë në fshatrat e 
këtij rrethi, nga lindja deri më 30 shtator 

1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 17.

mançe Fatmir
Lindi më 20 mars 1950, në Korçë. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, 23 korrik 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Korçës në 
Valias të Tiranës, prej lindjes deri më 8 
shtator 1953.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f. 15-16.

mançe Fatmira
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 13, më 2 qershor 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kavaja në fshatrat e 
këtij rrethi, nga viti 1968 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 17.

mançe gentian
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 13, më 2 qershor 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kavajë në fshatrat e 
këtij rrethi, gjatë lindja deri më 30 shtator 
1991. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 17.

mançe ismete
Lindi më 1934. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 28, 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Përmet në Kuç të Kuveleshit, prej 
1946 deri më 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 256-257.

mançe Karafil
Lindi në vitin 1895, në Zhepovë. Me 

vendim nr. 89 datë 22 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me 25 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 201-202.
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mançe napolon
Lindi më 15 shtator të vitit 1930, në 

Zhepovë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 10, datë 10 prill 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Durrësit në rrethin e 
Kavajës, prej datës 1 maj të vitit 1956 deri 
më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 213-214.

mançe nazime
Lindi më 7 maj të vitit 1892. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 25, 
datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Valias të Tiranës, prej datës 5 
tetor 1949 deri më 8 shtator 1953, dhe nga 
11 tetori 1976 deri më 23 tetor 1978.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 53-54.

mançe Petrit
Lindi në Vlushë të Skraparit, më 

19 mars 1935. Me vendim nr. 394, datë 
2 nëntor 1985, Gjykata e Rrethit të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit» dhe e 
dënoi me 6 vjet heqje lirie. Me dekret nr. 
7056, datë 15 janar 1986, të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, iu fal dënimi i mbetur.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 159-160.

mançe renata
Lindi më 1965. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 13, më 2 qershor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Kavaja në fshatrat e këtij rrethi, nga viti 
1968 deri më 30 shtator 1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 17.

mançe Sanije
Lindi më 16 gusht 1921. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 25, 

23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në Valias të 
Tiranës, prej 5 tetor 1949 deri më 10 mars 
1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, f. 91-92.

mançe (gjona) Selami
Lindi në Pogradec, në vitin 1892. Me 

vendim nr. 250, datë 4 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundra popullit e shtetit» dhe 
e dënoi me 5 vjet privim lirie dhe humbjen 
e të drejtave politike për 2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 347-348.

mançe Skënder
Lindi më 6 korrik 1920, në Përmet. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, 23 korrik 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Korçës në 
Valias të Tiranës, prej 10 tetor 1949 deri më 
10 shtator 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f. 13-14.

mançe Shkëlqim
Lindi më 20 gusht 1950, në Podgoricë. 

U dëbua dy herë për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f. 49.

mançe (zhiti) Tefta 
Lindi më 1925. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 25, më 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Berat në Skrapar, prej 10 qershor 
1947 deri më 15 qershor 1950. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 42-43.

mançe Xhemile
Lindi më 17 tetor të vitit 1938, në 

Durrës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 10, datë 30 prill 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
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politike nga rrethi i Durrësit në rrethin e 
Kavajës, prej datës 1 maj të vitit 1956 deri 
më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 230-231.

mançe Xhevair
Lindi më 1910, në Koblar. U arrestua 

më 22 gusht 1975. Me vendim nr. 134, 
29 qershor 1976, Gjykata e Rrethit të 
Korçës e daklaroi fajtor për «sabotim të 
ekonomisë popullore» dhe për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim. U 
ekzekutua më 11 shtator 1976.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, f. 14; D. 59/2, f. 38.

mançe Ylli 
Lindi më 1937, në Zhepovë. Me vendim 

nr. 48, 15 mars 1982, Gjykata e Rrethit të 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e të propagandë kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 8 vjet burg, si dhe humbjen e së 
drejtës së zgjedhjes për 3 vjet kohë. Babai 
i dënuar me 25 vjet burg për «agjitacion e 
propagandë». Vetë i internuar që nga 1956 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 43-44.

mançellari Bajame
Lindi më 1915, në Elbasan. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 41, 
30 shtator 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Tiranë në rrethin 
Berat, prej 1 janarit të vitit 1950 deri më 7 
dhjetor 1952.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, f. 15-16.

mançellari Hekuran
Lindi më 1918, në Tresovë të Korçës. 

Me vendim nr. 241, 19 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave baraz me kohën 
e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, f. 33-34.

manço andrea
Lindi në Boboshticë të Korçës, në 

vitin 1925. Me vendim nr. 11, datë 20 maj 
1976, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«sabotim ekonomik» dhe «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit» dhe e dënoi 
me vdekje (me pushkatim), konfiskim të 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë, si dhe heqjen e dekoratave.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 257-258.

manço Spartak
Lindi në vitin 1957. Në zbatim vendimit 

nr. 10, datë 8 shtator 1960, të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për motive politike nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Krujës për 8 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 293-294.

mandello Kosta
Lindi në Peshkopi, në vitin 1988. U 

arrestua më 24 maj 1959. Me vendim nr. 
28, datë 2 gusht 1959, Gjykata e Qarkut 
të Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë», dhe e dënoi me 
8 vjet heqje lirie e humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë. Me vendim nr. 
215, datë 15 shtator 1959, të Gjykatës së 
Lartë, Tiranë, u vendos ndryshimi i këtij 
vendimi, dhe përfundimisht u dënua me 
6 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 112-113.

mandi Spiro
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1929. 

U arrestua më 24 prill 1957, dhe me 
vendim nr. 37, datë 15 gusht 1957, Gjykata 
Ushtarake e  Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë», dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë, heqjen e gradës ushtarake dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet 
kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 52-53.

mandia rasim 
Lindi më 1919, në Durrës. Me vendim 

nr. 526, 9 prill 1993, Gjykata e Rrethit të 
Durrësit vendosi njohjen e faktit juridik të 
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vrasjes së tij pa gjyq për motive politike më 
31 mars 1945. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 28-29.

mandreja dile
Lindi në vitin 1928, në Rëshen. Në 

zbatim vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Mirditës në rrethin e Beratit, prej qershorit 
të vitit 1946 deri në mars 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 97-98.

mandreja gjergj Zef
Lindi më 13 mars 1939, në Rrëshen. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Berat, prej qershorit 1946 deri në mars 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 129-130.

mandreja gjokë Zef
Lindi më 30 nëntor 1934, në Rrëshen. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Berat, prej qershorit 1946 deri në mars 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 105-106.

mandreja Llesh gjokë
Lindi më 11 maj 1880, në Rëshen. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 29, 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Berat, prej qershorit 1946 deri në mars 
1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D.72/1, f. 119-120.

mandreja Marë Llesh
Lindi më 13 gusht 1915, në Rrëshen. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Berat, prej qershorit 1946 deri në mars 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 121-122.

mandreja Mrikë nikollë
Lindi më 13 shkurt 1900. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 28, 18 prill 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit 
nga rrethi Mirditë në rrethin Berat, prej 
qershorit 1946 deri në mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 117-118.

mandri Elmas 
Lindi më 1927, në Shumbat, Dibër. 

Me vendim nr. 174, 12 maj 1994, Gjykata 
e Rrethit të Dibrës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 25 korrik 1944 nga forcat 
komuniste maqedonase. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  140-143.

mandri Himë (Ibrahim)
Lindi më 1941, në Shumbat, Dibër. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 7, më 6 mars 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri 
më 29 nëntor 1949.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 123.

mandri ibish
Lindi në Shumbat, Dibër. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 7, 
më 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri më 29 
nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 119-120.
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mandri ivzi
Lindi në Shumbat, Dibër. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 7, 
më 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri më 29 
nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 123.

mandri Lije
Lindi më 1936, në Shumbat, Dibër. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 7, më 6 mars 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri 
më 29 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 122-123.

mandri Nafie
Lindi në Shumbat. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
më 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Berat, prej 10 majit të vitit 1945 deri më 10 
maj 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 123.

mandri rrushe
Lindi në Shumbat. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 7, 
më 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri më 29 
nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 123.

mandri Sulbije
Lindi në Shumbat të Dibrës. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 7, 
më 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 

Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri më 29 
nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 121.

mandri Xhevdet 
Lindi në Shumbat të Dibrës. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 7, 
më 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Tepelenë, prej 25 gusht 1948 deri më 29 
nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 123.

mane adem
Lindi më 1933, në Filat. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 20, 
më 10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Durrës në Hamallaj, 
prej 1968 deri më 1972. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 136-137.

mane aida
Lindi më 1971, në Hamallaj të Durrësit. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Durrës në Hamallaj, prej 1971 deri 
më 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 141-142.

mane ali
Lindi më 1891, në Koskë, Çamëri. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
22, më 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Durrësi në Hamallaj, prej 1968 
deri më 25 dhjetor 1972. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 151-152.

mane altin
Lindi më 1971, në Durrës. U dëbua për 

motive politike, prej 11 dhjetorit 1971 deri 
më 30 dhjetor 1972.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 153.

mane Ballkize
Lindi më 1931, në Paramithi të 

Çamërisë. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 16, datë 24 prill 1968 
të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, u internua për 5 vjet kohë në 
fshatin Kryevidh të Durrësit. Me vendim 
nr. 32, datë 15 shtator 1969 të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve, iu hoq 
masa e internimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 38-39.

mane Bashkim
     Lindi në Vlorë, në vitin 1965. Më 23 
nëntor 1993, administrata e burgjeve 
vërtetoi që u arrestua më 16 shtator 1987 
dhe u lirua më 18 qershor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 33-34.

mane dituri
Lindi më 3 prill 1930, në Rakickë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 

dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Lushnjës (në Rrapëz), 
prej datës 3 dhjetor të vitit 1960 deri më 1 
dhjetor të vitit 1968. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 197-198.

mane dhimitër
Lindi më 1956, në Durrës. Me vendim nr. 

80, 7 maj 1980. Gjykata e Rrethit të Durrësit 
e deklaroi fajtor për krimin e tradhëtisë 
ndaj atdheut në fazën e përgatitjes dhe për 
agjitacion e propagandë, dhe e dënoi me 
me 12 vjet burg dhe heqjen e të drejtës së 
zgjedhjes për 3 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 151-152.

mane Hajri
Ushtarak.
Lindi në Konispol të Sarandës, në 

vitin 1919. U arrestua më 28 korrik 1960 
si anëtar i të ashtuquajturit «grupi i Teme 
Sejkos dhe Tahir Demit». Me vendim nr. 5, 
datë 15 maj 1961, Gjykata e Lartë e deklaroi 
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fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», për 
«organizim bandash të armatosura» dhe 
për «agjitacion e propagandë», dhe e dënoi 
me vdekje, me pushkatim, konfiskimin e 
pasurisë, humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë, si dhe heqjen e gradës dhe 
të dekoratave. U ekzekutua më 31 maj 
1961, bashkë me Teme Sejkon [shih], Tahir 
Demin [shih] dhe Abdyl Resulin [shih]. 
F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 2-4, 97-98; Lista e të 
ekzekutuarve në vitin 1961-1962.

mane Halil
Lindi më 1928, në Koskë, Çamëri. Me 

vendim nr. 129, 30 korrik 1980, Gjykata e 
Rrethit të Durrësit e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» me 10 vjet 
burg, 5 vjet internim, si dhe humbjen e të 
drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 70-71.

mane Hazbi
Lindi në vitin 1938. U burgos për 

motive politike prej datës 18 korrik 1979 
deri më 30 korrik të vitit 1986.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 222-223.

mane ilir
Lindi në Korçë, në vitin 1921. Me 

vendim nr. 33, datë 26 shkurt 1951, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tentativë për rrëzimin e pushtetit me 
dhunë» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie 
me punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave civile-politike për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 187-188.

mane Muharrem
Lindi në Filat, Greqi. U arrestua në 

dhjetor 1946. Me vendim nr. 737, 5 mars 
1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg. U fal me dekret nr. 819, 
datë 27 prill 1949. Më 16 dhjetor 1955, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«tradhëti ndaj atdheut» me 15 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 3 
vjet kohë. Vdiq në burg më 9 gusht 1960.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 34-35.

mane nadire
Lindi më 1930, në Çamëri. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 20, 
më 10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Durrësi në fshatin Hamallaj 
(Durrës), prej 1968 deri më 1972. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 44-45.

mane namik
Lindi më 1940, në Filat, Çamëri. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në fshatin 
Hamallaj (Durrës), prej vitit 1968 deri më 
1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 53-54.

mane njazi
Lindi më 1937, në Filat, Çamëri. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Hamallaj 
(Durrës), prej vitit 1968 deri më 30 dhjetor 
1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 66-67.

mane Pëllumb 
Lindi më 1950, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 20, 
më 10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga Durrësi 
në Hamallaj (Durrës), prej vitit 1968 deri 
më 30 dhjetor 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 73-74.

mane Prokop
Lindi në vititn 1938, në Kavajë. Me 

vendim nr. 42, datë 3 dhjetor 1956, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 10 
vjet burg, si dhe konfiskimin e pasurisë. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 159-160.

ManE



194

mane Sabaudin
Lindi më 1939, në Filat, Çamëri. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
Durrësi në Hamallaj (Durrës), prej vitit 
1968 deri në dhjetor 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 103-104.

mane Sadrie
Lindi më 1939, në Çamëri. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 20, 
më 10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Durrës në Hamallaj (Durrës), prej vitit 
1968 deri më 30 dhjetor 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 109-110.

mane Sazan
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 19, 26 dhjetor 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Sarandë në 
rrethin Fier (Shtyllas), prej 1961 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 102-103.

mane Sulejman
Lindi në Rakickë të Korçës, në vitin 

1928. Me vendim nr. 6, datë 8 nëntor 1960, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës se Lartë e 
deklaroi fajtor për «përhapje të sekretit 
shtetëror» dhe e dënoi me 8 muaj heqje 
lirie. Me vendim nr. 65, datë 9 gusht 1967, 
Gjykata e Rrethit të Lushnjës e deklaroi 
fajtor për «largim nga vendi i internimit» 
dhe e dënoi me 2 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 133-134.

mane Shefki
Lindi më 15 tetor të vitit 1951, në 

Rakickë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 

t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Lushnjës (në Rrapëz), prej datës 3 dhjetor 
të vitit 1960 deri më 1 dhjetor të vitit 1968. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 199-200.

manellari Salltem
Lindi në Pogradec, në vitin 1921. U 

arrestua më 26 tetor 1944, dhe me vendim 
nr. 2, datë 29 qershor 1945, Gjykata e 
Korçës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në organizatën e Ballit Kombëtar» dhe 
e dënoi me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 331-332.

manelli gani
Lindi më 1894, në Kapshticë. Më 1 

dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, f. 65-66.

manelli Selami
Lindi në Kreshpanj, në vitin 1963. Me 

vendim nr. 45, datë 28 mars 1986, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes të mbetur në fazën e përgatitjes» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 155-157.

maneta athina
Lindi më 10 korrik të vitit 1899. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi  i Gjirokastrës në Lushnjë, prej vitit 
1951 deri në vitin 1958.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 8-9, 115-116.

maneta Panajot
Lindi më 3 korrik të vitit 1929. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
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20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi  i Gjirokastrës në Lushnjë, prej vitit 
1951 deri në vitin 1958.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 119-120.

maneta theodhori
Lindi më 15 janar të vitit 1931. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ,e, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi  i Gjirokastrës në Lushnjë, prej vitit 
1951 deri në vitin 1958.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 121-122.

mani anastas Mihal
Lindi më 1902. U ekzekutua më 26 

mars 1964.

mani Fadil
     Lindi në Shkodër, më 30 dhjetor 1924. U 
burgos për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 94.

mani Ferit
Lindi në vititn 1923, në Jugosllavi. Me 

vendim nr. 443, datë 8 tetor 1965, Gjykata e 
Qarkut të Durrësit e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie. U lirua më 18 mars të vitit 1972 me 
plotësim kohe.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 157-158.

mani Hajredin
     Lindi në Filat, në vitin 1907. U burgos, 
interuar dhe u shpall kulak për motive 
politike. Iu sekuestrua e tërë pasuria. 

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 55.

mani Kolë
     Lindi në Dukagjin të Shkodrës, në vitin 
1945. U bugos për motive politike. Vdiq në 
burg.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 97.

mani Kolë vatë
     Lindi në Plan të Shkodrës, në vitin 1945. 
Me vendim nr. 44, datë 18 shkurt 1976, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
heqje lirie, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 113.

mani olimbi
Lindi më 15 gusht të vitit 1930, në 

Tiranë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit për motiv politike 
në Ballsh të Fierit, prej datës 10 shtator të 
vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 211-212.

mani Qamil
Lindi në vitin 1923, në Përmet. Me 

vendim nr. 311, datë 29 shtator 1945, 
Komisioni i Hetimit të Krimeve të Luftës 
e deklaroi fajtor se «ka qenë anëtar i 
Ballit Kombëtar dhe ka penguar luftën e 
popullit» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 153-154.

mani rexhep
Lindi më 1914, në Rrethkalaj të Dibrës. 

U burgos për motive politike, prej 7 
qershorit 1958 deri më 23 nëntor 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 27-28.

mano antigoni
Lindi më 1928, në Gjirokastër. U 

internua për motive politike, prej 10 janarit 
1976 deri më 9 janar 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 159.

mano ariklie
Lindi më 27 shtator të vitit 1887, në 

Korçë. Me vendim nr. 65, datë 9 gusht 
1962 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua nga rrethi i Krujës 
në rrethin e Kavajës për 5 vjet kohë. Masa 

Mano



196

e internimit iu hoq me vendim nr. 53, datë 
21 nëntor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 70.

mano Bardhyl
Lindi në Tiranë, në vitin 1923. Me 

vendim nr. 40, datë 31 janar 1981, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie. Dënimi 
iu fal me dekret nr. 7338, datë 20 nëntor 
1989, të Presidiumit të Kuvendit Popullor.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 263-264.

mano dhimitër
Lindi në Korçë, në vitin 1921. U arrestua 

më 9 qershor 1971, dhe më vendim nr. 87, 

datë 28 gusht 1971, Gjykata e Rrethit të 
Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie. 
U lirua më 13 janar të vitit 1986.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 266-267.

mano guri
Lindi në Shamoll të Korçës, në vitin 

1910. Me vendim nr. 32, datë 19 dhjetor 
1963, Gjykata e Qarkut të  Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 6 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 260-261.

mano Harallamb
Lindi më 1925, në Selanik. Me vendim 

të komisionit Qëndror të Internim-
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Dëbimeve u internua prej 10 janarit 1976 
deri më 9 janar 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 149-150.

mano Jani
Lindi në Korçë, në vitin 1926. Më 11 

mars 1953 u dënua me 15 vjet heqje lirie, si 
dhe  konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 246-247.

mano Kiço
Lindi në Korçë, në vitin 1909. Me 

vendim nr. 29, datë 30 janar 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me 5 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtave politike.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 50-51.

mano Mihal
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1965. 

U arrestua më 28 prill 1988. Me vendim 
nr. 72, datë 12 dhjetor 1988, Gjykata e 
Rrethit të Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 48-49.

mano Muharrem 
Lindi në Filat të Çamërisë, në vitin 

1906. Me vendim nr. 737, datë 5 mars 1947, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 3 vjet 
heqje lirie. Dënimi iu fal me dekret nr. 819, 
datë 27 prill 1949. U arrestua sërish më 
25 qershor 1955, dhe me vendim nr. 141, 
datë 16 dhjetor 1955, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet burgim, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
3 vjet kohë. Vdiq në burg, më 9 gusht të 
vitit 1960.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 133-134.

mano Panajot
     Lindi në Vlorë, në vitin 1955.  Me 
vendim nr. 321, datë 7 dhjetor 1977, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 

15 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet kohë. Me vendim nr. 203, datë 28 korrik 
1982,Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie. Përfundimisht 
u dënuar me 20 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 177-178. 

mano Panajota
Lindi më 1953, në Tiranë. Me vendim 

nr. 2 të komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, datë 9 shtator 1992, u internua 
nga Durrësi në Ishëm (Durrës) për 5 vjet 
kohë. Masa internimit iu hoq më 3 nëntor 
1977.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 69-70.

mano Sokrat
Lindi më 1955, në Tiranë. Me vendim 

nr. 10 24 janar 1975, Gjykata e Rrethit të 
Durrësit e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut, arratisje jashtë shtetit e mbetur 
në përgatitje» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
si dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 74-75.

mano (mani) Thanas
     Lindi në Gjirokastër, në vitin 1909. 
Me vendim nr. 287, datë 23 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Gjirkastrës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër shtetit dhe popullit» 
dhe «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
1 vit kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 38-39. 

mano thimbjo
Lindi në vitin 1920, në Sarandë. U 

ndalua më 6 maj 1947, dhe  me vendim 
nr. 246, datë 20 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e  Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se ka pasur për qëllim «rrëzimin e pushtetit 
popullor me anë të forcës», dhe e dënoi me 
6 vjet privim lirie me punë të detyruar dhe 
heqjen e të drejtës politike për 1 vit kohë. 
Me vendim nr. 252, datë 13 dhjetor 1950, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
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«arratisje në Greqi mbetur në tentativë» 
dhe  e dënoi me 3 vjet privim lirie me punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit kohë. Dënimi ka filluar 
të zbatohet më 15 shtator 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 294-295.

mano vasil
Inxhinier.
Lindi në Korçë, më 30 dhjetor të vitit 

1912. Fakultetin e Inxhinierisë e kreu 
në Universitetin e Zagrebit në Kroaci, 
më 1930. U kthye në Shqipëri bashkë 
me bashkëshorten e tij kroate, Erikën a 
Zyrakën [shih]. Bashkë punuan në Tiranë, 
Berat e Korçë. U arrestua më 6 tetor 1946, 
me akuzat: «1) Ka qenë anëtari kryesor i 
grupit tekniko-sabotator, për sabotimin e 
punimeve të Maliqit e gjetkë. 2) Ka marrë 
pjesë në të gjitha mbledhjet që janë bërë në 
shtëpinë e tij dhe gjetkë, ku është shtruar 
mënyra e sabotimit, sipas udhëzimeve 
të agjentëve të huaj. 3) Ka sabotuar në 
sektorin e tij dhe ka përpiluar raporte 
dhe informata për agjentët e reaksionit 
të huaj në Tiranë, me të cilët ka bërë 
edhe takime. 4) Ka propaganduar për ta 
zgjeruar rrethin e tij reaksionar në Maliq 
e Korçë. 5) Ka pritur zbarkimin e të huajve 
në vendin tonë dhe ndërrimin e shpejtë të 
situatës.» Me vendim nr. 17, datë 18 nëntor 
1946, Këshilli Gjyqësor i Gjykatës së Lartë 
Ushtarake, i mbledhur në sallën e kinemasë 
“Nacional” në Tiranë, e dënoi me vdekje, 
me pushkatim, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme personale dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike. 
Sipas urdhërit të gjykatës, u ekzekutua 
në Maliq, bashkë me të shoqen, Mirush 
Përmetin [shih] dhe Eugenio Scaturron 
[shih].

AMB, dosja hetimore gjyqësore nr. 1080 
aktakuza e Prokurorisë së Gjykatës së 
Lartë Ushtarake nr. 98-107, dt. 06. 11. 1946, 
aktgjykimi nr.17, dt. 18. 11. 1946; Oëen 
Pearson, Albania in the Tëentieth Century, A 
History: Volume III: Albania as Dictatorship 

and Democracy, The Centre for Albanian 
Studies, 2006, p. 119-120; F. 5, Viti 2016, D. 
38, f. 284-285.

mano Zyraka (Erika)
Fianaciere, bashkëshortja e Vasil 

Manos [shih].
Lindi në Zagreb të Kroacisë, më 1913. 

Kreu Fakultetin Ekonomik, dega Finacë, 
në Universitetin e Zagrebit. Më 1930 
erdhi në Shqipëri me të shoqin, Vasil 
Manon [shih], dhe punoi si financiere. 
U arrestua më 6 tetor 1946, me akuzat: 
«1) Është vënë prej kohësh në shërbim të 
reaksionit të jashtëm. 2) Ka qenë anëtare 
e ‘Grupit tekniko-kriminal’ të sabotatorëve 
të Maliqit. 3) Ka marrë pjesë në të gjitha 
mbledhjet me qëllim sabotimin, që janë 
bërë në shtëpinë e saj dhe gjetkë. 4) Ka qenë 
ndërlidhëse e ‘Grupit të sabotatorëve’ me 
agjentët e reaksionit të huaj në Tiranë. 5) 
Ka marrë shpërblime nga agjentët e huaj. 
6) Ka propaganduar kudo për zgjerimin e 
rrethit të sabotatorëve dhe të elementëve 
kundër pushtetit. 7) Ka pritur ndërrimin 
e situatës në Shqipëri.» Këshilli Gjyqësor i 
Gjykatës së Lartë Ushtarake, më datën 18 
nëntor 1946, ora 11 paradite, i mbledhur 
në sallën e kinemasë “Nacional” në 
Tiranë, e dënoi me vdekje me pushkatim, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme personale dhe humbjen e të 
drejtave qytetare e politike. Sipas urdhërit 
të gjykatës, u ekzekutua në Maliq, bashkë 
me të shoqin, Mirush Përmetin [shih] dhe 
Eugenio Scaturron [shih], edhe pse ishte 
shtatzanë.
AMB, dosja hetimore gjyqësore nr. 1080 
aktakuza e Prokurorisë së Gjykatës së Lartë 
Ushtarake nr. 98-107, dt. 06. 11. 1946, aktgjykimi 
nr.17, dt. 18. 11. 1946; Oëen Pearson, Albania 
in the Tëentieth Century, A History: Volume III: 
Albania as Dictatorship and Democracy, The 
Centre for Albanian Studies, 2006, p. 119-120.

manofi agim
Lindi më 18 qershor 1956, në Fier. U 
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dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 7, 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Korçë në rrethin Fier, 
prej vitit 1964 deri më 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 163-164.

manofi Ardian (Artjan)
Lindi më 29 shkurt 1968, në Fier. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
16, 18 gusht 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Shtyllas të 
Fierit, prej datës së lindjes deri më 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 88-89.

manofi artur
Lindi më 17 prill 1967, në Fier. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
16, 18 gusht 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Shtyllas të 
Fierit, prej vitit 1967 deri më 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 139-140.

manofi asim
Lindi më 1958, në Shtyllas të Fierit. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 7, 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej vititi 1964 deri më 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 161-162.

manofi Blerina
Lindi më 29 gusht 1975, në Fier. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
16, 18 gusht 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Shtyllas të 
Fierit, prej datës së lindjes deri më 1990.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 6000, f. 86-87.

manofi delina
Lindi më 17 shkurt 1971, në Fier. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 

16, 18 gusht 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Shtyllas të 
Fierit, prej datës së lindjes, deri më 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 55-56.

manofi Hamdije
Lindi më 29 janar 1943, në Ponçarë të 

Korçës. U internua dhe dëbua për motive 
politike. Me vendim nr. 16, 18 shkurt 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Shtyllas të 
Fierit, prej 27 qershorit të vitit 1951 deri më 
1990, nga të cilat 5 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 45-46.

manofi Hysen
Lindi më 10 shkurt 1938, në Vidohovë 

të Korçës. U internua dhe dëbua për 
motive politike. Me vendim nr. 16, 18 gusht 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
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kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Shtyllas të 
Fierit, prej datës 27 qershor 1951 deri më 
1990, nga të cilat 5 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 47-48.

manofi Myqereme
Lindi më 30 maj 1960, në Alarup të 

Pogradecit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Pogradecit në rrethin e Lushnjës, 
prej vitit 1967 deri më 1983.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, f. 61-62.

manofi njazi
Lindi në Videhovë, më 5 mars 1926. 

Me vendim nr. 2882, datë 16 gusht 1993, 
Gjykata e Rrethit Tiranë vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat e kufirit, në 
muajin maj të vitit 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 182-184.

manofi Zalo
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 7, 6 mars 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Fierit, prej vitit 1964 deri më 1979.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 162.

manoku osman
Lindi në vitin 1921. U pushkatua pa 

gjyq për motive politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 182.

manoku Sotir
Lindi më 16 gusht të vitit 1874, në 

Bradvicë. U arrestua nga organet e 
diktaturës për «agjitacion e propagandë». 
Gjykata e Rrethit të Korçës njohu 
vërtetimin e faktit të vdekjes së tij nga 
torurat e ushtruara në burg, më 28 shkurt 
1950.

F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 110-111.

manoli Besim
     Lindi në Vlorë, në vitin 1957. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 23, datë 18 
qershor 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Vlora në fshatin Drashovicë, 
prej datës 7 dhjetor 1967 deri më 3 shkurt 
1986. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 125-126. 

manoli Zano
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
191.

manovi osman
Lindi më 1869, në Kandër të Dibrës. U 

burgos për motive politike, prej 15 majit të 
vitit 1946 deri më 28 prill 1949.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 82.

manovi Sali
Lindi më 1926, në Kandër të Dibrës. U 

pushaktua pa gjyq për motive politike më 
2 prill të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 77-78.

manromati Hariklija
Lindi në Gjirokastër, më 16 shtator 

1895. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë  11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Sopiku i Gjirokastrës, në Valias të Tiranës 
e në Lushnjë, prej datës 28 janar 1950 deri 
më datë 28 dhjetor të vitit 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 58-59.

manromati Meropi
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1928. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
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1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë  11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Gjirokastrës 
në Valias të Tiranës e në Lushnjë, nga data 
28 janar 1950 deri më 28 dhjetor të vitit 
1956.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 54-55.

mantho Harallamb 
Lindi më 1944, në Kakodhiq të Delvinës. 

Me vendim nr. 18, 17 prill 1978, Gjykata 
e Rrethit Mirditë e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» me 8 vjet 
burg, si dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 63-64.

manuka destan
Lindi më 10 shkurt 1920. U burgos për 

motive politike, prej 20 tetorit të vitit 1981 
deri më 25 nëntor 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 144-145.

manuka osman
Lindi më 21 tetor 1918, në Selishtë 

të Dibrës. Me vendim nr. 154, datë 10 
prill 1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e deklaroi fajtor se ka «vulosur para 
kriminelit Fiqiri Dine e me vulë fallco» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, humbjen e 
të drejtave politike dhe punë të detyruar 
baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 89-90.

manuka Shaqir
Lindi më 1931, në Selishtë të Dibrës. U 

arrestua më 2 mars 1954. Më 30 korrik 1954, 
për «moskallëzim krimi kundër shtetit», 
u dënua me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. Më 
vonë, dënimi iu kthye në burg dhe u lirua 
më 1964.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, f. 85-86.

manushi amalia
Lindi më 1945, në Gjirokastër. Me 

vendim nr. 15, datë 19 prill 1967, të 
Komisionit të Internim-Dëbimeve, u 

internua nga Durrësi në Kryevidh, prej 19 
prillit 1967 deri më 19 prill 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 155-156.

manushi gjinovefa
Lindi më 1932, në Durrës. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 18, 
19 nëntor 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Durrës në rrethin 
Tepelenë, nga 10 tetori 1949 deri më 10 
gusht 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 62-63.

manushi Hamza Faslli 
Lindi më 1921, në Tepelenë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
15 tetor të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

manushi ilirian
Lindi në Tiranë, më 19 nëntor 1959. 

Me vendim nr. 340, datë 30 dhjetor 1981, 
Gjykata e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut (në formën e 
arratisjes së mbetur në përgatitje)» dhe e 
dënoi me 11 vjet heqje lirie, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 81-82.

manushi Marika
Lindi në Durrës, më 15 janar 1926. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
18, datë  19 nëntor 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Durrësit në 
rrethin e Tepelenës, prej datës 10 tetor 1949 
deri më 10 shtator të vitit 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 64-65.

manushi Myrto
     Lindi në Shkodër, në vitin 1900. Me 
vendim nr. 536, datë 19 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit» dhe e 
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dënoi me 7 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 92.

manushi nasi
Lindi në Poloskë të Devollit, në vitin 

1939. Me vendim nr. 31, datë 23 nëntor 
1966, Gjykata Ushtarake e Rrethit të Korçës 
e deklaroi fajtor për «krimin e parashikuar 
nga neni 80 i K. Penal» dhe nga neni «64 në 
lidhje me nenin 10 të K. Penal» dhe e dënoi 
me 25 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 193-194.

manushi nikolla
Lindi në Durrës. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 18, 19 nëntor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Durrës në rrethin Tepelenë, prej 10 
tetorit 1949 deri më 10 gusht 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 64-65.

manushi Petraq
Lindi më 1937, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 18, 
më 19 nëntor 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Durrës në rrethin 
Tepelenë, prej 10 tetorit 1949 deri më 10 
gusht 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 75-76.

manushi ramazan
Lindi në vitin 1905, në Kavajë. Me 

vendim nr. 444, datë 26 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik dhe 
sabotator të popullit» dhe e dënoi me 1 vit 
burg me punë të rëndë.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 68-69.

manushi Stavri
Lindi më 9 korrik 1913, në Berat. Me 

vendim nr. 1169, 24 dhjetor 1993, Gjykata 
e Rrethit të Beratit, vërtetoi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij në përpjekje me 
forcat komuniste, më 13 gusht të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D.46, f. 30-31.

manushi tahir
Lindi më 3 shkurt të vitit 1928, në 

Kavajë. U arrestua më 17 shkurt të vitit 
1946, dhe me vendim nr. 444, datë 26 
gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor si  «sabotator të pushtetit» 
dhe «armik të popullit» dhe e dënoi me 5 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 155-156.

manushi teodor
Lindi më 1929, në Durrës. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Durrës në rrethin 
Tepelenë, prej 10 tetorit 1949 deri më 10 
shtator 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, f. 83-84.

manushi vangjel
Lindi më 1890, në Berat. Me vendim nr. 

715, 29 shkurt 1948, Gjykata Ushtarake e 
deklaroi fajtor për« faje kundër shtetit dhe 
popullit» dhe e dënoi me 6 vjet burg, punë 
të detyruar, si dhe konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 100-101.

manushi Zylyf
Lindi në vitin 1910, në Kavajë. Me 

vendim nr. 444, datë 26 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «sabotator të pushtetit» dhe 
e dënoi me 1 vit burg me punë të rëndë.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 66-67.

manxa Manush
     Lindi në Vlorë, në vitin 1955. U arrestua 
më 8 qershor 1976, dhe më 28 gusht të po 
atij viti, Gjykata e Rrethit të Fierit (vendimi 
nr. 19) e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 259-260. 
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manxaqi Ziso
     Lindi në Konispol të Sarandës, në vitin 
1882. U arrestua më 26 dhjetor 1958. Me 
vendim nr. 2, datë 5 mars 1959, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion 
e propagndë» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
dhe konfiskim të pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 67-68.

manjani Elez
Lindi më 1939 në Homesh të Dibrës. 

Më 14 maj 1988, Gjykata e Rrethit të 
Dibrës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe vendosi mbylljen e tij në 
një institucion mjekësor për mjekime të 
detyruara. Nga data 2 maj 1988, deri më 
24 maj 1988, u mbajt në gjendje arresti në 
dhomat e izolimit të Degës së Punëve të 
Brendshme të Dibrës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 166-167.

manjani naim
Lindi më 1954 në Dibër. Më 28 dhjetor 

1978, Gjykata e Rrethit të Dibrës e dënoi 
për arsye politike me 20 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 190-191.

manjani Qamil
Lindi më 1906, në Kllobçishtë të 

Dibrës. Me vendim nr. 358, 17 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«sabotator të pushtetit» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 62-63.

manjani ramiz
Lindi më 1903 në Gjoricë të Dibrës. 

Më 10 nëntor 1958, Gjykata e Rrethit të 
Dibrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 114-115.

manjani Sulejman
Lindi më 1900. U arrestua më 2 shtator 

1950. Vdiq në burg më 25 janar të vitit 1954.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 181-182.

manjani Shaqir
Lindi më 1914 në Homesh të Dibrës. U 

arrestua më 1 qershor 1973. Më 8 shkurt 
1974, Gjykata e Rrethit të Dibrës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë» me 10 vjet 
burg, si dhe konfiskimin e pasurisë, pjesës 
së tij. Dy vjet më vonë, më 18 tetor 1975, 
Gjykata e Rrethit të Dibrës e dënoi përsëri, 
kësaj herë me akuzën për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e spiunazhit», me 13 
vjet burg. Me bashkim dënimesh u dënua 
me 15 vjet burg, konfiskimn e pasurisë 
së paluajtshme dhe humbjen e së drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. Vdiq në burg më 
20 nëntor 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 184-185.

manjani Shefki
Lindi më 1925 në Homesh të Dibrës. 

Më 18 tetor 1975, Gjykata e Rrethit të 
Dibrës e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e spiunazhit» me 25 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 118-119.

maqellara asip
Lindi në Dibër të Madhe, në vitin 1900. 

Me vendim nr. 7, datë 9 prill 1962, Gjykata 
e Qarkut Peshkopi e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
8 vjet heqje lirie. U amnistua me dekret nr. 
3603, datë 23 nëntor 1962, të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 313-314.

maqellara Bajram
Lindi në Klloboçishtë të Dibrës së 

Madhe, në vitin 1913. Me vendim nr. 79, 
datë 14 korrik 1955, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» e «agjitacion e propagandë» dhe 
e dënoi me 6 vjet privim lirie, humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë, si dhe 
konfiskim të pjesshëm të pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 241.242.
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mara anastas
Lindi në vitin 1920, në Pobickë të 

Kolonjës. Me vendim nr. 156, datë 8 shtator 
1951, Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 
«dhënie informatash diversantëve» dhe 
për «agjitacion e propagandë», dhe e dënoi 
me 10 vjet privim lirie me punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 179.

mara artur
Lindi në Korçë, në vitin 1960. U arrestua 

më 2 shtator të vitit 1984. Me vendim nr. 
224, datë 14 dhjetor 1984, Gjykata e Rrethit 
të Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit, të kryer në bashkëpunim dhe të 
mbetur në fazën e përgatitjes» dhe e dënoi 
me 10 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtës së zgjedhjeve për 3 vjet kohë. Me 
vendim nr. 11, datë 16 janar 1985, Gjykata e 
Lartë e ndryshoi vendimin duke ia zbritur 
dënimi në 5 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 24-25.

mara Hysni
Lindi më 1947, në Shënavlash të 

Durrësit. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 21, 10 mars 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Durrës në 
Shetaj, prej 5 shkurtit 1950 deri më 10 mars 
1955.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 173-174.

mara (protopapa) ismail
Lindi në Protopapë, më 25 nëntor të 

vitit 1910. Me vendim nr. 2, datë 15 qershor 
1945, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg me punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtav civile baraz me kohën 
e dënimit. Më vonë, dënimi iu zbrit në 5 
vjet vjet burg me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 155-156; F. 5, Viti 2016, 
D. 38, f. 324.

mara Kastriot
Lindi më 1960, në Durrës. U burgos 

për motive politik, prej 27 korrikut 1989 
deri më 17 mars 17 mars 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 112-113.

mara riza
Lindi në Marikaj të Tiranës, më 10 

mars të vitit 1909. U arrestua më 14 korrik 
1947, 25 dhjetor të po atij viti, Gjykata e 
Rrethit të Tiranës (vendi nr. 518) e dënoi 
për «agjitacion e propogandë kundër 
pushtetit» me 10 vjet heqje lirie. U lirua më 
28 nëntor 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 161-162.

mara Shaban
Lindi në Tiranë, më 9 tetor 1938. Me 

vendim nr. 50, datë 6 shkurt 1981, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për« 
agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e titujve të nderit.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 311-312.

mara Sherif
     Lindi në Koprishtë, në vitin 1900. Me 
vendim nr. 17, datë 18 prill 1945, Këshilli 
Gjyqësor Ushtarak i Vlorëa e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi 10 vjet 
burgim, humbjen e të drejtave qytetare 
dhe politike baraz me kohën e ndëshkimit, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 193-194. 

mara Xhumaje 
Lindi më 1925. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, 10 mars 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Durrës në Shetaj, prej 5 shkurtit të 
vitit 1950 deri më 10 mars 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 51-52.

maranaj vaso
Lindi në Gril të Shkodrës, në vitin 1959. 
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Me vendim nr. 331, datë 23 dhjetor 1978, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
heqje lirie. U arrestua sërish më 7 qershor 
1987, dhe me vendim nr. 45, datë 8 tetor 
1987, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes jashtë shtetit të 
mbetur në tentativë» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie. (Dënim i kombinuar.)
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 18-19.

marango Jorgo
     Lindi në Delvinë, në vitin 1915. U 
arrestua më 18 qershor 1979. Me vendim 
nr. 59, datë 31 gusht 1979, Gjykata e Rrethit 
të Sarandës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 69-70. 

marashi Bibë
     Lindi në Pukë, në vitin 1932. Më 6 qershor 
1952, me vendim nr. 93, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «strehim 
dhe furnizim kriminelësh» dhe e dënoi me 
5 vjet heqje lirie, punë të detyruar, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për një vit 
kohë. U arrestua sërish më 1963, dhe më 
16 nëntor të po atij viti, Gjykata e Qarkut 
të Shkodrës, me vendim nr. 49, e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propogandë» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, si dhe 
konfiskimin e pasurisë.  
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 99, 185.

marashi dedë
Lindi në Pukë, në vitin 1920. U arrestua 

më 23 gusht 1958, dhe me vendim nr. 12, 
datë 13 nëntor 1958, Kolegji Ushtarak i 
Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor se «ka 
ndihmuar persona të arratisur», dhe e 
dënoi me 15 vjet heqje lirie. U lirua më 12 
maj të vitit 1969.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 68-69.

marashi gim Marash
     Lindi në Vukaj të Shkodrës, në vitin 

1910. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 
1993, si dhe të Udhëzimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 2, datë 4 janar 1992, për 
njohjen e faktit të pushkatimit pa gjyq, 
komisioni i ngritur në mbledhjen e datës 6 
nëntor 1993, vendosi vërtetimin e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike më 
24 shkurt 1947, në Zall të Kirit.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 21-22.

marashi Jak
     Lindi në Pukë, në vitin 1902. U arrestua 
më 5 gusht 1951, dhe më 8 prill 1952, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës (vendimi 
nr. 73) e deklaroi fajtor «për strehim të 
diversantëve» dhe e dënoi me 7 vjet privim 
lirie, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave civile për 3 vjet kohë.
  
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 108-109.

marashi Kokërr
     Lindi në Shosh të Shkodrës, më 4 shkurt 
1910. Me vendim nr. 39, datë 10 mars 1993, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike më 20 shkurt 
1945.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 44-45.

marashi Kolë Marash
     Lindi në Shosh të Shkodrës. Me vendim 
nr. 39, datë 10 mars 1993, Gjykata e Rrethit 
të Shkodrës vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 22 gusht 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 46-47.

marashi Kolë Marash
     Lindi në Kapit të Tropojës, në vitin 
1917. Me vendim nr. 78, datë 19 mars 1951, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «lidhje me elementë të arratisur 
(agjentë të UDB-së Jugosllave)» dhe e dënoi 
me 15 vjet burgim me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 87-88.
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marashi Mark
Lindi më 9 mars të vitit 1890, në 

Shkodër. Gjykata e Rrethit të Lezhës 
vërtetoi faktin e vrasjes së tij për motive 
politike, më 22 gusht të vitit 1946. 
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 25-26.

marashi Mark 
     Lindi në fshatin Miliska të Pukës në vitin 
1900. U pushkatua për motive politike.
 

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 90.

marashi Mark
     Lindi në Shllak të Dukagjinit, në vitin 
1906. Me vendim nr. 17, datë 9 janar 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
«sabotator të pushtetit» dhe e dënoi 
me 2 vjet burgim, si dhe humbjen e të 
drejtave civile e politike baraz me kohën 
e ndëshkimit.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 95-96.

marashi ndokë
Lindi në vitin 1924, në Ishull Shëngjin. 

U arrestua më 26 mars 1951, dhe  me 
vendim nr. 194, datë 8 tetor 1951, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim», «dhënie informacioni», 
«agjitacion e propagandë», «srehim e 
furnizim» dhe për «vepra përgatitore për 
t’u arratisur» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave elektorale.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 115.

marashi ndue
     Lindi në Shosh të Shkodrës, më 23 
shtator 1900. Me vendim nr. 443, datë 10 
mars 1993, Gjykata e Rrethit të Shkodrës 
vendosi vërtetimin e faktit juridik të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e ndjekjes, më 22 gusht të vitit 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 19-20.

marashi ndue
     Lindi në Kok-Dodë të Pukës, në vitin 
1935. Me vendim nr. 118, datë 18 shtator 
1958, Gjykata Ushtarake e Tiranës, e 

deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
(tentativë për t’u arratisur jashtë shtetit)» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, humbjen e së 
drejtës elektorale për dy vjet kohë, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 30-31.

marashi Pal Luc
     Lindi në Arst të Pukës, më 15 qershor 
1927. Me vendim nr. 10, datë 26 mars 1973, 
Gjykata e Rrethit të Pukës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 4 vjet 
heqje lirie, humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë, si dhe të dekoratës së 
çlirimit.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 68-69. 

marashi Pal Mark
     Lindi në Berishë të Pukës, në vitin 
1927. Me vendim nr. 31, datë 8 qershor 
1967, Gjykata e Rrethit të Pukës e deklaroi 
fajtor «për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 4 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 117-118.

marashi Pjetër
     Lindi në Porovë të Pukës, në vitin 1920. U 
arrestua më 2 tetor 1945, dhe më 20 tetor të 
po atij viti, Gjykata Ushtarake e Shkodrës, 
me vendim nr. 253, e dënoi me vdekje, me 
pushkatim. U ekzekutua më 2 nëntor 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 114-115.

marashi Prenda
     Lindi në Pukë, në vitin 1911. Më 28 
qershor 1949, me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-dëbimeve, u internua 
për «çështje politike» nga rrethi Pukë në 
rrethin e Tepelenës, prej 28 qershor 1949 
deri më 14 maj 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 1-2.

marashi (tarçuku) Prend
     Lindi në Porovë të Pukës. U arrestua 
më 12 maj 1947, dhe më 5 shtator të po 
atij viti, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
(vendimi nr. 336) e deklaroi fajtor për 
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«për bashkëpunim me diversantët dhe 
agjitacion kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 2 vjet burgim e punë të 
detyruar. U lirua më 5 maj 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 105.

marashi Tafil
Lindi më 1935, në Malisht. U burgos 

për motive politke, prej 30 qershorit të 
vitit 1979 deri më 21 maj 1987.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  77-78.

marashi tush
     Lindi në vitin 1878. Me vendim nr. 
260, datë 7 shkurt 1994, Gjykata e Rrethit 
të Shkodrës vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat komuniste, më 10 janar 
1946.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 25-26.

marashi Zef
Lindi më 1 maj të vitit 1893, në Oblikë 

të Shkodrës.  Në zbatim të ligjit nr. 7514, 
datë 30 shtator 1991, dhe të udhëzimit 
nr. 2 datë 4 janar 1992, të Këshillit të 
Ministrave, si dhe shtesën e bërë në pikën 
7, në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 1992, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, në vitin 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 5-6.

marashi Zef vatë
     Lindi në Oblikë të Shkodrës, më 1 maj 
1899. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 
janar 1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7 në udhëzimin nr. 
7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 

datës 9 janar 1993, vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në vitin 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 118-119.

marça Kotefa
Lindi në Tiranë. Në zbatim vendimit 

nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 14, datë 
20 korrik 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej vitit 1967 
deri më 5 janar të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 274-275.

marga Spiro
     Lindi në Delvinë, në vitin 1890. Me 
vendim nr. 182, datë 20 shtator 1948, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit dhe 
shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe humbjen e të drejtave civile për 3 
vjet kohë. Me vendim nr. 395, datë 1 nëntor 
1948, dënimi iu kthye në 3 vjet privim lirie 
me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 81-82.

margaritari arshi
Lindi më 1 janar 1917, në Margëlliç të 

Fierit. Me vendim nr.  2, datë 6 gusht 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi «armik 
të popullit dhe kriminel lufte, se ka kryer 
këto faje: ka qenë oficer dhe komandant i 
fuqive të armatosura të Ballit Kombëtar, 
ka marrë pjesë në të gjitha operacionet 
Mallakastër-Myzeqe etj.», dhe e dënoit me 
vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë së tij 
të luajtshme e të paluajtshme. Këtë vendim 
la në fuqi edhe Gjykata e Lartë Ushtarake, 
më 10 nëntor 1945 (vendim nr.  208). Siç del 
prej një radiogrami të Enver Hoxhës, që ka 
aprovuar dënimin me vdekje, u ekzekutua 
më 18 gusht 1945. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F.  101-102.

Margaritari
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margaritari Bejaze
Lindi më 30 mars 1943. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 65.

margaritari dallëndyshe
Lindi më 1 qershor 1938. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 61.

margaritari Faik
Lindi më 5 qershor 1931, në Margëlliç 

të Fierit. Me vendim nr. 524, datë 27 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg. U arrestua sërish më 1966, 
dhe me vendim nr. 31, datë 5 dhjetor 1966, 
Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion 
e propagandë»  dhe e dënoi me 20 vjet 
burg, si dhe konfiskimin e pasurisë.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  67-68.

margaritari Feçor
Lindi më 20 mars 1945. U dëbua nga 

qyteti i Fierit për motive politike. U cilësua 
kulak dhe u deklasua. Më 1963 nuk iu 
dha e drejta e studimit dhe në vitin 1966, 
kur punonte arsimtar, u pushua për arsye 
politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 58.

margaritari islam
Lindi më 1907, në Margëlliç të Fierit. 

Me vendim nr. 547, datë 30 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Vlorës e deklaroi si 
«pjesëtar të organizatës tradhtare të Ballit 
Kombëtar, gjatë okupacionit ka ndërlidhur 
të arratisurit dhe ka ditur ku strehoheshin» 
dhe e dënoi me 1 vit burg dhe punë të 
detyruar.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  9.

margaritari  Kujtim
Lindi më 1947, në Fier. U dëbua nga 

qyteti i Fierit për motive politike në vitin 
1966. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 175.

margaritari Marjan 
Lindi më 30 prill 1963. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 64.
 
margaritari Myrteza

Lindi më 21 shtator 1931, në Margëlliç 
të Fierit. Me vendim nr. 31, datë 5 dhjetor 
1967, Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  69-70.

margaritari refane 
Lindi më 1962, në Margëlliç të Fierit. U 

dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 63.

margaritari Xhemil
Lindi më 1932, më Margëlliç të Fierit. 

Me vendim nr. 207, datë 28 shtator 1950, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 12 vjet burg dhe për «agjitacion e 
propagandë» me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 32-33.

margaritari Xhuljeta 
Lindi më 5 shtator 1966. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 62.

margariti aida 
Lindi më 1971. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 16, datë 18 gusht 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Tiranë në rrethin Krujë, prej 
datëlindjes, 21 qershorit të vitit 1971 deri 
më 10 maj 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  143-144.

margariti orest
Lindi në vitin 1925, në Durrës. U 

arrestua më 4 gusht 1949, dhe me vendim 
nr. 145, datë 14 prill 1950, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 8 
vjet burg me punë të detyruar, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 

Margaritari
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vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 60-61.

margariti Pavli (Pavllo)
Lindi në Vlorë, më 30 maj 1924. U 

arrestua më 17 maj 1947, dhe me vendim nr. 
239, datë 19 qershor 1948, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor se ka «kryer faje 
penale kundës popullit dhe shtetit, duke u 
vënë në shërbim të spiunazhit amerikan» 
dhe e dënoi me vdekje, degradim, si dhe 
heqjen e dekoratave.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 53-54; F. 5, Viti 2016, 
D. 73, f. 139-140.

margariti Zaho 
Lindi më 1905, në Selckë të Gjirokastrës. 

Me vendim nr. 29, datë 24 janar 1947, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi «armik të popullit dhe sabotator 
të pushteti» dhe e dënoi me 14 muaj burg, 
heqjen e të drejtave qytetare e politike 
dhe punë të detyruar baraz me kohën e 
ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  145-146.

margegaj gegë
     Lindi në Hajmel të Shkodrës, më 13 
qeshor 1907. Në zbatim të ligjit nr. 7514, 
datë 30 shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 4 
janar 1993, si dhe të Udhëzimit të Këshillit 
të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 1992, për 
njohjen e kohës së dënimit të vuajtur për 
motive politike, komisioni i ngritur, në 
mbledhjen e datës 12 mars 1994, vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vuajtjes së 
dënimit për motive politike nga ish i 
dënuari Gegë Margegaj nga data 5 janar 
1947 deri më 29 qeshor 1948, si dhe nga 21 
mars 1951 deri më 20 dhjetor 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 48-49.

margilaj gjon
Lindi më 28 gusht 1930. U internua për 

motive politike prej vitit 1953 deri në vitin 
1959.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 102.

margo Kristo
     Lindi në Derviçan, më 13 maj 1931. 
Me vendim nr. 34, datë 13 dhjetor 1967, 
Gjykata e Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 5 vjet heqje lirie, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorlae për 3 vjet kohë. U 
arrestua më 25 shtator 1967 dhe u lirua më 
29 korrik 1972.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 14-15.

margo nikolla
     Lindi në Memaliaj të Tepelenës, në vitin 
1936. Me vendim nr. 8, datë 11 shkurt 1980, 
Gjykata e Rrethit të Tepelenës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 8 vjet heqje lirie, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 2 vjet kohë. 
Vuajtja e dënimit i filloi më 19 tetor 1979. 

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 85-86.

margjini davë Prengë
Lindi më 13 tetor 1930, në Prosek të 

Rrëshenit. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mat në rrethin Tepelenë, prej gushtit 
të vitit 1949 deri në nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 101-102.

margjini dilë
Lindi më 4 korrik 1904, në Baz të Matit. 

U internua për motive politike në Urakë 
(Mat), prej 5 korrikut të vititut të vitit 1976 
deri më 5 korrik 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 36-37.

margjini Frrok Prengë
Lindi më 29 dhjetor 1920. Me vendim 

nr. 211, datë 24 maj 1993, Gjykata e Rrethit 
të Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
në gusht të vitit 1944. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 51-52.

MargJini
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margjini gegë Pjetër
Lindi më 10 gusht 1923, në Bozhiq të 

Lezhës. Me vendim nr. 552, datë 7 korrik 
1993, Gjykata e Rrethit të Mirditës vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij pa 
gjyq nga forcat e ndjekjes, në prill 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 71-72.

margjini gjetë ndue
Lindi më 7 shkurt 5 1944, në Bardhaj 

të Mirditës. Me vendim nr. 32, datë 
3 shtator 1966, Gjykata e Qarkut të 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 2 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 85-86.

margjini gjokë
Lindi në Mirditë, në vitin 1947. Me 

vendim nr. 32, datë 3 shtator 1966, Gjykata 
e Qarkut të Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 15-16.

margjini gjon Mark 
Lindi më 18 janar 1963, në Vrakë 

të Matit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Matit në Vrakë, prej 5 korrikut të 
vitit 1976 deri më 5 korrik 1981.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 108-109.

margjini Kolë
Arsimtar.
Lindi në Prizren, më 16 nëntor të vitit 

1892. Studimet pedagogjike i kreu në 
Austri. Në vitin 1913 filloi punë në Shkollën 
Popullore si mësues i matematikës, 
pastaj si mësues i gjermanishtes në 
disa shkolla të vendit, si në Shkollën 
Qytetëse, në Shkollën Normale, Gjimnazin 
Françeskan, Normalen Femërore “Donika 
Kastrioti” dhe në Gjimnazin Shtetëror. 
Në themelimin e Shoqërisë kulturore-
sportive “Vllaznia” më 1919, u zgjodh në 
kryesinë e saj. Më 1923 u emërua drejtor 
i arsimit në Prefekturën e Beratit, kurse 
mes viteve 1936-1939 shërbeu në të njëjtin 

post në Prefekturën e Shkodrës. Dha një 
kontribut të rëndësishëm për përpilimin 
dhe përshtatjen e disa teksteve shkollore, 
si: Aritmetika për kl. IV, Aritmetika për 
kl. V, Matematika për kl. I të gjimnazit, 
Algjebra për kursin e ulët të gjimnazit etj. 
Për meritat e tij profesionale, përfaqësoi 
Shkodrën në tre kongrese arsimore 
kombëtare (1920, 1922, 1924). Më 1941 
hapi në Prizren gjimnazin e parë në gjuhën 
shqipe. Dy vjet më vonë, më 1943, u zgjodh 
anëtar e, më vonë, nënkryetar i komitetit 
drejtues të Lidhjes së Dytë të Prizrenit. Në 
janar të vitit 1945 u arrestua në Shkodër 
dhe iu dorëzua serbëve, të cilët e dënuan 
fillimisht me vdekje e, pastaj, me burgim. 
Vdiq pas pesë vitesh në burgun famëkeq 
të Sremska-Mitrovicës, në Serbi. Më 1992, 
Presidenti i Republikës e dekoroi me 
medalje “Martir i Demokracisë”. Dy vjet 
më vonë, më 1994, iu dha titulli “Mësues 
i Popullit”. Më 27 nëntor 2002, Këshilli 
i Bashkisë së Shkodrës i vuri Shkollës së 
Mesme Pyjore emrin e tij, kurse më 7 mars 
2009 e shpalli Qytetar Nderi (pas vdekjes).

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 3-4.

margjini Mara Mark
Lindi më 1905, në Shëngjin. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë, prej 10 janarit të vitit 1950 deri 
më 15 tetor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 71, F. 87-88.

margjini Mara Pjetër
Lindi më 1923, në Rrëshen. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë, prej 10 janarit të vitit 1950 deri 
më 15 tetor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 85-86.

margjini Mark
Lindi më 3 prill 1934, në Bozhiq të 

MargJini
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Lezhës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr.  24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Krujë në rrethin Tepelenë, prej 
gushtit 1949 deri nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 56-57.

margjini Mark Prengë
Lindi më 15 tetor 1918, në Bardhaj të 

Mirditës. Me vendim nr. 29, datë 19 korrik 
1978, Gjykata e Rrethit të Mirditës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet 
kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 87-88.

margjini Martin gjin
Lindi më 10 dhjetor 1937, në Bozhiq të 

Lezhës. Me vendim nr. 32, datë 2 shtator 
1966, Gjykata e Qarkut të Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 89-90.

margjini Mëhill 
Lindi në Bozhiq të Lezhës, më 1938. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr.  24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Mat në 
rrethin Tepelenë, prej gushtit të vitit 1949 
deri në nëntor 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  25-26

margjini Mrika
Lindi më 1945, në Mat. U internua 

për motive politike në Urakë (Mat), prej 5 
korrikut të vitit 1976 deri më 5 korrik 1981. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 34-35.

margjini Mrikë Llesh
Lindi më 1895, në Urakë të Matit. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr.  24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Krujë në 

rrethin Tepelenë, prej gushtit 1949 deri 
nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 54-55.

margjini ndue Pjetër
Lindi më 5 tetor 1905, në Bozhiq të 

Lezhës. U pushkatua më 27 shtator 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 70.

margjini Pjetër nikollë
Lindi më 1951, në Bardhaj të Mirditës. 

Me vendim nr. 93, datë 20 gusht 1977, 
Gjykata e Rrethit të Krujës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor dhe moskallëzim të 
krimit kundër shtetit» dhe e dënoi me 9 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 118-119.

margjini Prengë
Lindi më 1932, në Mat. U internua 

për motive politike. Me vendim nr.  24, 
datë 18 qershor 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Mat në 
rrethin Tepelenë, prej gushtit 1949 deri në 
nëntor 1953. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 30-31.

margjini Shyt
Lindi më 1885, në Bozhiq të Lezhës. U 

internua për motivepolitike, prej 1 gushtit 
të vitit 1949 deri më 1 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 27-28.

margjoka Mahmut 
Lindi më 1900, në Dibër. Me vendim 

nr. 179, datë 16 maj 1994, Gjykata e Rrethit 
të Dibrës vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij pa gjyq në përpjekje nga 
forcat komuniste, më 15 korrik të vitit 
1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 55-57.

margjoka Sulejman 
Lindi më 1909, në Dibër. U ekzekutua 

për motive politike, më 15 korrik të vitit 
1944. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 41.
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margjoni Prengë Bibë
Lindi më 4 prill 1880. Me vendim nr. 

189, datë 25 mars 1993, Gjykata e Rrethit të 
Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq, në prill të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 37-38.

mari anastas 
Lindi në Kakavijë, më 16 gusht 1902. U 

arrestua më 25 tetor 1963. U ekzekutua për 
motive politike, më 27 mars të vitit 1964.
 

F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 33-34-35; AISKK, F. 1, V. 
2016, D. 55, F. 48-49.

mari anastasi
Lindi më 1888, në Gjirokastër. U 

internua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 76. 

mari gjergj
     Lindi në Shkodër, më 12 gusht 1903. 
Me vendim nr. 172, datë 21 shtator 1951, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë», 
«strehim e furnizim diversantësh» dhe 
«për mosdenoncim krimi», dhe e dënoi me 
6 vjet burgim, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 97-98.

mari Kristo
 Lindi në vitin 1932, në Gjirokastër. U 

internua për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 233.

mari Llazo
Lindi më 13 dhjetor të vitit 1938, në 

Kakavijë. U internua për motive politike 
prej datës 30 maj të vitit 1954 deri më 21 
tetor të vitit 1965.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 246.

mari Mihal
Lindi në Kakavijë, më 7 janar të vitit 

1883. Me vendim nr. 301, datë 16 tetor 
1945, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike prej datës 16 

tetor të vitit 1945 deri më 16 tetor të vitit 
1946.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 129-130.

marika Fiqiri
Lindi në Durrës, më 1 shkurt 1933. 

U arrestua më 15 korrik 1961, dhe me 
vendim nr. 158, datë 18 tetor 1961, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 12 vjet heqje lirie, humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe 
të paluajtshme. U lirua më 13 maj 1971 
më plotësim kohe. U arrestua sësish, dhe 
me vendim nr. 498, datë 22 nëntor 1978, 
Gjykata e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie dhe 3 vjet internim.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 265-266.

marini (karaj) Hatie Musa
Lindi më 1927, në Burrel. U internua 

për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 32.

marini natasha
Lindi më 1954, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 25, datë 
23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Shkodër në rrethin Fier, 
prej vitit 1974 deri më 3 shtator 1980. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 169-170.

marini Sotir 
Lindi më 1910, në Poshnje të Beratit. 

Më 17 shtator 1951, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «sabotimi» dhe u dënua 
me 4 vjet burg, punë të detyruar, si dhe 
konfiskimin e pasurisë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 4-5.

marini (ferra) Vera
Lindi më 1956, në Shkodër. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 25, 
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datë 23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Shkodër në rrethin Fier, 
prej vitit 1974 deri më 15 shtator 1984.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 167-168.

marjanaku Nexhmije
Lindi në Korçë, më 10 nëntor 1947. U 

internua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 297.

marjanaku Shaban
Lindi në Zerec të Oparit, në vitin 1904. 

Me vendim nr. 242, datë 19 qershor 1948, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «veprimtari kundër popullit dhe 
shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet burgim, 
humbjen  e të drejtave elelektorle për 5 
vjet kohë, si dhe heqjen e gradave dhe 
dekoratave.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 121-123.

marka Jashar 
Lindi më 1913, në Peshkopi. Me 

vendim nr. 267, datë 3 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
si pjesëtar të grupit klandestin ushtarak.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 3-4.

markagjoni Llesh
     Lindi në Orosh të Mirditës, më 13 mars 
1919. Me vendim nr. 371, datë 7 maj 1993, 
Gjykata e Rrethit të Mirditës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
ndjekjes më 9 gusht 1947, në Munegë të 
Mirditës.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

markagjoni Marta
     Me vendim nr. 2, datë 14 maj 1954, 
të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua nga rrethi i Shkodrës 
në rrethin e Lushnjës, masë të cilën e vuajti 
deri në vitin 1964, kur me vendim nr. 9, 
datë 17 mars 1964, masa e internimit iu 

kthye në masë dëbimi. U lirua me vendim 
nr. 7, datë 14 shkurt 1968.

F. 5, Viti 2016, D. 37. 

markagjoni Mrika gjokë
     Lindi në Skuraj, më 3 qershor 1985. Me 
vendim nr. 2, datë 14 maj 1954, të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
në rrethin e Lushnjës, masë të cilën e vuajti 
deri më 17 mars 1964.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 75-76.

markaj (vata) Balish
      Lindi më 15 prill 1898. Në zbatim të 
ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën e 
bërë në pikën 7, në udhëzimin nr. 7, datë 
29 tetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 16 janar 1993, vendosi vërtetimin e 
faktit juridik të vdekjes së tij në hetuesi më 
1952.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 99-100.

markaj dedë
Lindi në vititn 1966. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Lezhës në Kashnjet të Lezhës, prej datës 31 
maj të vitit 1985 deri më 30 maj 1988.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 68-69.

markaj Fran
Lindi në Shkodër, në vitin 1945. U 

arrestua më 1 mars 1965, dhe me vendim 
nr. 24, datë 15 korrik 1966, Gjykata e Qarkut 
të  Shkodrës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisje jashtë shtetit» dhe e dënoi me 17 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 98-99.
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markaj Hamit
Në bazë të vendimit nr. 18, datë 1 

qershor 1995, të Komisionit Shtetëror tre 
palësh i jepet e drejta e statusit të ish-të 
Përndjekurit Politik, sepse qe internuar 
për motive politike nga 18 qershori i vitit 
1946 deri më 15 qershor të vitit 1951, dhe 
nga 18 maji i vitit 1966 deri më 11 mars të 
vitit 1969.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 35.

markaj Hane nebi
Lindi më 1926, në Arrën. U internua 

për motive politike, prej 1 janarit të vitit 
1946 deri më 30 dhjetor 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 47.

markaj Marash
Lindi në Tropojë, më 15 gusht të vitit 

1894. Gjykata e Rrethit të Tropojës vërtetoi 
faktin e vrasjes së tij për motive politike, 
më 15 gusht të vitit 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 37;  F. 5, Viti 2016, D. 73, 
f. 323-324.

markaj Matia
Lindi në vitin 1938, në Tropojë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga  
Bajram Curri në rrethin e Lushnjës, prej 
vitit 1948 deri më 1955.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 132-133.

markaj ndue Lukë
Lindi në vitin 1966. U vra tek përpiqej 

të kalonte kufirin më 2 dhjetor 1990 nga 
reparti 299 Shkodër.
Kastriot Dervishi, Vrasjet në kufi në vitin 1990: 
Përmbledhje dokumentesh, ISKK, 2015, Kreu 
XXVIII, f. 135.

markaj Pal
Lindi në Reç të Shkodrës, në vitin 

1926. U arrestua më 24 gusht 1968, dhe me 
vendim nr. 45, datë 6 nëntor 1968, Gjykata 
e Ushtarake Shkodrës e deklaroi fajtor për 

«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 15 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 114-115.

markaj Pal
     Lindi në Tropojë, më 24 mars 1939. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit, në rrethet Tepelenë 
e Lushnjë, prej vitit 1948 deri në vitin 1955.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 70-71.

markaj (peci) Qazim
     Lindi në Tropojë, më 18 mars 1938. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethin e Lushnjës, prej 
datës 20 mars 1945 deri më 14 gusht 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 21-22.

markaj Syl
Lindi në Telaj të Tropojës, më 19 mars 

1890. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të udhëzimit nr. 2, datë 4 
janar 1992, të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, të udhëzimit 
nr. 7, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
në mbledhjen e datës 8 maj 1993 vendosi 
vërtetimin e faktit të vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike më 13 dhjetor 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 44-45.

markaj vatë
     Lindi në Nikaj të Shalës, në vitin 1934. U 
burgos dhe deklasua për motive politike.
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F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 87.

markishiqi Mahmut
Lindi më 1922, në Plavë të Malit të Zi. 

Me vendim nr. 39, datë 22 shkurt 1952, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit dhe shtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg me punë të 
detyruar. Por dy muaj më vonë, me vendim 
nr. 203, datë 30 prill 1952, Gjykata e Lartë e 
deklaroi të pafajshëm dhe urdhëroi lirimin 
e tij të menjëhershëm nga burgu.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 195-196.

markja Bujar
Lindi më 1956, në Bllatë të Poshtme 

të Dibrës. U internua për motive politike 
në Selishtë, nga viti 1988 deri më 1 nëntor 
1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 44.

markja iljaz
Lindi më 1906 në Zogaj të Peshkopisë. 

Më 5 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e 
deklaroi fajtor si «vegël qorre të kriminelëve 
të luftës» dhe e dënoi me 2 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike 
baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 142-143.

markja Maliq
Lindi më 1915, në Jugosllavi. Me 

vendim nr. 10, datë 15 nëntor 1980, 
u deklarua fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e spiunazhit» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe u dënua 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
së zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 116-117.

marko aleks Kosta
Lindi në fshatin Topovë të Zagorisë, në 

vitin 1911. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, si dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, në mbledhjen e datës 22 gusht 1992, 

vendosi vërtetimin e faktit të pushkatimit 
të tij pa gjyq për motive politike, më 5 maj 
të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 271-272; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

marko arqile
Lindi në Delvinë, në vitin 1912. 

U arrestua më 16 gusht 1958, dhe me 
vendim nr. 39, datë 6 dhjetor 1958, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut, në formën e 
tentativës për arratisje» me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 4 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 122-123. 

marko Jamarbër
Poet, i biri i Petro Markos [shih].
Lindi më 19 mars 1951, në Tiranë. Më 

1974, u diplomua për gazetari. Në fund të 
vitit 1975 u dënua me shtatë vjet heqje lirie. 
Dënimin e vuajti në Spaç të Mirditës. U 

MarKo

Jamarbër Marko



216

lirua me kusht dhe kundrejt një sakrifice të 
madhe të së ëmës, Safo Markos, më 1978. 
Pas lirimit punoi si hamall në Kinostudion 
«Shqipëria e Re». Më 1991 mbeti invalid 
nga një aksident i rëndë. Vdiq më 4 shtator 
2010.

vepra: Rastësisht me dashje, Tiranë, 
1995; Pro nobis, Tiranë, 2001.
Hans-Joachim Lanksch, Jamarbër Marko, poeti 
i letërsisë klandestine, “Dielli lind, perëndon dhe 
vdes”, në “Gazeta shqiptare”.

marko Jani
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 

shtator 1991, të udhëzimit nr. 2 , datë 4 
janar 1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesës së bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dëuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 5 qershor 1993, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 24 maj të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 93-94.

marko Kristo
Lindi në Greqi, në vitin 1908. U 

arrestua më 23 gusht 1976, dhe me vendim 
nr. 3, datë 1 shkurt 1977, Gjykata e Rrethit 
të Gjirokastrës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut» me 20 vjet heqje lirie dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 270-271.

marko Leonidha
Lindi në Babul, Greqi, në vitin 1907. Me 

vendim nr. 116, datë 20 tetor 1951, Gjykata 
Ushtarake e  Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje në Greqi» dhe për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet privim lirie 
me punë të detyrueshme, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë. Me vendim nr. 2, datë 5 janar 1952, 
Gjykata e Lartë ka vendosur ndryshimin 
e këtij vendimi, duke e dënuar me 6 vjet 
privim lirie, konfiskimin e pasurisë së 

luajtshme e të paluajtshme. Me vendim 
nr. 2, datë 5 janar 1952, është dënuar për 
«tentativë arratisjeje dhe për agjitacion e 
propagandë», me 3 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 2 vjet kohë. Me 
vendim nr. 17, datë 7 maj 1959, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit», dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie, duke i filluar vuajtja e dënimit nga 
data e arrestimit më 27 shtator të vitit 1958. 
U arrestua më 1 tetor 1971, dhe me vendim 
nr. 46, datë 3 dhjetor 1971, Gjykata e Rrethit 
të  Gjirokastrës e dënoi për krimin «e 
agjitacion e propagandës kundër shtetit», 
me 7 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 250-251. 

marko Mersin
Lindi në Përmet, në vitin 1903. U 

arrestua më 23 gusht 1947, dhe me vendim 
nr. 255, datë 23 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krime kundër popullit dhe shtetit 
duke marrë pjesë në një organizatë 
tradhëtare», dhe e dënoi me 3 vjet heqje 
lirie dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 1 vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 250-251.

marko Miho
Lindi në Gjirokastrës, në vitin 1929. Me 

vendim nr. 40, datë 26 shkurt 1959, Gjykata 
e Lartë e Kolegjit Ushtarak e dënoi për 
«tentativë arratisjeje në bashkëpunim», me 
10 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 120-121.

marko Petro
Shkrimtar, publicist, përkthyes.
Lindi më 25 nëntor të vitit 1913, në 

fshatin Dhërmi të Himarës. Kreu Shkollën 
Tregtare të Vlorës. Më 1 mars 1936 botoi 
numrin e parë të së përdyjavshmes 
letrare «ABC». Po atë vit vajti në Luftën 
Civile të Spanjës me një grup prej dyzetë 
shqiptarësh dhe hyri në repartin Garibaldi 
të Brigadave Internacionale. Në Madrid, 
së bashku me Skënder Luarasin, filloi 

MarKo



217

botimin e një reviste njëzetfaqëshe në 
gjuhën shqipe me titullin «Vullnetari i 
lirisë», që doli vetëm dy numra. Më 1940 u 
shtrëngua të kthehej në atdhe nga mërgimi 
në Francë. Një vit më vonë u arrestua 
nga italianët dhe u internua bashkë me 
gjashtëqind të burgosur të tjerë nga vendet 
ballkanike në ishullin Ustika në detin 
Tirren. Në tetor 1944 u kthye në Shqipëri 
si partizan. Pas disa vitesh si kryeredaktor 
i gazetës «Bashkimi», më 1947 u arrestua 
nga komunistët dhe u burgos në Tiranë. 
Pas rënies së Koçi Xoxes, u lirua dhe u 
lejua të punonte si mësues në Tiranë. Pas 
botimit të romanit «Një emër në katër 
rrugë» (Tiranë, 1973), iu ndalua botimi 
për një periudhë prej tetë vitesh. Vdiq në 
Tiranë, më 27 dhjetor 1991.

vepra: Hasta la vista, Tiranë, 1958; 
Qyteti i fundit, Tiranë, 1960; Rrugë pa rrugë, 
Tiranë 1964; Nata e Ustikës, Tiranë 1989 etj.
Robert Elsie, Histori e letërsisë shqiptare, 
“Dukagjini”, Tiranë-Pejë, 1997, 11.4, f. 402-403.

marko risto
Lindi në Lin, më 5 janar të vitit 1913. 

Me vendim nr. 9, datë 17 janar 1951, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «kalim shumë herë të kufirit 
në një shtet armik, nga ku i ka dhënë 
informata U.D.B-së Jugosllave me qëllim 
për të vënë në rrezik sigurimin e jashtëm 
të R.S.SH.» dhe e dënoi me 20 vjet burg me 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
qytetare-politike për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 335-336.

marko thodhoraq
Lindi më 1932, në Delvinë. U burgos 

për motive politike, nga 14 gushti i vitit 
1958 deri më 7 mars 1971.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, f. 78.

marko vangjel
Lindi në Korçë, në vitin 1907. U 

arrestua më 25 prill 1950, dhe me vendim 
nr. 120, datë 8  shtator 1950, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Korçës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në grup armiqësor», 
«angazhim për arratisje», «për spiunazh» 
dhe për «agjitacion e propagandë» dhe e 

dënoi me 10 vjet burg, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 122-123.

marko vasillaq
Lindi në Mursi të Sarandës, në vitin 

1928. U arrestua me 18 gusht 1958, dhe 
me vendim nr. 39, datë 6 dhjetor 1958, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për krimin «tentativë në arratisje», me 7 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 108-109.

marko Zylyf ramazan
Lindi më 1904, në Shetel të Shijakut. 

Më 13 mars 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 30 
mars të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, f. 119-120; Gazeta 
55, 17 nëntor 2015, 17.
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marksen Dom Zef (Josef Marxen)
Klerik katolik, martir i Kishës.
Lindi në Worringen të Gjermanisë, më 

2 gusht të vitit 1906. Erdhi në Shqipëri si 
misionar dhe punoi në zonën e vështirë 
të Kthellës së Mirditës. Dha një kontribut 
të madh në fushën e arsimit dhe kulturës. 
Në periudhën 1938-1943 u angazhua në 
famullinë e Perlatit (Mirditë). Gjuhën 
shqipe e mësoi pranë Dom Mati Fishtës, 
famullitarit të Malajt. Në vitin 1943 u 
transferua në Jubë të Durrësit. Më 1946 u 
arrestua dhe u dënua me dy vjet burg. U 
mbyll në burgun e Tiranës dhe prej aty u 
zhduk. Të dënuarit e tjerë tregojnë se një 
natë e nxorrën nga burgu dhe pastaj nuk e 
morrën vesh kurrë se ku e kishin dërguar. 
Thuhet se është pushkatuar në një pyll, 
më 17 nëntor të vitit 1946, në moshën 40 
vjeçare. U shpall martir i Kishës nga Papa 
Françesku në prill të vitit 2016.

marku ali
     Lindi në Iballë të Pukës, më 11 korrik 
1880. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 31 korrik 1992 vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 3 shtator 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 49, 58-59; F. 5, Viti 
2016, D. 35, f. 110-111.

marku andon
Lindi më 1914, në Gjirokastër. Më 23 

nëntor 1974, Gjykata e Rrethit të Beratit e 
deklaroi fajtor për krimin e «tradhëtisë ndaj 
atdheut» dhe «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», dhe u dënua 
me 25 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 6-7.

marku Bardhe Cub
Lindi më 10 maj 1921, në Kaçinar të 

Mirditës. Më 6 qershor 1994, Gjykata e 

Rrethit të Mirditës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vdekjes së saj në burg për motive 
politike më 3 tetor të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 83-84.

marku Bahri 
Lindi më 1940, në Shijak. Me vendim 

nr. 33, datë 24 nëntor 1966, Gjykata e 
Qarkut të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 86-87.

marku Bibë
Lindi në vitin 1918, në Selitë të Vogël. 

Me vendim nr. 142, datë 17 shtator 
1949, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në organizatë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 15 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 222-223.

MarKSEn

Dom Zef Marksen 



219

marku Bibë dodë
     Lindi në Shkozë të Pukës, më 12 qershor 
1929. Me vendim nr. 87, datë 28 dhjetor 
1976,  Gjykata e  Rrethit të Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «për tradhëti ndaj 
atdheut» dhe «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 110-111.

marku Can
Lindi në Kukës. Në zbatim të ligjit 

nr. 7514, datë 30 shtator 1991, si dhe të 
udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen 
e datës 4 prill 1992 vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 12 shkurt të vitit 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 123-124.

marku davë
     Lindi në Pukë, më 15 tetor 1910. U 
dënua për motive politike. Më 18 qershor 
1993, me vendim nr. 24, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Pukë në rrethin 
Tepelenë, prej datës 15 maj 1950 deri më 
30 mars 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 134-135.

marku davë Prengë
Lindi më 20 gusht 1919. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë, prej 10 gushtit të vititit 1949 deri 
më 10 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 125-126.

marku dedë
Lindi në vitin 1927, në Ungre të 

Lezhës. Me vendim nr. 188, datë 12 shtator 

1950, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «strehim të arratisurish» 
dhe e dënoi me 3 vjet privim lirie me punë 
të deyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 90-91.

marku dedë gjokë
Lindi më 4 mars 1935, në Bardhaj të 

Lezhës. U burgos për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 76.

marku dedë Llesh 
Lindi më 31 dhjetor 1889, në Blinisht. 

Me vendim nr. 272, datë 22 prill 1993, 
Gjykata e Rrethit të Mirditës vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike, në shkurt të vitit 
1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 68-69.

marku dila
     Lindi në Konaj të Pukës, më 21 mars 
1875. U dënua për motive politike. Më 18 
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qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Pukë në rrethin 
Tepelenë, prej datës 15 maj 1950 deri më 
20 dhjetor 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 132-133.

marku dila
Lindi në vitin 1917, në Shkodër. Me 

vendim nr. 56, datë 29 prill 1953, Gjykata 
e Rrethit të Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me diversant» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 53-54.

marku dila ndue
Lindi në Mirditë. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 10 
gushtit të vitit 1949 deri më 10 shkurt 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 73.

marku dile
Lindi në vitin 1880, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Mirditës në rrethet e Beratit, Tepelenës e 
të Kuçovës, prej datës 20 tetor të vitit 1948 
deri më 27 dhjetor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 117-118.

marku dodë
     Lindi në Kimëz të Pukës, më 7 qershor 
të vitit 1921. U burgos për arsye politike.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 96, f. 177.

marku dodë ndrec
Lindi më 5 dhjetor 1900, në Xhuxhë 

të Mirditës. Me vendim nr. 15, datë 17 
janar 1952, Gjykata e Rrethit të Shkodrës 

e deklaroi fajtor se «ka ndihmuar të 
arratisurit Gjon e Bardhok Leka, i ka 
strehuar, furnizuar dhe u ka dhënë 
informata» dhe e dënoi 5 vjet heqje lirie. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 79-80.

marku dhori
Lindi në Arrëz, në vitin 1912. U 

arrestua në vitin 1946, si «shtytës i 
arratisjes të disa ushtarakëve të postës së 
kufirit të katundit të tij Arrëz», dhe u dënoi 
me 6 muaj e 15 ditë burg. U arrestua sërish 
më 24 gusht 1949, dhe me vendim nr. 61, 
datë 21 maj 1950, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «moskallëzim 
të krimeve kundër shtetit» dhe e dënoi me 
2 vjet punë korrektuese.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 120-121.

marku Ёngjëll
Lindi në vitin 1929, në Gjakovë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për çështje politike 
nga Mamurrasi në rrethin e Lushnjës, 
prej datës 10 janar të vitit 1951 deri më 10 
shkurt 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 145-146.

marku Fran gjokë
     Lindi në Melgushë të Shkodrës, në 
vitin 1919. Me vendim nr. 39, datë 4 
tetor 1958, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «pejsëmarrje me një 
grup të arratisurish» dhe për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me vdekje, 
me pushkatim, konfiskimin e armëve, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 7-8.

marku Frane
     Lindi në Pukë, më 29 nëntor 1919. U 
dënua për motive politike. Më 22 qershor 
1993, me vendim nr. 24, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
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e internimit nga rrethi Pukë në rrethin 
Tepelenë, prej datës 15 maj 1950 deri më 
28 nëntor 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 136-137.

marku Frrok
     Lindi në Xhuxhë të Mirditës, më 4 
qershor 1913. Me vendim nr. 15, datë 17 
janar 1952, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi fajtor se ka «strehuar dhe 
furnizuar kriminelët» dhe e dënoi me 3 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 66-67.

marku Frrok ndrec
Lindi më 8 tetor 1905. U burgos për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 73.

marku Frrok ndrec
Lindi më 1924, në Domgjon të Mirditës. 

Me vendim nr. 52, datë 26 mars 1946, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor se «ka strehuar dhe ka bashkëpunuar 
me kriminelët e luftës» dhe e dënoi me 5 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 132-133.

marku Frrok Pjetër
     Lindi në Kimëz të Pukës, më 27 shkurt 
1940. U internua, u dëbua, u deklasua dhe 
u shpall kulak.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 126.

marku gjela nikollë
Lindi më 20 janar 1915. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethet 
Berat e Tepelenë, prej 20 janarit të vitit 
1946 deri më 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 111-112.

marku gjergj
Lindi në vititn 1930. Gjykata e Rrethit 

të Lezhës vërtetoi faktin e vdekjes së tij në 
burg për motive politike, më 4 shkurt të 
vitit 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 59-60.

marku gjergj
Lindi në vitin 1944, në Gryk Lumi. Me 

vendim nr. 53, datë 1 shtator 1978, Gjykata 
e Rrethit të Lezhës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 127-128.

marku gjetë Llesh
Lindi më 1927, në Fan të Mirditës. 

Me vendim nr. 402, datë 20 shtator 1950, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «përgatitje për t’u arratisur në 
një shtet të huaj» dhe «organizim të një 
grupi kundërshtar» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg, si dhe humbjen e të drejtës civile për 
1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, FL. 74-75.

marku (ujku) gjokë
Lindi në Malkolaj, në vitin 1925. 

Më 5 shkurt 1945, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në kryengritje» dhe e dënoi me 30 vjet 
burg. Në bazë të nenit 1, të ligjit 167, si dhe 
urdhëruesës së K.M., datë 13 dhjetor 1945, 
dënimi iu zbrit në 15 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 34.

marku gjokë Mark
     Lindi në Qelëz të Pukës, në vitin 1904. 
U dënua për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohënn 
e internimit nga rrethi Pukë në rrethin 
Tepelenë, prej datës 15 qershor 1949 deri 
më 20 dhjetor 1949, si dhe prej datës 6 maj 
1950 deri më 2 dhjetor 1950. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 128-129.

marku gjokë Pal
Lindi më 1930, në Merqi të Lezhës. Më 

1966, Gjykata e Lezhës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 5 
vjet burg. Teksa vuante dënimin në burgun 
e Spaçit, u ridënua me 25 vjet burg.
Gazeta 55, 24 maj 2016, 12.
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marku gjon
     Lindi në Mnelë Shkodrës. Me vendim nr. 
1720, datë 5 korrik 1993, Gjykata e Rrethit 
të Shkodrës vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 1 shtator të vitit 1946.  
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 45-48.

marku (gjoni) gjon
     Lindi në Pukë, më 14 tetor 1908. Me 
vendim nr. 43, datë 31 gusht 1949, Gjykata 
e Prefekturës së Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «faje penale kundër popullit dhe 
shtetit» dhe e dënoi me 2 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 114-115.

marku gjon
Lindi në Krujë, në vitin 1920. U arrestua 

më 1 nëntor të vitit 1949. Me vendim nr. 
295, datë 19 maj 1950, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «faje penale 
kundër popullit dhe shtetit» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie me punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 21.

marku gjon ndue
Lindi më 29 tetor 1926, në Kaçinar 

të Mirditës. Me vendim nr. 821, datë 23 
dhjetor 1993, Gjykata e Rrethit të Mirditës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste, në janar të vitit 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 57-58.

marku gjon Shkurt
Lindi në Bardhaj të Mirditës. Me 

vendim nr. 161, datë 25 mars 1993, Gjykata 
e Rrethit të Mirditës vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat komuniste, në 
dhjetor të vitit 1951, në Lari.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 59-60.

marku Halit 
Lindi më 1933, në Fushë-Çidhën të 

Peshkopisë. Me vendim nr. 32, datë 19 
mars 1973, Gjykata e Rrethit të Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 

dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 33-34.

marku Hilë
     Lindi në Fushë Arrëz të Pukës, më 20 
tetor të vitit 1911. U dënua me burgim për 
arsye politike.
 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 119. 

marku Hilë
Lindi në Troshan të Lezhës, në vitin 

1928. Me vendim nr. 60, datë 8 nëntor 1971, 
Gjykata e Rrethit të Lezhës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie dhe konfiskimin e 
pasurisë së tij të luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 106-107.

marku Jak
Lindi në vitin 1929, në Shkodër. Me 

vendim nr. 89, datë 19 prill 1946, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
se «ka strehuar dhe bashkëpunuar me 
kriminelët e luftës dhe ka ditur dhe nuk 
ka lajmëruar autoritet kompetente» dhe e 
dënoi me burgim të përjetshëm, me punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
poltike baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 100-101.

marku (prendi) Jak
     Lindi në Fushë Arrëz, më 20 maj të vitit 
1912.  Më 27 gusht 1949, me vendim nr. 
169, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «dhënie ndihme të arratisurve» 
dhe e dënoi me 3 vjet privim lirie, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për një vit 
kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 74, 102, 182.

marku Jani 
     Lindi në Dhërmi, në vitin 1904. Në zbatim 
të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
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vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike më 24 mars 
1944.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 7-8.

marku Kade
Lindi më 1946, në Blliçe të Dibrës. U 

arrestua më 10 tetor 1978, dhe me vendim 
nr. 54, datë 11 qershor 1979, Gjykata e 
Dibrës e deklaroi fajtore për «moskallëzim 
krimi kundër shtetit» dhe e dënoi me 6 vjet 
burg. U lirua në tetor 1982.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 18-19.

marku (gjinaj) Kastriot
Lindi më 6 prill 1954, në Tiranë. U 

internua dhe u dëbua për motive politike. 
Me vendim nr.  16, datë 18 gusht 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Tiranë në Llakatund të 
Vlorës dhe në Fier, prej 10 gushtit të vitit 
1961 deri më 30 shtator 1991, nga të cilat 5 
vjet janë internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 96-97.

marku Katerina
Lindi në vitin 1932, në Jugosllavi. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga Mamurrasi në rrethin e Lushnjës, 
prej datës 10 janar të vitit 1951 deri më 10 
shkurt 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 143-144.

marku Kosta
Lindi në Konispol, në vitin 1902. Me 

vendim nr. 20, datë 30 korrik 1969, Gjykata 
e Rrethit të Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 7 vjet 
heqje lirie, si dhe konfiskimin e 20 copë 
monedha ari.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 114-115.

marku Lam 
Lindi më 1900, në Konicë. Më 23 tetor 

1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi «armik të popullit» dhe «sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike baraz me kohën e 
ndëshkimit. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 18-19.

marku (luli) Lekë
     Lindi në Kastrat të Shkodrës, më 9 mars 
1908. Me vendim nr. 555, datë 22 shkurt 
1994, Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të pushkatimit 
të tij pa gjyq për motive politike, më 31 
dhjetor 1946, në Malësi të Gjakovës.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 17-18.

marku Lekë nikollë
Lindi më 17 qershor 1949, në Mirditë. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Mirditë në 
rrethin Tepelenë, prej 11 gushtit të vitit 
1949 deri më 18 nëntor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 112-113.

marku Leonidha
Lindi më 17 shkurt 1956, në Vlorë. 

Me vendim nr. 108, datë 4 shtator 1974, 
Gjykata e Rrethit të Durrësit e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur 
në tentativë» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg. Me vendim nr. 108, 21 maj 1975, 
Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg. Duke bërë bashkimin e dënimeve, 
përfundimisht u dënua me 16 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 103.

marku Lulash Mark
     Lindi në Vilë, në vitin 1920. Në zbatim 
të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, si 
dhe të Ushëzimit të Këshillit të Ministrave 

MarKU



224

datë 4 janar 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 31 
korrik 1992, vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 5 dhjetor të vitit 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 23-24.

marku Lush
Lindi në vitin 1914, në Gjakovë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga Mamurrasi në rrethin e Lushnjës, 
prej datës 10 janar të vitit 1951 deri më 10 
shkurt 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 151-152.

marku Llesh 
     Lindi në Kimëz të Pukës, në vitin 1910. 
Me vendim nr. 289, datë 29 qershor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Pukës vendosi të njohë 
faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat e diktaturës 
komuniste më 13 gusht 1946, në fshatin 
Kimëz.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 42-44.

marku Llesh ndue
Lindi më 7 gusht 1890, në Gëziq të 

Mirditës. Me vendim nr. 56, datë 28 maj 
1954, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «moskallëzim 
krimi» dhe e dënoi me 2 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 93-94.

marku Llesh ndue 
Lindi më 1917, në Lezhë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 2 maj të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.
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marku Mara
Lindi në Gomsiqe të Lezhës, në vitin 

1905. Me vendim nr. 197, datë 9 tetor 1952, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtore për «furnizim diversantësh» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 1 vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 22-23.

marku (bajraktari) Mara Llesh
Lindi më 1910, në Rrëshen. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 14, 
datë 29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethet 
Lezhë e Berat, prej 1 janarit të vitit 1945 
deri më 10 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 139-140.

marku Mara ndue
Lindi më 21 mars 1939, në Lurth të 

Mirditës. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Mirditë në 
rrethin Tepelenë, prej 1 gushtit të vitit 1948 
deri më 15 tetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 114-115.

marku Marash
Lindi më 3 prill të vitit 1928, në Tale të 

Lezhës. Gjykata e Rrethit të Lezhës vërtetoi 
faktin e vrasjes së tij për motive politike, në 
vititn 1949. 
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 3-4.

marku (mhilli) Marë
     Lindi në Qelëz të Pukës, në vitin 1918. 
U internua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit  nga rrethi i Pukës në rrethin 
e Tepelenës, prej 15 qershorit 1949 deri më 
10 dhjetor 1949, si dhe prej 6 majit 1950 
deri më 2 dhjetor 1950. I dogjën shtëpinë 
me gjithë pasurinë. Bashkëshorti i saj qe i 

dënuar me burg. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 16-17.

marku (keli) Marije
     Lindi në Kashnjet të Shkodrës, më 
23 mars 1941. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendium nr. 17, datë 
27 nëntor 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Lezhës në rrethet e 
Kuçovës e të Tepelenës, prej vitit 1948 deri 
në vitin 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 71-72.

marku Mark
Lindi në vititn 1905, në Kaunar. U 

arrestua më 11 gusht 1949, dhe me vendim 
nr. 98, datë 16 gusht 1949, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me kriminelët e arratisur» 
dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 9-10.

marku Mark
     Lindi në Iballë të Pukës, në vitin 1914. 
U internua për motive politike nga rrethi i 
Pukës në rrethin e Tepelenës, prej 8 tetorit 
të vitit 1951 deri më 6 tetor 1953.
 

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 12-13.

marku Mark
Lindi në vitin 1919, në Gjadër. U 

arrestua më 5 maj të vitit 1946, dhe me 
vendim nr. 298, datë 12 maj 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «sabotator të pushtetit» dhe 
e dënoi me 20 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 108-109.

marku Mark
Lindi më 2 shtator të vitit 1926, në 

fshatin Kaftallë të Pukës. Gjykata e Rrethit 
të Pukës vërtetoi faktin e vrasjes së tij për 
motive politike, më 23 mars të vitit 1949. 
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 1-2.
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marku (gryka) Mark
     Lindi në Shkodër, në vitin 1930. Me 
vendim nr. 25, datë 8 shkurt 1953, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut në formë përgatitje 
për arratisje» dhe e dënoi me 12 vjet 
burgim, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 18-19.

marku Mark
Lindi në vitin 1932, në Mirditë. U 

arrestua më 26 tetor 1953, dhe me vendim 
nr. 7, datë 22 janar 1954, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 102-103.

marku (mhilli) Mark
     Lindi në Qelëz të Pukës, më 5 prill 
1939. U internua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Pukës në 
rrethin e Tepelenës, prej 15 qershorit 1949 
deri më 10 dhjetor të po atij vitit, si dhe 
prej 6 majit 1950 deri më 2 dhjetor 1950. I 
dogjën shtëpinë me gjithë pasurinë. I ati qe 
i dënuar me burgim.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 6-7.

marku Mark gjon
Lindi më 1924, në Shkodër. Me vendim 

nr. 488, datë 11 nëntor 1952, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor se «ka marrë 
pjesë në grupe kudërshtarësh» dhe se ka 
bërë «agjitacion e propagandë», dhe e 
dënoi me 20 vjet burg, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 53-54.

marku Mark Prengë
Lindi më 7 shkurt 1913. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 22, 

datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë, prej 10 gushtit të vitit 1949 deri 
më 10 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 127-128.

marku Mark Prengë
     Lindi në Kimëz të Pukës, më 7 qershor 
1921. Me vendim nr. 320, datë 29 qershor 
1993, Gjykata e Rrethit të Pukë vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike më 13 korrik 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 55-57.

marku Marka gjokë
Lindi më 1928, në Xhuxhë të Mirditës. 

Me vendim nr. 117, datë 28 maj 1951, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor se «ka bashkëpunuar me të 
arratisurit» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
punë të detyruar, humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
pjesës së tij.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 120.

marku Martin Kolë
     Lindi në Dukagjin, më 6 tetor 1931. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
27, datë 15 janar 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 11 shkurt 1946 deri 
më 25 gusht 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 1-2.

marku (gjoka) Martin
      Lindi në Qelëz të Pukës, më 11 nëntor 
1942. U internua dhe u deklasua. Forcat e 
sigurimit i dogjën shtëpinë. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 131.

marku Mati
     Lindi në Shkozë të Pukë, në vitin 1935. 
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Me vendim nr. 87, datë 28 dhjetor 1976, 
Gjykata e Rrethit të Pukës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 25 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 40-41.

marku (lleshi) Meter
Lindi në vitin 1939, në Rrëshen. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Mirditës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 11 gusht të vitit 1949 deri më 18 
nëntor 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 137-138.

marku Mëhill
     Lindi në Qelëz të Pukës, më 1 korrik 
1916. Me vendim nr 265, datë 29 qershor 
1949, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
me 25 vjet privim lirie (punë të detyryar) 
dhe humbjen e të drejtave civile për 5 
vjet kohë «për strehim dhe furnizim 
kriminelesh». Më 11 tetor 1974 u arrestua 
sërish, dhe me vendim nr. 36, datë 25 
nëntor 1975, Gjykata e Rrethit të Pukës e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie, si dhe 5 vjet 
heqjen e së drejtës elektorale, «për tradhëti 
ndaj atdheut në formë arratisjeje të mbetur 
në përgatitje».
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 75-76.

marku Miter Kolë
     Lindi në Dukagjin, më 30 tetor 1928. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
27, datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 11 mars 1946 deri më 
27 maj 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 3-4.

marku Mrika
Lindi më 10 qershor të vitit 1946, në 

Shkodër. Me vendim nr. 5, datë 19 mars 
1976, të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, u internua nga rrethi i Shkodrës 
në rrethin e Lezhës prej datës 19 mars të 
vitit 1976 deri më 19 mars 1981.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 80-81.

marku Mrikë
Lindi në vitin 1910, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Mirditës në rrethet e Beratit, Kuçovës e të 
Tepelenës, prej datës 20 tetor të vitit 1948 
deri më 27 dhjetor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 130-131.

marku Mrikë
Lindi në vitin 1915, në Milot. U internua 

në rrethin e Tepelenës për motive politike, 
nga viti 1945 deri më 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 136.

marku (mhilli) Mrikë
     Lindi në Qelëz të Pukës, më 2 gusht 
1943. U internua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pukës në rrethin 
e Tepelenës, prej 15 qershorit 1949 deri më 
10 dhjetor 1949, si dhe prej 6 maj 1950 deri 
më 2 dhjetor 1950. Sigurimi i dogji shtëpinë 
me gjithë pasuri. I ati u dënua me burgim.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 10-11.

marku Mrikë gjergj
Lindi më 20 dhjetor 1946, në Rreth të 

Epërm të Mirditë. U dëbua për motive 
politike. Me vendim nr. 28, datë 18 prill 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
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rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 
gushtit të vitit 1949 deri në dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 116-117.

marku ndrec
     Lindi në Mnelë të Shkodrës, në vitin 
1905. U arrestua më më 7 janar 1945. Me 
vendim nr. 143, datë 14 korrik 1945, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e shpalli fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me dy 
vjet burgim, konfiskim të pasurisë dhe me 
humbjen e të drejtave civile dhe politike 
baraz me kohën e dënimit. U arrestua 
sërish më 7 korrik 1947, dhe më 6 shtator 
1947 u deklarua «armik i popullit» dhe u 
dënua me vdekje. Me vendim të Gjykatës 
së Lartë Ushtarake, dënimi iu kthye në 20 
vjet privim lirie. Me dekret nr. 819, datë 
27 prill 1949, të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dënimi iu zbrit në 10 vjet burgim.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 34-35.   

marku ndrec Mark
Lindi më 22 shtator 1944, në Mirditë. 

Me vendim nr. 29, datë 8 gusht 1980, 
Gjykata Mirditë e deklaroi fajtor se «ka 
zhvilluar agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 130-131.

marku ndrec Prengë
Lindi më 15 tetor 1895. Me vendim nr. 

287, datë 10 qershor 1993, Gjykata e Rrethit 
të Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 3 nëntor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, f. 46-47; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

marku ndue
Lindi në vitin 1904, në Lezhë. U 

arrestua më 31 janar 1954, dhe me 
vendim nr. 6, datë 31 janar 1955, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 20 vjet hqje 
lirie dhe konfiskimin e pasurisë, pjesës së 
tij. Me vendim nr. 33, datë 9 mars 1955, 
Kolegji Ushtark i Gjykatës së Lartë e 
ndryshoi vendimin, duke ia zbritur në 15 
vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 95.

marku ndue
Lindi në vitin 1916, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Mirditës në rrethet e Kuçovës, Tepelenës 
e të Beratit, prej datës 20 tetor të vitit 1948 
deri më 27 dhjetor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 157-158.

marku ndue
Lindi në vititn 1916, në Lezhë. Me 

vendim nr. 177, datë 25 shtator 1952, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«strehim e furnizim të kriminelëve» dhe e 
dënoi me 2 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 35-36.

marku ndue dush
Lindi më 5 qershor 1925, në Shëngjergj 

të Mirditës. Me vendim nr. 165, datë 19 
tetor 1959, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «përgatitje për t’u 
arratisur jashtë shtetit» dhe e dënoi me 7 
vjet burg, humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 124-125.

marku ndue Pjetër
     Lindi në Kimëz të Pukës, më 4 shkurt 
1946. U internua, u dëbua, u deklasuar dhe 
u shpall kulak. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 127.

marku ndue Prend 
Lindi në Kaçinar të Mirditës. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 24 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Mirditë në 
rrethin Tepelenë, prej 14 gushtit të vitit 
1949 deri më 30 dhjetor 1952. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 135-136.
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marku ndue Zef
Lindi në Mirditë. Me vendim nr. 

342, datë 6 maj 1993, Gjykata e Rrethit të 
Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, në 
dhjetor të vitit 1950. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 99.

marku (lleshi) nikollë
Lindi në Milot, në vitin 1942. Me 

vendim nr. 52, datë 22 dhjetor 1966, 
Gjykata e Qarkut të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie. 
U arrestua sërish, dhe me vendim nr. 17, 
datë 20 shkurt 1974, Gjykata e Rrethit të 
Krujës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 47-48.

marku nikollë Bardhok
Lindi më 12 gusht 1910, në Shkodër. 

Me vendim nr. 415, datë 21 shtator 1946, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor si «ndërlidhës me të arratisur» dhe 
e dënoi me 2 vjet burg. Me vendim nr. 
98, datë 16 gusht 1949, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me kriminelë dhe të 
arratisur» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 53-54.

marku Pal
Lindi në vitin 1929, në Lezhë. Me 

vendim nr. 29, datë 30 qershor 1973, 
Gjykata e Mirditës e deklaroi fajtor për 
«sabotim duke qene pjesëmarrës në një 
organizatë kundër pushtetit popullor» 
dhe për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 25 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasursë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 118-119.

marku Pal Frrok 
Lindi më 1900, në Kthellë të Mirditës. 

Me vendim nr. 4, datë 30 maj 1953, Gjykata 
Speciale e Sigurimit e deklaroi fajtor se 
«ka aderuar në Organizatën e Legalitetit 

dhe ka bërë agjitacion e propagandë, duke 
dashur të shtojë radhët e organizatës, ka 
rënë në kontakt me kriminelët e luftës të 
cilët i ka strehuar» dhe e dënoi me 5 vjet 
heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 94-95.

marku Petranë
     Lindi në vitin 1920. U internua për 
motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 17, datë 
27 tetor 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit  nga rrethi i Pukës në rrethin 
e Tepelenës, prej 8 tetorit 1951 deri më 8 
tetor 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 14-15.

marku Pjetër
Lindi në vitin 1905, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Mirditës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 30 shkurt të vitit 1950 deri më 
30 mars 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 126-127.

marku Pjetër
Lindi më 14 nëntor të vitit 1923. Me 

vendim nr. 406, datë 19 shtator 1946, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e dënoi për 
motive politike, prej datës 19 shtator të 
vitit 1946 deri më 19 shtator 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 11-12.

marku Pjetër
Lindi në Gallatë të Kurbinit të Kurbinit, 

në vitin 1928. Me vendim nr. 275, datë 31 
tetor 1952, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor se «ka marrë pjesë në banda 
të armatosura» dhe e dënoi me vdekje, 
me pushkatim, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave politike për jetë. Me dekret të P. 
K. P., datë 4 dhjetor 1952, dënimi iu kthye 
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në 25 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 203-204.

marku Pjetër
Lindi në Rushe, në vitin 1936. Me 

vendim nr. 125, datë 25 shtator 1957, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje» dhe e dënoi 
me 13 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 123.

marku (mhilli) Pjetër 
     Lindi në Qelëz të Pukës, më 14 maj 
1947. U internua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pukës në rrethin 
e Tepelenës, prej 15 qershorit 1949 deri më 
10 dhjetor 1949, si dhe prej 6 majit 1950 

deri më 2 dhjetor 1950. Sigurimi i dogji 
shtëpinë me gjithë pasuri. I ati u dënua me 
burgim. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 8-9.

marku Pjetër nikollë
Lindi më 29 korrik 1922, në Kaçinar 

të Mirditës. Me vendim nr. 493, datë 21 
qershor 1993, Gjykata e Rrethit të Mirditës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike, në dhjetor të 
vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 39-40.

marku Prena Kolë
Lindi më 31 dhjetor 1918. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë, prej gushtit të vitit 1949 deri në 
nëntor 1950.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 109-110.

marku Prena ndue
Lindi më 20 maj 1933, në Rrëshen. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Mirditë në 
rrethin Tepelenë, prej 11 gushtit të vitit 
1949 deri më 18 nëntor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 137-138.

marku Prenë nikollë
Lindi më 9 maj 1916. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethin 
Tepelenë, prej 11 gushtit 1949 deri më 18 
nëntor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 142-143.

marku Prend
Lindi në Kashnjet të Lezhës, më 15 

shtator 1912. Me vendim nr. 318, datë 2 
gusht 1993, Gjykata e Rrethit të Lezhës 
vendosi të njohë faktin juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat e 
diktaturës komuniste, më 14 janar të vitit 
1952.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 8-9.

marku (mhilli) Prend
     Lindi në Qelëz  të  Pukës, më 7 qershor 
1941. U internua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pukës në rrethin 
e Tepelenës, prej 15 qershorit 1949 deri më 
10 dhjetor 1949, si dhe prej 6 majit 1950 
deri më 2 dhjetor 1950. Sigurimi i dogji 
shtëpinë me gjithë pasuri. I ati u dënua me 
burgim. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 4-5.

marku Prendush
     Lindi në Iballë të Pukës, më 30 nëntor 
1930. U arrestua më 5 qershor 1951, dhe 
më 6 tetor të po atij viti, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «faje 
penale kundër popullit e shtetit, strehim 
kriminelësh dhe agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me 5 vjet privim lirie, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për një vit 
kohë.  
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 106-107.

marku Prenë
Lindi në vitin 1928, në Mirditë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Mirditës në rrethet e Kuçovës, Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 20 tetorit të vitit 1948 
deri më 27 dhjetor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 147-148.

marku Prengë
Lindi më 11 nëntor të vitit 1900. 

Gjykata e Rrethit të Lezhës vërtetoi faktin 
e vrasjes së tij për motive politike, më 29 
janar të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 21-22.

marku Prengë
     Lindi në Kimëz të Pukës, në vitin 1913. 
Me vendim nr. 8, datë 10 janar 1993, Gjykata 
e Rrethit të Pukës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat e regjimit komunist, më 
15 dhjetor 1948, në malin e Munellës. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 82-83.

marku Prengë
Lindi në Mirditë, në vitin 1919. Me 

vendim nr. 542, datë 19 korrik 1993, Gjykata 
e Rrethit të Mirditës, vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes së tij për motive 
politike, më 1 qershor 1946, në Selitë.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 20-21
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marku Prengë
     Lindi në Gjegjan të Pukës, në vitin 
1923. U pushkatua për arsye politike.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 22.

marku Prengë
Lindi në vitin 1932, në Gjakovë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për çështje politike 
nga Mamurrasi në rrethin e Lushnjës, 
prej datës 10 janar  të vitit 1951 deri më 10 
shkurt 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 153-154.

marku Prengë Kolë
Lindi më 5 maj 1912, në Orosh të 

Mirditës. Më 30 shtator 1955, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me bandat 
e armatosura dhe të arratisur dhe për 
agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
vdekje, me pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 35-36.

marku Prengë Mark
Lindi më 1 shkurt 1934, në Kaçinar të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 25, datë 24 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 14 
gushtit të vitit 1949 deri më 30 nëntor 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 150-151.

marku Prengë ndue
Lindi më 30 maj 1918, në Kukës. Me 

vendim nr. 163, datë 7 gusht 1945, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«dezertim» dhe e dënoi me 1 vit burg. Me 
vendim nr. 220, datë 28 tetor 1952, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«strehimin dhe furnizimin e të arratisurve» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 95-96.

marku Prengë ndue
Lindi në Mirditë. Me vendim nr. 192, 

datë 25 mars 1993, Gjykata e Rrethit të 
Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 25 korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 55-56.

marku Prengë nikollë
Lindi më 1909, në Perlat të Rrëshenit. 

Me vendim nr. 35, datë 31 mars 1994, 
Gjykata e Apelit Tiranë vendosi nohjen e 
faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 30 shtator të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 91-93.

marku Prengë Shkurt
Lindi më 1 maj 1920, në Dardhas të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë dhe 
Lushnjë, prej 24 dhjetorit të vitit 1950 deri 
më 10 dhjetor 1966.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 133-134.

marku rina
     Lindi në Dardhë të Korçës, më 11 janar 
1927. Me vendim nr. 5, datë 6 shkurt 1954, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes në një shtet armik» dhe e dënoi 
me 8 vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 66-67.

marku ramë
Lindi më 1899, në Shetel të Shijakut. 

Me vendim nr. 627, datë 23 nëntor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor si «sabotator të pushtetit, duke 
strehuar kriminelë të arratisur» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike. 
Me vendim nr. 187, datë 27 shtator 1947, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor se «ka marrë pjesë në një grup 
kundër pushtetit popullor dhe ka pasur 
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tendenca arratisjeje e sabotimi, ka krijuar 
lidhje me Sillogun» dhe e dënoi me burg 
të përjetshëm, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave civile e politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 129-130.

marku rrok
Lindi në Koplik të Shkodrës, në vitin 

1932. Me vendim nr. 182, datë 27 shtator 
1951, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
diversantët» dhe për «shpërndarjen e 
materialeve propagandistike në favor të 
UDB-së Jugosllave» dhe e dënoi me 8 vjet 
privim lirie, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.  Me vendim nr. 
561, datë 27 tetor 1951, Gjykata e Lartë 
ia zbriti dënimin në 3 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 78-79.

marku Selim
Lindi në Shijak, më  8 shtator  të vitit 

1899. Me vendim nr. 182, datë 28 prill 1947, 
Gjykata  Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «strehim, furnizim dhe informim 
në vazhdimësi të grupeve të kriminelëve 
të arratisur, duke e bërë shtëpinë e tij 
strehë për mbledhjet dhe veprimtaritë 
kriminale», dhe e dënoi me vdekje.

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 167-168.

marku Save
Lindi në vitin 1934, në Lushnjë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga Mamurrasi në rrethin e Lushnjës, 
prej datës 10 janar  të vitit 1951 deri më 10 
shkurt 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 155-156.

marku Skënder
Lindi në Peshkopi, në vitin 1960. 

U arrestua më 1 qershor 1988, dhe  me 
vendim nr. 60, datë 15 qershor 1988, 

Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratsjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 45-46.

marku Sokol
Lindi në vitin 1914, në Tropojë. Me 

vendim nr. 10, datë 30 maj 1953, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor se «ka marrë pjesë në një organizatë 
për të përmbysur pushtetin popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie. Me 
vendim nr. 2, datë 12 janar 1977, Gjykata 
e Krujës  e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 243-244.

marku Shpëtim
Lindi në Laç, në vitin 1966. Me 

vendim nr. 60, datë 15 korrik 1988, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
17 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 43-44.

marku tomë
     Lindi në Qelëz të Pukës, në vitin 1947. U 
internua për motive politike dhe u shpall 
kulak. Sigurimi i dogji shtëpinë me gjithë 
pasuri. Xhaxhai i tij u dënua me burgim.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 3.

marku vangjel
Lindi në Fushë-Milot të Krujës, në vitin 

1932. Me vendim nr 60, datë 16 maj 1972, 
Gjykata e Rrethit Krujë e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe dënoi 
me 8 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 30-31.

marku Xhemal
Lindi më 1897, në Shijak. Me vendim 

nr. 158, datë 17 shtator 1947, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«strehim dhe furnizim kriminelësh» dhe e 
dënoi me 20 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  122-123.
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marku Zef
Lindi më 10 qershor të vitit 1890, në 

Lezhë. Me vendim nr. 204, datë 3 maj 
1950, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor se «ka marrë pjesë në një 
grup kundërshtarësh», për «agjitacion e 
propagandë» dhe se ka «mbajtur lidhje 
me kriminelët e arratisur» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 57-58.

marku Zef
Lindi në vitin 1913. Me vendim nr. 53, 

datë 5 shkurt 1947, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e dënoi për motive politike prej 
datës 7 nëntor të vitit 1946 deri më 5 shkurt 
të vitit 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 309-310.

marku Zef
Lindi më 5 shkurt të vitit 1936, në 

Lezhë. Me vendim nr. 113, datë 16 tetor 
1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
me anë të arratisjes jashtë shtetit» dhe e 
dënoi me 13 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të palauajtshme 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 104-105.

marku Zef Balë
     Lindi në Pjellë të Shalës së Dukagjinit, 
në vitin 1900. Me vendim nr. 54, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
diversantët» dhe për «strehim dhe 
furnizim të kriminelëve» dhe e dënoi me 
10 vjet burgim, si dhe humbjen e të drejtave 
për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 83-85

marku Zef Mark
Lindi më 1 mars 1944, në Shëngjergj. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 

kohën e internimit nga rrethi Mirditë në 
rrethin Tepelenë, prej 10 gushtit të vitit 
1949 deri më 10 shkurt 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 71-72.

marku Zef ndrec
Lindi në Mirditë. Me vendim nr. 

342, datë 6 maj 1993, Gjykata e Rrethit të 
Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, në 
dhjetor të vitit 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 98-99.

marku Zef nikollë
     Lindi në Shkozë të Pukës, në vitin 1908. 
Me vendim nr. 167, datë 11 shtator 1953, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor «për bashkëpunim me bandat 
kriminale dhe të diversantëve në shërbim 
të UDB-së» dhe e dënoi me vdekje, 
pushkatim, si dhe konfiskimin e plotë të 
pasurisë. U ekzekutua më 26 maj 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 92-93, 173-174.

markvukaj (vata) Fran
     Lindi në Zagorë, në vitin 1911. Me 
vendim nr. 72, datë 10 mars 1951, Gjukata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje» dhe si «agjent të 
Jugosllavëvë» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe humbjen e të drejtave 
civile.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 9-10.

marqidhi Petro
Lindi në Greqi, në vitin 1914. U 

arrestua më 15 tetor 1975, dhe me vendim 
nr. 6, datë 12 janar 1976, Gjykata e Rrethit 
Tiranë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. Vdiq më 
10 mars 1980 nga infarkt i miokardit, në 
kampin 309 të Ballshit.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 273-274.

marta Murat Jaho
Lindi më 4 maj 1942, në Bërzeshtë të 

Librazhdit. U arrestua më 2 qershor 1966, 
dhe më 6 gusht të po atij viti, Gjykata 
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e Rrethit Elbasan e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut të mbetur në 
tentativë» dhe e dënoi me 10 vjet burg. 
Teksa vuante dënimin në burgun e Spaçit, 
u ridënua me 23 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 50-51; Gazeta 55, 
24 maj 2016, 12.

martiko dino
Lindi në Vlorë. U burgos më 1946. Më 

1979 u dënua përsëri. Vdiq në burgun e 
Zejmenit të Lezhës më 1985.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
35.

martinaj Fran
Lindi në vitin 1947. Me vendim nr. 

30, datë 15 prill 1976, Gjykata e Rrethit të 
Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 215.

martinaj rustem
Lindi në Krujë, më 1 janar të vitit 1911. 

Me vendim nr. 28, datë 3 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor si 
«sabotator të pushtetit» dhe e dënoi me 
5 vjet heqje lirie me punë të detyruar, si 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e dënimit. Vdiq më 21 gusht të vitit 
1999.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 41-42.

martini (paja) dodë
Lindi në Shkodër, në vitin 1882. Me 

vendim nr. 59, datë 29 korrik 1964, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
sipas neneve 64 e 14 të K. P., dhe e dënoi 
me 15 vjet heqje lirie, kofiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 120-121.

martini (aliaj) drane
Lindi më 9 gusht të vitit 1939, në Gusi. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 

kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 10 mars të vitit 1950 deri më 25 
tetor 1966.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 13-14.

martini (Miraka) Gjin 
     Lindi në Iballë të Pukës, në vitin 1924. 
Me vendim nr. 554, datë 29 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor se ka marrë pjesë në vrasjen e Vat 
Marashit nga Berisha, se ka qenë i «lidhur 
me kriminelët e luftës», dhe e dënoi me 5 
vjet burgim. Më 30 dhjetor 1977, Gjykata e 
Lartë e deklaroi fajtor se ka «propoganduar 
kundër pushtetit popullor» dhe ka 
«strehuar diversantë», dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 36-37.

martini gjokë
     Lindi në Kokdodë të Pukës, më 22 maj 
të vitit 1918. U arrestua më 21 gusht 1979, 
dhe më  21 mars 1980, me vendim nr. 11, 
Gjykata e Rrethit të Pukës e deklaroi fajtor 
për «agjitacionit dhe propogandës kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi më 8 
vite heqje lirie dhe humbjen e së drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. U lirua më 15 
nëntor 1982 me Dekret të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor nr. 6656, datë 28 tetor 
1982.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 94-95, 175-176.

martini Huanito
     Lindi në Shkodër, në vitin 1961. Me 
vendim nr. 270, datë 17 shtator 1980, 
Gjyakata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e denoi me 20 vjet heqje lirie 
dhe 5 vjet internim (dënim i kombinuar).

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 32-33.

martini Kolë
     Lindi në Pukë, në vitin 1920. Me vendim nr. 
44, datë 21 korrik 1954, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion e 
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propagandë», dhe e dënoi me 12 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 8-9.

martini Kristaq tolo 
Lindi më 1916, në Korçë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 gusht të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

martini Lekë
     Lindi në Shkodër, më 2 tetor 1897. 
Me vendim nr. 1581, Gjykata e Rrethit 
të Shkodrës, vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat komuniste, më 12 prill 
1947.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 29-30.

martini Lulash
     Lindi më 19 korrik të vitit 1902. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të Udhëzimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 4 janar 1992, për njohjen e faktit 
të pushkatimit pa gjyq, komisioni, në 
mbledhjen e datës 12 qershor 1993, vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 5 dhjetor 
1944, në Dragobi të Malësisë së Gjakovës.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 22-24.

martini Pjerin
     Lindi në Tiranë, më 28 shtator 1926. Me 
vendim nr. 149, datë 25 gusht 1951, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe 
«tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 8 
vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 112-113.

martini (lulashi) Prel
     Lindi në Kokdodë të Pukës, në vitin 1912. 
U arrestua me 7 tetor 1946, dhe më 25 tetor 
të po atij viti, me vendim nr. 652, Gjykata 

Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg, humbjen e të drejtave elektorale, 
si dhe konfiskimin e pasurisë. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 100-101, 180-181.

martini Prendë
Lindi në vitin 1909, në Krujë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 2 gusht të vitit 1948 deri më 2 
gusht të vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 179-180.

martini rrok
Lindi në Bushat të Shkodër. Bujk. U 

gjykua bashkë me 38 të arrestuar të tjerë 
të organizatës «Bashkimi Shqiptar» mes 
31 janarit dhe 22 shkurtit të vitit 1946 në 
sallën e kinema «Rozafatit» dhe u dënua 
me 15 vjet heqje lirie.
Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, “Kumi”, Tiranë, 
2009, I, f. 48.

martini Shefqet
Lindi më 1936, në Gurakuq. Me vendim 

nr. 239, datë 5 shtator 1975, Gjykata e 
Rrethit të Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 14-15.

martini Zef
Lindi më 1897, në Hot. Më 1949 u 

dënua me 15 vjet burg. Vdiq në burgun e 
Burrelit.

martini Zef
Lindi në Dukagjin. U arrestua në gusht 

të vitit 1983 dhe pas një muaji u pushaktua 
pa gjyq.

martino amali
     Lindi në Dhërmi, në vitin 1910. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
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krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Dhërmiu në Kamëz 
të Tiranës, prej datës 10 maj 1949 deri më 
29 tetor 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 237-238. 

martino andrea
     Lindi në Dhërmi, më 4 dhjetor 1942. 
Me vendim nr. 84, datë 15 gusht 1973, 
Gjykata e Rrethit të Krujës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion dhe propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 7 vjet hejqe lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 301-302. 

martino arqile
     Lindi në Dhërmi. Me vendim nr. 68, datë 
25 nëntor 1963, Gjykata e Rrethit të Vlorës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste, më 8 korrik 1943, në Vlorë. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 277-278. 

martino diamanda
     Lindi në Dhërmi, në vitin 1882. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Himara (Vlorë) në rrethet e 
Beratit dhe të Tepelenës, prej datës 10 tetor 
1951 deri më 31 dhjetor 1954.   
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 281-282. 

martino Foto
     Lindi në Dhërmi, në vitin 1887. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Himara (Vlorë) në rrethet e 
Beratit dhe të Tepelenës, prej datës 10 tetor 
1951 deri më 31 dhjetor 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 279-280. 

marto gaqi
     Lindi në Kokodhiq, në vitin 1908. Me 

vendim nr. 133, datë 2 nëntor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi si «armik 
të popullit», «sabotator të pushtetit» dhe si 
«agjent të reaksionit grek» dhe e dënoi me 
30 vjet heqje lirie. Në bazë të nenit 51/II të 
ligjit nr. 382, datë 24 dhjetor 1946, dënimi 
iu kthye në 20 vjet heqje lirie. Me dekret 
nr. 862, datë 25 nëntor 1949 të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, dënimi iu zbrit në 10 
vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 86-87.

marto Lefteria
Lindi në Himarë, më 15 korrik 1948. Në 

zbartim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi i Himarës në rrethet 
e Beratit e të Tepelenës, prej datës 10 maj 
1949 deri më datën 31 dhjetor të vitit 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 92-93.

marto Mihal
Lindi në vitin 1913, në Kokolliq të 

Delvinës. Me vendim nr. 93, datë 15 maj 
1945, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi «kriminel lufte dhe armik të 
popullit» dhe e dënoi me 30 vjet burg. U 
arrestua më 6 prill 1951, dhe  me vendim nr. 
75, datë 10 shtator 1951, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
20 vjet privim lirie. U lirua nga burgu me 
plotësim kohe, më 12 maj të vitit 1964.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 165-166, 296-297, 314-
315.

maska Yzeir
     Lindi në Vlorë, në vitin 1905. Në zbatim 
të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të 
ligjit nt. 7660, datë 14 janar 1993, si dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, për 
njohjen e faktit të pushkatimit pa gjyq, 
komisioni, në mbledhjen e datës 30 maj 
1993, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 17 
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tetor 1943, në Kuçovë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 51-52.

mastakuli Ilija
     Lindi në Leshnicë të Sarandës, më 2 
maj 1895. Me vendim nr. 93, datë 13 gusht 
1951, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 18 vjet heqje lirie me punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. Me vendim nr. 
445, datë 1 nëntor 1951, Gjykata e Lartë 
vendosi modifikim e vendimit, dhe e dënoi 
përfundimisht me 10 vjet privim lirie me 
punë të detyrueshme, si dhe konfiskimin 
e pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 19-20.

mastori njazi
Lindi më 1913, në Delvinë. Me vendim 

nr. 34, datë 21 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka qenë Komandant Shtabi në Delvinë 
dhe si organizator i Ballit Kombëtar në 
rrethin e Delvinës» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg, ndër këto 1 vit me punë e detyruar, 
si dhe humbjen e të drejtave qytetare e 
politike baraz me kohën e ndëshkimit. U 
lirua më 28 nëtor 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 241-242.

masha Bajram
Lindi më 15 korrik të vitit 1920. U vra 

pa gjyq për motive politike, më 15 dhjetor 
të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 49-50.

masha Fuat
Lindi më 10 korrik 1904, në Leskovik. 

MaStaKULi
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U burgos për motive politike, prej 14 majit 
të vitit 1946 deri më 23 maj 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 71-72.

masha Haki Muharrem
Lindi në vititn 1922, në Kavajë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
30 nëntor të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 148-149; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

mashaj Llesh
Lindi në Shkodër, në vitin 1918. Me 

vendim nr. 160, datë 25 qershor 1980, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në organizatë 
politike për të rrëzuar pushtetin popullor» 
dhe e dënoi me 18 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 96-97.

mashe Xhemil
     Lindi në Plloçë-Sevaster të Vlorës, 
në vitin 1941. Me vendim nr. 15, datë 26 
korrik 1966, Gjykata e Rrethit të Vlorës e 
deklaroi fajtor për «përkrahje në kryerjen e 
krimit» dhe e dënoi me 8 muaj heqje lirie. 
Për «mos kallëzim të krimit kundër shtetit» 
po kjo gjykatë e dënoi me 3 vjet heqje lirie. 
Përfundimisht e dënoi me 3 vjet e 6 muaj 
heqje lirie. Dënimi filloi të zbatohej më 26 
maj 1966. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 295-296. 

mashkulli rasim
Lindi më 18 prill 1929, në Dibër të 

Madhe. Me vendim nr. 19, datë 5 prill 1954, 
Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi fajtor 
se ka «tentuar të kalojë kufirin e atdheut» 
dhe «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 7 vjet 
heqje lirie.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 73-74.

masho Jorgji
Lindi në Sofratikë, në vitin 1946. Me 

vendim nr. 88, datë 10 tetor 1979, Gjykata 
e Rrethit të Gjirokastrës e dënoi për 
«agjitacion e propaganda kundër shtetit» 
me 13 vjet heqje lirie, ndalimin e profesionit 
mësues për 5 vjet kohë dhe humbjen e të 

drejtës elektorale për 5 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 261-262.

masho Mihal
Lindi në Derviçan, në vitin 1935. U 

arrestua më 29 prill 1979, dhe  me vendim 
nr. 65, datë 8 gusht 1979, Gjykata e Rrethit 
të Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie dhe heqjen 
e të drejtës së zgjedhjeve për 5 vjet kohë. 
U lirua me Dekret nr. 6656, datë 28 tetor 
1982.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 116-117.

masho Spiro
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1885. 

Me vendim nr. 92, datë 30 qershor 1950, 
Gjykata Ushtarake e  Gjirokastrës e dënoi 
për «agjitacion e propaganda kundër 
pushtetit popullor» me 5 vjet privim lirie 
me punë të detyruar. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 260.

masho thimjo
U vra më 12 dhjetor 1990 në postën e 

Çifligut nga reparti 103 Sarandë.
Kastriot Dervishi, Vrasjet në kufi në vitin 1990: 
Përmbledhje dokumentesh, ISKK, 2015, Kreu 
XXVIII, f. 135.

masho vasil
Lindi në Derviçan, më 31 dhjetor 1925. 

Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 4 janar 1992, për njohjen e faktit 
të pushkatimit pa gjyq, komisioni në 
mbledhjen e datës 27 maj 1994 vendosi 
njohjen e faktit juridik të pushkatimit të tij 
pa gjyq për motive politike, më 2 qershor 
1944, në Gjirokastër.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 22-23.

mata dila gjon
Lindi më 24 korrik 1900, në Kaçinar 

të Mirditës. Me vendim nr. 364, datë 13 
korrik 1994, Gjykata e Rrethit të Mirditës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vdekjes 
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së saj në kampin e internimit në Tepelenë, 
më 10 gusht të vitit 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 79-80.

mata Ethem
Lindi në Tiranë, më 6 korrik 1942. Me 

vendim nr. 1, datë 8 janar 1963, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje jashtë shtetit» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 226-227.

mata Frrok ndue
Lindi më 9 prill 1898, në Kaçinar 

të Mirditës. Me vendim nr. 43, datë 
21 mars 1946, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor si «strehues dhe 
bashkëpunues me kriminelë» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg. Me vendim nr. 98, datë 16 
gusht 1949, Kolegji Ushtarak i Gjykatës 
së Lartë Tiranë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me kriminelët e arratisur» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim, si 
dhe humbjen e përhershme të të drejtave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 33-34.

mata gjon
Lindi në vitin 1934. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Laçit në rrethin e Lezhës, prej shkurtit të 
vitit 1945 deri më dhjetor të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 239-240.

mata islam 
Lindi në Mat. Më 29 maj 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes (pushkatimit) pa gjyq 
për motive politike të Islam Matës, më 16 
tetor të vitit 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 10.

mata ndue ndue
Lindi më 5 janar 1888, në Kaçinar të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 10 
gushtit të vitit 1949 deri më 10 mars 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 102-103.

mata osman 
Lindi më 1895, në Mat. Më 29 maj 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes (pushkatimit) pa gjyq 
për motive politike të Osman Matës, më 
12 gusht 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  9.

mata tahir
Lindi më 21 prill të vitit 1909. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq 
kur mungojnë dokumentet, vendosi t’i 
njohë faktin e vrasjes pa gjyq për motive 
politike në vitin 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 85-86.

mataj Edmond
Lindi në Tiranë, më 7 qershor 1960. 

Me vendim nr. 338, datë 27 dhjetor 1986, 
Gjykata e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut (në formën e 
arratisjes së mbetur në tentativë)» dhe e 
dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 151-152.

mataj ismail
Lindi në Sevaster të Vlorës, në vitin 

1920. Me vendim nr. 1320, datë 9 gusht 
1993, Gjykata e Rrethit të Vlorës vendosi 
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njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij në 
Tragjas të Vlorës, më 13 shtator 1943, në 
përpjekje me forcat partizane.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 56-57.

mataj Mato Qazim
Lindi në Lekdush të Tepelenës, më 30 

prill 1914. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave dhe 
shtesën e bërë në pikën 7 të udhëzimit nr. 
7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 30 
dhjetor 1992, vendosi vërtetimin e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 18 nëntor 1943.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 60-61; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

mataj vladimir
Lindi në Tiranë, më 5 maj 1962. Me 

vendim nr. 538, datë 27 dhjetor 1986, 
Gjykata e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut (në formën e 
arratisjes së mbetur në tentativë)» dhe e 
dënoi me 8 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 153-154.

matathia Mateo
Lindi në Vlorë, në vitin 1877. Me vendim 

nr. 102, datë 17 qershor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në një organizatë reaksionare 
me qëllim përmbysjen e pushtetit» dhe 
e dënoi me 5 vjet heqje lirie me punë të 
detyruar, humbjen e të drejtave politike 
dhe civile, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
tij së luajtshme dhe të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 189-190. 

matera adem
Lindi në Durrës, në vitin 1908. U 

arrestua më 4 mars 1951. Me vendim nr. 

1, datë 21 korrik 1961, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «furnizim 
dhe strehim kriminelësh» dhe e dënoi me 
5 vjet burgim, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 125-126.

matera asllan
Lindi në Ndroq të Tiranës, në vitin 

1885. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 
1993, si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i ngritur për njohjen e kohës së dënimit të 
vuajtur për motive politike, në mbledhjen 
e datës 11 dhjetor 1993 vendosi vërtetimin 
e faktit juridik të vuajtjes së dënimit për 
motive politike nga ish i dënuari Asllan 
Matera nga data 21 qershor 1945 deri në 
datën 20 korrik të vitit 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 147-148.

mati Bukurie
Lindi në Vlorë, më 12 dhjetor 1954. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në fshatin Borsh 
të Sarandës, prej datës 10 dhjetor 1966 deri 
në vitin 1984.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 105-106.

mati Fuat
Lindi në Borsh të Sarandës, në vitin 

1880. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të udhëzimit nr. 2 datë 4 
janar 1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 20 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
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politike më 12 janar të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 95-96; F. 5, Viti 2016, 
D. 73, f. 145-146.

mati Maze
     Lindi në Borsh të Sarandës, në vitin 
1922.  Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991, të udhëzimit nr. 2, datë 4 
janar 1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 22 maj 1993, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 12 maj të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 99-100; F. 5, Viti 
2016, D. 73, f. 143-144.

mati Sami
     Lindi në Vlorë, më 27 maj 1919. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në fshatin Borsh 
të Sarandës, prej datës 10 dhjetor 1966 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 115-116.

mati Serjan
Lindi në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, 

në vitin 1895. U arrestua më 19 tetor 1956, 
dhe me vendim nr. 2, datë 16 janar 1957, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «krimin e tradhëtisë ndaj atdheut 
në formën e përgatitjes për t’u arratisur 
jashtë shtetit» dhe për «moskallëzim 
krimi kundër shtetit dhe popullit», dhe e 
dënoi me 25 vjet heqje lirie, konfisikimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. 
Me vendim të Gjykatës së Lartë u bë 
ndryshimi i vendimit të mësipërm, duke 
e dënuar përfundimisht me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 254-255.  

mati vjollca
     Lindi më 8 shtator 1953. U dëbua dhe 
deklasua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 119.

mati vullnet
     Lindi më 11 shtator 1966. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në fshatin Borsh 
të Sarandës, prej datës 10 dhjetor 1966 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 120-121.

mati Xhelo
     Lindi më 16 dhjetor 1969. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në fshatin Borsh 
të Sarandës, prej datës 10 dhjetor 1966 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 122-123.

matia dedë
Lindi më 2 qershor të vitit 1878, në 

Lezhë. U arrestua më 12 dhjetor të vitit 
1946, dhe me vendim nr. 10, datë 8 janar 
1947, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi «sabotator të pushtetit» dhe e 
dënoi me 5 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e ndëshkimit.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 49-50.

matia dedë
Lindi në vitin 1928, në Troshan të 

Lezhës. U arrestua më 2 korrik 1949, 
dhe me vendim nr. 31, datë 1 tetor 1950, 
Gjykata Speciale e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me të arratisurit» dhe e 
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dënoi me 5 vjet privim lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 110.

matia Mrikë
Lindi më 4 qershor të vitit 1904. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 
1992, të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi të njohë faktin e 
dënimit të saj për motive politike, prej 
qershorit të vitit 1949 deri më 26 nëntor të 
po këtij viti.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 51-52.

matika ibrahim
     Lindi në Nivicë të Tepelenës, më 21 maj 
1928. Me vendim nr. 265, datë 2 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në 
organizatë kundër pushtetit» e «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 2 vjet heqje lirie, si dhe 
heqjen e gradës.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 77-78.

matja abdullah
Lindi në Tiranë, më 12 maj 1939. U 

arrestua më 12 shkurt 1979. Me vendim 
nr. 81, datë 13 prill 1979, Gjykata e Rrethit 
të Vlorës e deklaroi fajtor sipas nenit 55/I 
të Kodit Penal dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 102-103.

matja Seit
Lindi në Tiranë, më 1915. U arrestua 

më 26 korrik 1945, dhe më 2 tetor të po atij 
viti, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «kriminel lufte» 
dhe e dënoi me vdekje, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe humbjen e të drejtave civile e 

politike. U ekzekutua më 5 tetor të vitit 
1945.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 191-192.

matjani dalip
 Gjykata e Rrethit të Lushnjës vendosi 

vërtetimin e faktit të vrasje së tij pa gjyq 
për motive politike nga focat e diktaturës 
më 17 dhjetor të vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 230-231.

matjani dashuri
Lindi më 11 prill të vitit 1942, në Peqin. 

Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 
dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ,e, me 
vendim nr. 3, datë 17 janar 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Lushnjës në Tepelenë, 
prej datës 2 shkurt të vitit 1945 deri në 
vititn 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 127-128.

matjani Faik
Lindi më 7 mars të vitit 1939. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 3, 
datë 17 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Lushnjës në Tepelenë, prej datës 2 prill të 
vitit 1945 deri në vititn 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 125-126.

matjani Fatime
Lindi në vitin 1928, në Karavasta. U 

ndalua më 26 maj 1947, dhe  me vendim 
nr. 472, datë 9 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 10 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare-politike për 
2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 206-207.

matjani Hajdar
  Gjykata e Rrethit të Lushnjës vendosi 

MatJani
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vërtetimin e faktit të vrasje së tij pa gjyq 
për motive politike nga focat e diktaturës 
më 17 dhjetor të vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 230-231.

matjani Hamit
Ushtarak.
Lindi në vitin 1910, në Peqin. Kreu 

studimet ushtarake të xhandarmërisë në 
Napoli, Itali. Në vitet ’30-të shërbeu në 
poste të ndryshme në xhandarmëri. Më 
1939 luftoi kundër ushtrisë pushtuese 
italiane në Vlorë. Italianët e cilësuan 
«element me rrezikshmëri të lartë» dhe e 
arrestuan. U dënua me vdekje, me varje 
në litar, por më 27 shkurt 1940 u arratis 
nga burgu dhe vazhdoi qëndresën e 
armatosur. Më 1943, me rënien e Italisë 
fashiste, u rikhtye në xhandarmëri. U 
përplas me forcat komuniste dhe në 
tetor 1943, Brigada I ekzekutoi 65 vetë në 
fshatin e tij. Pas ardhjes së komunistëve 
në pushtet, u largua nga Shqipëria dhe 
në emigracion punoi për rrëzimin e tyre. 
Hyri në Shqipëri 26 herë, në të gjitha rastet 
përmes kufirit tokësor me Greqinë. Herën 
e fundit zbarkoi nga ajri, më 1953, dhe u 
kap nga Sigurimi i Shtetit, përmes një 
kurthi të organizuar prej tij. Grupi i tij u 
dekonspirua nga bashkëpunëtori britanik 
i KGB-së sovjetike, Kim Filbi, por për 
organizimin e kurthit u përdorën dhe disa 
të ashtuquajtur diverasantë që, nën tortura, 
kishin pranuar të punonin për Sigurimin. 
U ekzekutua më 14 prill të vitit 1954.

matjani Hasan
 Lindi më 31 dhjetor të vitit 1926. 

Gjykata e Rrethit të Lushnjës vendosi 
vërtetimin e faktit të vrasje së tij pa gjyq 
për motive politike nga focat e diktaturës 
më 17 dhjetor të vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 227.

matjani ibrahim
 Lindi më 31 dhjetor të vitit 1899. 

Gjykata e Rrethit të Lushnjës vendosi 
vërtetimin e faktit të vrasje së tij pa gjyq 
për motive politike nga focat e diktaturës 
në maj të vitit 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 230-231.

matjani Klodiana
Lindi më 11 prill të vitit 1976, në Gjazë të 

Lushnjës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike prej vitit 1976 deri më 30 shtator 
të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 187-188.

matjani Shahe
Lindi në vitin 1866, në Lushnjë. Me 

vendim nr. 229, datë 11 prill 1946, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi fajtor se 
ka qenë «vegël e Hamit Matjanit duke 
kryer detyrën e korierit, ka bërë takime të 
ndryshme me të dhe e ka ndihmuar për 
ndërlidhje» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave qytetare-politike.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 210-211.

matjani Sheqere
Lindi më 3 prill të vitit 1943. Në zbatim 

vendimit nr. 225, datë 13 dhjetor 1991, 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike prej 
vitit 1961 deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 178-179.

matjani veli
Lindi në Lushnjë. Në zbatim të ligjit 

nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe të 
udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 1992 të Këshillit 
të Ministrave, dhe shtesën e bërë në pikën 
7, në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 19922, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq 
kur mungojnë dokumentet, vendosi t’i 
njohë faktin e vrasjes pa gjyq për motive 
politike në qershor të vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 219-220.

MatJani
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matjani Xhevit
 Lindi më 16 gusht të vitit 1936, në 

Matjan. Më 15 gusht 1945, me vendim 
të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua në fshatin Gjazë të 
Lushnjës për 33 vjet.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 235-236.

matko Hano
Lindi në vitin 1922. U pushkatua për 

motive politike më 10 mars të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 223-224.

mato idaji
     Lindi në Vlorë, më 11 maj 1930. Me 
vendim nr. 220, datë 15 nëntor 1951, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «tentativë për t’u arratisur në 
Jugosllavi» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 261-262.

mato Llazi
Lindi në Pogradec, në vitin 1929. Me 

vendim nr. 6, datë 5 korrik 1979, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e spiunazhit» dhe për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit 
të diktaturës» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 367-368.

mato remzi
     Lindi në Fterrë të Vlorës, më 12 prill 
1896. Me vendim nr. 140, datë 13 shtator 
1950, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor se «ka marrë pjesë në një 
organizatë kriminele kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen 
e të drejtës për 4 vjet kohë. U lirua më 15 
gusht të vitit 1959.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 13-14. 

mato Shefik
Lindi më 15 qershor 1923, në Gramsh. 

Me vendim nr. 17, datë 25 janar 1951, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Korçës 
e deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 

diversantët» dhe e dënoi me 8 vjet burg. 
Me vendim nr. 56, datë 12 gusht 1955, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Korçës 
e deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje 
në një shtet armik» dhe për «arratisje nga 
vendi i ndalimit» dhe e dënoi me 25 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë. Më 
18 maj 1965, iu falën 2 vjet nga dënimi. 
Më 8 shtator 1967, iu fal pjesa e mbetur e 
dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 53-54.

mato tasim
Lindi në Gusmar të Tepelenës, më 

7 koriik 1926. Me vendim nr. 262, datë 
11 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi «kriminel lufte» 
dhe e dënoi me 1 vit heqje lirie. Me 
vendim nr. 37, datë 30 korrik 1946, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «sabotim» dhe e dënoi me 1 vit burg.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 131-132.

Mato

Hamit Matjani
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matoshi Bute
     Lindi në Kaçamaj të Tropojës, më 1 maj 
1920. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Tropojës në rrethin e 
Tepelenës, prej vitit 1945 deri në vitin 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 116-117.

matoshi Mehmet
     Lindi në Papaj të Tropojës, më 20 janar 
1898. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Bajram Currit në 
rrethin e Beratit, prej vitit 1945 deri në 
vitin 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 114-115.

matoshi ruzhë
     Lindi në Papaj të Tropojës, më 15 qershor 
1943. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Tropojës në rrethin e 
Beratit, prej vitit 1945 deri në vitin 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 33-34.

matoshi Zenel
     Lindi në Tropojë, më 16 tetor 1908. 
Me vendim nr. 100, datë 8 shtator 1958, 
Gjykata Popullore e Fierit e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjejeje jashtë shtetit» 
dhe e dënoi me 4 vjet, 11 muaj e 13 ditë 
heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 81-82.

matraku Devije
Lindi në vitin 1939, në Popçisht të 

Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike nga rrethi i Korçës në 
Kamëz të Tiranës, prej vitit 1949 deri në 
vititn 1955.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 139-140.

matraku Fatime
Lindi në vitin 1888, në Popçisht të 

Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit për motive politike 
nga rrethi i Korçës në rrethet e Krujës e të 
Lushnjës, prej datës 15 shkurt të vitit 1949 
deri më 21 nëntor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 143-144.

matraku Mliko
Lindi në vitin 1918, në Korçë. Më 

15 shkurt 1949, Komisioni Qendror i 
Internim-Dëbimeve e internoi nga rrethi 
i Korçës në rrethet e Krujës e të Lushnjës, 
prej datës 15 shkurt të vitit 1949 deri më 21 
nëntor 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 141-142.

matraku Nekije
Lindi në vitin 1949, në Popçisht të 

Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike nga rrethi i Korçës në 
Kamëz të Tiranës, prej vitit 1949 deri në 
vitin 1955.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 151-152.

matraku nevruz
Lindi më 26 janar të vitit 1937, në 

Melçan. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 

MatoSHi
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13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike nga rrethi i Korçës në 
Kamëz të Tiranës, prej vitit 1958 deri në 
vitin 1964.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 145-146.

matraku refat
Lindi në vitin 1938, në Popçisht të 

Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike nga rrethi i Korçës në 
Kamëz të Tiranës, prej vitit 1949 deri më 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 136-137.

matraku Trëndafil
Lindi në Korçë, në vitin 1943. U arrestua 

më 10 korrik 1969, dhe me vendim nr. 100, 
datë 26 dhjetor 1969, Gjykata e Rrethit të 
Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes jashtë shtetit 
të mbetur në tentativ» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 12-13.

matraku Ylli
Lindi në vitin 1944, në Popçisht të 

Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike nga rrethi i Korçës në 
Kamëz të Tiranës, prej vitit 1949 deri më 
1955.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 130-131.

MatraKU

Publik i zgjedhur
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matuka teuta
Lindi më 18 qershor 1956, në Patos. 

U dëbua për motive politike nga Fieri në 
Nivicë, prej vitit 1966 deri më 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 47.

matushi Llesh
Lindi në Koplik, në vitin 1922. Me 

vendim nr. 22, datë 4 shkurt 1953, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «bashkëpunim me agjenturën titiste, 
bashkëpunimin me diversantë» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. U lirua më 22 
tetor të vitit 1961.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 122-123.

mavriqi Kadri
Lindi në Krujë, në vitin 1937. Me 

vendim nr. 12, datë 3 mars 1979, Gjykata 
e Rrethit të Krujës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 26-27.

mavro Loli
     Lindi në Mursi të Sarandës, më 10 korrik 
1920. Me vendim nr. 51, datë 30 nëntor 
1960, Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe 
e dënoi me 6 vjet heqje lirie. U lirua me 
plotësim kohe, më 22 prill 1964.  

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 36-37.

mavro thodhori
     Lindi në Mursi të Sarandës, në vitin 
1912. Me vendim nr. 28, datë 16 korrik 
1946, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi «armik të popullit», si «element 
të vendosur kundër popullit, pjesë e 
grupit kriminal të Mursisë», dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, humbjen e të 
drejtave civile dhe politike baraz me kohën 
dënimin, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 21-22.

maxhari Myrkë
Lindi më 30 maj të vitit 1945. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga Niça 
në Oskat, prej vitit 1960 deri më 30 shtator 
të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 376-377.

maxhari riza
Lindi në Pogradec, në vitin 1908. 

Me vendim nr. 226, datë 13 gusht 1946, 
Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave civile.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 276-277.

maxhari Shahin
Lindi në Korçë, në vitin 1900. Me 

vendim nr. 293, datë 10 tetor 1946, Gjykata 
e Qarkut të Korçës e deklaroi fajtor si 
«strehues kriminelësh» dhe e dënoi me 1 
vit burg dhe humbjen e të drejtave civile 
baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 278-279.

maze (mazelliu) Elmas 
Lindi më 1908. Më 30 maj 1994, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 25 shtator të vitit 1945. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 133-134.

maze Hydai
     Lindi në Vlorë, në vitin 1941. Me 
vendim nr. 38, datë 17 prill 1951, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion dhe propogandë» dhe e 
dënoi me 15 vjet burgim, konfiskimin e 
pasurisë, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për dy vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 41-42. 

MatUKa
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maze Kamber
     Lindi në Korçë, në vitin 1927. U arrestua 
më 15 tetor 1945. Me vendim nr. 8, datë 
27 tetor 1945, Gjykata e Rrethit të Korçës 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik të 
popullit» dhe e dënoi me vdekje, si dhe 
me konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. U pushkatua më 30 tetor 
1945.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 60-61; F. 5, Viti 2016, D. 
39, f. 5-6.

maze Maze
     Lindi në Shalës të Sarandës, më 16 janar 
1933. Me vendim nr. 41, datë 2 dhjetor 1958, 
Gjykata e Rrethit të Sarandës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në 
formën e arratisjes jashtë shtetit» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
23 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
4 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 11-12. 

maze Mehdi
Lindi në Korçë, në vitin 1923. Me 

vendim nr. 24, datë 1 mars 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e 
dënoi me 8 vjet heqje lirie, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave qytetare.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 185-186.

mazelli Ethem
Lindi në vitin 1918. U vra për motive 

politike, më 15 janar të vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 183-184.

mazelli gramoz
Lindi më 22 nëntor të vitit 1943. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në rrethin e Krujës, prej vitit 
1967 deri më 30 shtator të vitit 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 374-375.

mazelli Pembe
Lindi në vitin 1900. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, 
të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrative, me vendim nr. 
4, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Pogradecit në rrethin e Elbasanit, 
prej datës 2 mars të vitit 1945 deri më 1983.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 355-356.

mazelliu asim
Lindi në vititn 1894, në Koshnicë. U 

vra pa gjyq për motive politike, më 22 maj 
të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 112-113.

mazelliu Mestan
Lindi në Korçë, në vitin 1906. Me 

vendim nr. 123, datë 11 qershor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «ofendim e diskreditim te 
organeve të pushtetit» dhe e dënoi me 1 vit 
privim lirie me punë të detyruar. U lirua 
me dekret nr. 546, datë 3 janar 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 349-350.

mazinaj tomë
Lindi në Shkodër, në vitin 1938. Me 

vendim nr. 69, datë 2 shkurt 1967, Gjykata 
e Qarkut të  Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut me anën e arratisjes» 
dhe për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 15 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 106-107.

mazllemi Selman
Lindi më 1903, në Limjan të Dibrës. 

U arrestua më 19 prill 1946. Me vendim 
nr. 103, datë 10 qershor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«strehimin dhe furnizimin [e të arratisurve 
në male]» dhe e dënoi me 5 vjet burg, 
konfiskimin e gjysmës së pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtës politike baraz me kohën e 
ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 93-94.
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mazreku (havaleja) Bedrije
Lindi në Kosovë, më 28 janar 1933. Me 

vendim nr. 48, datë 26 tetor 1967, Gjykata 
e Qarkut të Tiranës e deklaroi fajtore për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 21-22.

mazreku o.f.m. atë Filip
Klerik katolik, muzikant.
Lindi në Selanik, më 7 shtator të vitit 

1913. Shkollën fillore dhe gjimnazin i kreu 
në Shkodër, kurse studimet e larta në 
Fakultetin e Teologjisë në Colleviti-Pescia, 
në Itali (1934-’37). Më 7 shtator 1928 veshi 
petkun e Shën Françeskut. Kushtet e para 
i kreu më 8 shtator 1929, kurse Kushtet 
e Përjetshme më 8 shtator 1934. Dy vjet 
më vonë, më 13 shtator 1936, u shugurua 
meshtar. Gjatë viteve 1937-1946 është 
profesor i muzikës në liceun “Illyricum”, 
drejtues i korit dhe profesor i gjuhës 
italiane. Pas mbylljes së liceut, dërgohet 
famullitar në Bushnesh të Pukës, pastaj në 
Iballë e në fund në Bajzë të Shkodrës, ku 

dhe u arrestua më 1946. Bën 10 vjet burg 
në Shkodër e Burrel. Mes viteve 1952-1955, 
është rektor i kishës së Shën Ndout në 
Tiranë. Nga 1955-a deri më 1961 shërbeu 
si famullitar në Laç, ndërsa nga viti 1961 
deri më 1967 si famullitar në Troshan të 
Lezhës. Pas mbylljes së kishave, jetoi për 
ca kohë me të atit e pastaj vetëm, duke u 
marrë me bujqësi. Vdiq më 11 nëntor 1975, 
në Troshan të Lezhës.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, 
f. 15-17.

mazreku (mitroviçi) o.f.m. atë Lorenc 
(Lovro)

Klerik katolik.
Lindi në vitin 1872, në Janjevë të 

Kosovës. Më 1886 u dërgua për studime në 
Bosnjë, bashkë me Anton Nënshatin, Jozef 
Blinishtin, Pjetër Gjadrin, Ëngjëll Paliçin 
dhe Gjergj Fishtën. Vdiq nga torturat më 
1943.
Dom Nikë Ukgjini, Qendër kulturore shtëpia e 
Fishtës apo Kuvendi i Troshanit?, Shqiptarja.com, 
28 dhjetor 2014; Đakovica – Samostan i župa sv. 
Petra i Pavla, Franjevačka Provincija Bosna 

MaZrEKU

Qeli në burgun e Burrelit, 1993



251

Srebrena, Sarajevo.

mazreku Muharrem
Lindi në Voksh të Kosovës, në vitin 

1927. U arrestua më 29 gusht 1951, dhe me 
vendim nr. 4, datë 16 janar 1952, Gjykata 
e Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje në Jugosllavi, 
se si agjent i U. D. B.-së Jugosllave ka 
grumbulluar informata me karakter sekret 
shtetëror» dhe e dënoi me 20 vjet burg me 
punë të detyruar. U lirua më 3 mars të vitit 
1967 me plotësim kohe. U arrestua sërish 
më 5 shtator të po atij viti, dhe me vendim 
nr. 24, datë 8 gusht 1967, Gjykata e Qarkut 
të Vlorës e deklaroi fajtor për «tentativë 
të kalimit të kufirit» dhe e dënoi me 5 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 100-101.

mazreku rrok Pjetër
Lindi më 1912, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 12 nëntor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mazreku vilhelm
Lindi në Shkodër, në vitin 1916. 

U arrestua më 14 nëntor 1944 dhe me 
vendim nr. 48, datë 28 prill 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korpusit të I-rë Tiranë e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi me 
20 vjet heqje lirie (me punë të detyruar), 
humbjen e të drejtave civile e politike baraz 
me kohën e dënimit, si dhe konfiskimin e 
pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 57-58.

mazrreku dem
Lindi në vitin 1938. Me vendim nr. 

84, datë 4 tetor 1986, Gjykata e Rrethit të 
Kukësit e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie 
(dënim i kombinuar).
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

mazrreku dom nikollë
Klerik katolik, shkrimtar, polemist.
Lindi më 28 nëntor të vitit 1912, në 

Zhupë, Mazrrek. Mësimet fillore e të 
mesme i kreu në Shkodër, ndërsa të lartat 
në kolegjin e Propaganda Fides në Romë. 
Më 1936 u shugurua mështar. Pas një viti 
u kthye në Shqipëri, pasi kish marrë edhe 
bakalaratin në drejtësi. U zgjodh sekretar i 
ipeshkvit e, më vonë, i Delegatit Apostolik, 
Imzot Ildebrando Antoniutit. Pas vdekjes 
së Imzot Pjetër Gjurës, më 11 shtator 1939 
u caktua ndihmësfamullitar në Tiranë. 
Nga viti 1942 deri më 1945 shërbeu si 
famullitar në Kryezi. U arrestua në maj të 
vitit 1946 dhe u dënua me 5 vjet burg, që i 
kreu në Shkodër. Pas lirimit, u internua në 
Tepelenë e Lushnjë. Në vitin 1955 u lirua 
nga internimi dhe u emërua në Pulaj të 
Arkidioqezës së Shkodrës. Po atë vit kaloi 
në dioqezën e tij në Dardhë e, më pas, 
në Laç të Vaut të Dejës. Nga Laçi drejtoi 
punimet për ndërtimin e altarit të madh të 
katedrales së Shkodrës (1958). U internua 
sërish në Lushnjë, Çermë, Gradishtë etj. 
U lirua më 1965 dhe banoi tek e motra në 
Shkodër. U arrestua sërish në prill të 1967-
s dhe u dënua me 20 vjet heqje lirie. U lirua 
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më 1987. Pas rihapjes së kishave, ndonëse 
në moshë të thyer, shërbeu si famullitar 
në Laç të Vaut të Dejës dhe në shërbimin 
e Caritas-it të qytetit të Shkodrës, deri sa 
vdiq, më 1996, pranë familjes së motrës së 
tij.

vepra: Me pseudonimin Nik Barcolla, 
Dom Nikollë Mazrreku botoi një sërë 
novelash e poezish në të përkohshmet 
“LEKA” e “Kumbona e së diellës”. Është 
dhe autor i broshurave “Veprimi katolik” 
e “Skandali Cordignano dhe mbrojtja e 
kombit shqiptar”, si dhe i prozës “Me 
flamujt e Kastriotëve”.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 600-601.

mbleta agathi
Lindi më 12 shkurt të vitit 1890. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 

datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për çështje politike nga rrethi i 
Përmetit në rrethin e Lushnjës, prej datës 
10 qeqrshor të vitit 1949 deri më 13 janar 
të vitit 1970. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 261-262.

mbolani Sadik
Lindi në Berat. Me vendim nr. 194, datë 

7 shkurt 1945, Gjykata Ushtarake e Beratit 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike baraz me kohën e 
ndëshkimit. Më 24 dhjetor 1946, dënimi iu 
kthye në 20 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 7.

mborja gramoz
Lindi në vitin 1948. U arrestua për 

motive politike më 15 mars 1977 dhe u 
lirua më 10 shtator 1985.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 50-51.

MBLEta
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mborja Muharrem
Lindi në Korçë, në vitin 1911. U arrestua 

më 12 korrik 1970. Me vendim nr. 13, datë 
5 mars 1971, Gjykata e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 7 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 26-27.

mborja nikolla
Lindi në Korçë, më 3 maj 1922. Me 

vendim nr. 216, datë 12 tetor 1978, Gjykata 
e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 52-53.

mborja rexhep
Lindi më 1916, në Kolonjë. Me vendim 

nr. 454, datë 21 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik 
të popullit dhe të shtetit» dhe e dënoi me 
burgim të përjetshëm dhe humbjen e të 
drejtave elektorale. U lirua me kusht, më 
7 maj 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 131-132.

mborja Tefik
Jurist.
Lindi në fshatin Mborje të Korçës, 

në vitin 1888. U diplomua në Fakultetin 
Juridik të Romës. U arrestua në dhjetor të 
vitit 1944 dhe u dënua me 20 vjet burg. U 
lirua më 1961.

mbreshta Qemal
Lindi në Kolonjë, në vitin 1898. Me 

vendim nr. 5, datë 18 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Kolonjës e deklaroi fajtor se 
«ka marrë pjesë në Ballin Kombëtar», dhe 
e dënoi me 12 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 43-44. 

mbreshtani (baci) Mejdi
Lindi në Kolonjë, në vitin 1888. Me 

vendim nr. 5, datë 19 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Kolonjës e deklaroi fajtor se ka 
«marrë pjesë në radhët e Ballit Kombëtar» 
dhe e dënoi me vdekje.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 147-148.

mbroçi abedin
Lindi në Shkozanjë, në vitin 1920. 

Me vendim nr. 92, datë 24 shtator 1949, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «arratisje jashtë shtetit» dhe 
«dhënie informatash» dhe e dënoi me 5 
vjet privim lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 311-312.

mburimi alie
Lindi në Boshanj të Ersekës, më 13 

mars 1930. U internua dhe deklasua për 
motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 279.

mebelli Behar
Lindi në qershor të vitit 1921, në 

Kadipashanj. Më 22 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit, se ka 
dezertuar nga radhët dhe është bashkuar 
me Ballin» dhe e dënoi me vdekje dhe 
sekuestrimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 223-224.

mecani (meço) Kaso
Lindi në Përmet, në vitin 1908. U 

arrestua më 1 janar 1959, dhe me vendim 
nr. 10, datë 25 shkurt 1959, Gjykata e 
Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë»,  dhe e dënoi 
me 9 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 244-245.

meça (kruja) Behije
Lindi më 1910, në Shkodër. U arrestua 

më 13 nëntor 1944. Me vendim nr. 41, datë 
19 maj 1945, Këshilli Gjyqësor i Qarkut 
të Durrësit e deklaroi «kriminele lufte 
dhe armike të popullit» dhe e dënoi me 
burgim të përjetshëm. Më vonë, dënimi iu 
kthye në 25 vjet burg, humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë dhe konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 23-24.

meça dhimitri
Lindi në fshatin Peshkopi të 

MEça
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Gjirokastrës, në vitin 1913. Me vendim nr. 
28, datë 26 prill 1961, Gjykata Ushtarake 
e  Gjirokastrës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut në bashkëpunim, duke u vënë në 
shërbim të zbulimit grek», me 25 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 23-24, 169-170.

meça Hasan
Lindi në Krujë, më 1 prill të vitit 1921. 

Me vendim nr. 120, datë 18 mars 1993, 
Gjykata e Rrethit të Krujës vendosi të 
njohë vërtetimin e faktit të vrasjes së tij për 
motive politike më 7 mars të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 52-53.

meça Lutfi
Lindi në Krujë, në vitin 1924. U arrestua 

më 10 mars 1946, dhe me vendim nr. 62, 
datë 11 mars 1947, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «veprimtari 
antipushtet» dhe e dënoi me 1 vit burg.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 48.

meçaj drita
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Cakran 
(Fier), prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 
16 korrik 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Ferrik
Lindi më 1922, në Mavrovë të Vlorë. 

Me vendim nr. 2416, datë 20 dhjetor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Fierit vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 31 dhjetor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 35-36.

meçaj Hamite
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 

prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Hyri
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj ismete
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.

  

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Jahja
Lindi në Smokthinë, në vitin 1913. 

Më 2 korrik 1945 u deklarua fajtor se 
«ka hyrë vullnetarisht në rradhët e Ballit 
Kombëtar dhe se ka punuar në favor të 
kësaj organizate», dhe u dënua me 10 
vjet burgim, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e dënimit.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 127-128.

meçaj Lutfi
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Muharrem
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
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kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Mustafa Tafil
Lindi 1911, në Berat. U pushkatua pa 

gjyq për motive politike, më 31 dhjetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

meçaj Qazim Malo
Lindi më 1883, në Fier. Më 16 korrik 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 15 korrik të vitit 1944, në 
Cakran të Fierit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 29-30; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

meçaj resmie
Lindi më 20 mars 1949. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 8, 
datë 6 prill 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), prej 13 
marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 105-106.

meçaj rrapo
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Sofie
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 

1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçaj Shaban Baftjar
Lindi më 1925. U vra për motive 

politike, më 4 korrik të vitit 1944, në Dibër.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

meçaj Ylber
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Cakran (Fier), 
prej 13 marsit të vitit 1967 deri më 16 korrik 
1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106.

meçani violeta
Lindi më 1959, në Tiranë. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 23.

meçani Xhevdet
Lindi në Leusë të Përmetit, më 25 maj 

1916. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 
1993, si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, për njohjen 
e kohës së dënimit të vuajtur për motive 
politike, komisioni, në mbeldhjen e datës 
15 mars 1994, vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike nga 
ish i dënuari Xhevdet Meçani nga muaji 
mars 1945 deri në shtator të vitit 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 73-74.

meçe agron 
Lindi më 1953, në Zbarcaj të Kolonjës. 

Me vendim nr. 87, datë 11 shtator 1979, 
Gjykata e Rrethit të Matit e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 14 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 137-138.

meçe anila
U internua dhe u dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
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1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Fier në rrethin Lushnjë, 
prej datës së lindjes deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 4.

meçe ardian
Lindi më 16 prill 1960, në Tiranë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 8, 
datë 6 prill 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej datës 27 
korrik të vitit 1968 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 107-108.

meçe Elmaz
Lindi më 16 shkurt 1962, në Tiranë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 8, 
datë 6 prill 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej datës 27 
korrik të vitit 1968 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 109-110.

meçe Etleva
U internua dhe u dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Fier në rrethin Lushnjë, 
prej datës së lindjes deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 4.

meçe Feti
Lindi në Oseçkë, në vititn 1888. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi të vërtetojë 
faktin e vdekjes së tij në hetuesi më 4 

qershor të vitit 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 56-57. 

meçe genci
Lindi më 1971, në Gradishtë të 

Lushnjës. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Fier në Seman (Fier), prej datës së 
lindjes deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 18-19.

meçe gëzim
Lindi më 19 shtator 1969, në Lushnjë. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Seman 
(Fier), prej vitit 1969 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 16-17.

meçe Hasan Eqerem
Lindi më 5 janar 1926. Në zbatim të 

ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të 
ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni, në mbledhjen e datës 11 dhjetor 
1993, vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit nga ish i dënuari Hasan Eqerem 
Meçe nga muaji dhjetor i vitit 1944 deri në 
muajin gusht 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 218-219.

meçe Hysen
Lindi në Krujë, më 1 janar të vitit 1919. 

Me vendim nr. 269, datë 26 gusht 1946, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «sabotator të 
pushtetit» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie me punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave politike baraz me kohën e 
dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 68-69.
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meçe idlir
Lindi më 1971, në Fier. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 21, datë 10 mars 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
Fier në rrethin Lushnjë, prej datës së lindjes 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 3-4.

meçe ismail Sali 
Lindi më 1916, në Korçë. U pushkatua 

më 16 prill të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

meçe Jorgji
Lindi në Xhep të Përmetit, më 2 maj 

1939. Me vendim nr. 120, datë 26 maj 1980, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 44-15.

meçe Jorgjie
U internua dhe u dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Fier në rrethin Lushnjë 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 4.

meçe Mane
Lindi në Kolonjë, në vitin 1896. 

Gjykata Ushtarake e Kolonjës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në Organizatën 
e Ballit Kombëtar» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave qytetare-
politike barza me kohë e dënimit. Në vitin 
1951, me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u internua nga rrethi 
i Ersekës në rrethin e Lushjës, prej vitit 
1951 deri më 17 mars 1964.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 249-250; F. 5, Viti 2016, 
D. 38, f. 157-158.

meçe nebi alush
Lindi më 1923, në Korçë. Më 30 pril1 

994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 31 dhjetor të vitit 1943, në 
Leskovik.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 42; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

meçe rasim
Lindi më 1 janar të vitit 1929, në 

Lushnjë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 8, datë 6 prill 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Krujës, prej datës 27 korrik të vitit 1968 
deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 113-114.

meçe resul
Lindi në Gostivisht. Në zbatim të 

ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi të vërtetojë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në vitin 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 45-46. 

meçe rexhep resul 
Lindi më 1922, në Kolonjë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

meçe Sako
Lindi më 1921, në Kolonjë. U arrestua 

më 5 maj 1945. Me vendim nr. 7, datë 24 
shtator 1945, Gjykata Ushtarake Kolonjë e 
deklaroi fajtor për «krime gjatë luftës» dhe 
e dënoi me vdekje. Më vonë, dënimi iu 
kthye në vite burg dhe u lirua më 16 tetor 
1956. Më 1 qershor 1964 u arrestua përsëri, 
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dhe Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
8 vjet burg. U lirua më 2 shtator 1971. U 
arrestua për të tretën herë më 1982, dhe më 
1 mars të po atij viti, Gjykata e Kolonjës e 
dënoi me 10 vjet burg për «dëmtim nga 
pakujdesia të pronës socialiste».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 111-112.

meçe Sefer
Lindi më 15 maj 1925, në Gostivisht të 

Kolonjës. Me vendim nr. 3, datë 20 korrik 
1945, Gjykata Ushtarake Kolonjë e deklaroi 
fajtor për «dezertim nga Lufta Nacional-
Çlirimtare» dhe «bashkëpunim me Ballin 
Kombëtar» dhe e dënoi me 101 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. Me dekret nr. 819, datë 27 
prill 1949, dënimi iu zbrit në 18 vjet burg. 
U lirua më 17 korrik të vitit 1961.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 52-53; F. 5, Viti 
2016, D. 100, f. 19-20.

meçe Tefik Sako
Lindi më 15 korrik 1881, në Oseçkë të 

Kolonjës. Më 16 korrik 1993, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 13 
janar të vitit 1944, në Oseçkë.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 41-42; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

meçe Teftire
Lindi më 10 qershor 1928, në Kavajë. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 8, 
datë 6 prill 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej datës 27 
korrik të vitit 1968 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 115-116.

meçe Xhemil
Lindi më 1932, në Vlorë. Me vendim nr. 

141, datë 22 tetor 1957, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 

atdheut me anë të veprave përgatitore» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg, humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 77-78.

meçe Xhevat
Lindi më 14 nëntor 1936, në Seman të 

Fierit. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 10, datë 30 prill 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në rrethin 
Lushnjë, prej 1 prillit të vitit 1966 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 14-15.

meçe Ylsi
U internua dhe u dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Fier në rrethin Lushnjë, 
prej datës së lindjes deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 4.

meçe Ylli
Lindi më 15 janar 1965, në Tiranë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 8, 
datë 6 prill 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej datës 27 
korrik të vitit 1968 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 111-112.

meçi ramo
Lindi në vitin 1918. Gjykata e Rrethit 

të Gjirokastrës vërtetoi faktin e vrasjes për 
motive politike në 14 shkurt 1944 në Loçan 
të Libohovës.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 25-32.

meçi Shaban 
Lindi më 1925, në Bardhaj të Dibrës. Me 

vendim nr. 8, datë 17 janar 1994, Gjykata e 
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Rrethit të Dibrës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat komuniste, më 4 korrik 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 73-74.

meçi vangjel
Lindi në Derviçan, në vitin 1893. 

Gjykata e Gjirokastrës vërtetoi faktin e 
arrestimit më 31 gusht të vitit 1946 dhe u 
lirua më 10 janar të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 256-257. 

meçja Skëndër
Lindi më 1959, në Elbasan. U arrestua 

më 10 janar 1986. Me vendim nr. 24, 
datë 15 mars 1986, Gjykata e Rrethit të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg. U lirua më 10 
janar 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 55-56.

meçkolli ali
Lindi më 1907, në Bilisht. Me vendim 

nr. 59, datë 25 maj 1953, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «përgatitje 
për t’u arratisur jashtë shtetit» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
13 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së tij 
dhe humbjen e së drejtës elektorale për 3 
vjet kohë.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 85-86.

meço astrit
Lindi më 8 qershor të vitit 1934, në 

Ersekë. Me vendim nr. 10, datë 15 dhjetor 
1950, të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve u dëbua nga rrethi  i Kolonjës 
në Lushnjë, për 14 vjet kohë, nga të cilat 6 
vjet internim.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 117-118. 

meço Elisabeta
Vajza e Xhemil Meços [shih], 

personalitet i arratisur i Ballit Kombëtar.
Lindi në Vlorë. E kaloi gjithë jetën në 

kampe internimi. 
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
183.

meço Emin 
Lindi më 1929, në Mançurishtë të 

Korçës. U arrestua më 1 prill 1951. Me 
vendim nr. 148, datë 22 gusht 1951, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Korçës 
e deklaroi fajtor për «tentativë për t’i 
arratisur në një shtet armik», «pjesëmarrje 
në grupazh» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
heqjen e gradës dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë. U lirua më 23 
qershor 1963. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 91-92.

meço Fadil
Djali i Xhemil Meços [shih], personalitet 

i arratisur i Ballit Kombëtar.
Lindi në Mesaplik të Vlorës, në vitin 

1935. Me vendim nr. 56, datë 21 mars 
1959, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «përgatitjë pë t’u arratisur jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 8 vjet burgim, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë. U lirua 
më 18 gusht 1967.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 255-256; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 183.

meço Ferik rrapo
Lindi në Vlorë. U vra për motive 

politike më 1944.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
117.

meço Hidai 
Lindi më 1931, në Korçë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në Kamëz, 
Cërrik dhe Savër, prej 10 dhjetorit të vitit 
1950 deri më 2 maj 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 131-132.

meço ismail 
Lindi më 1916, në Maçurisht. Më 

9 korrik 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
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gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 16 
prill të vitit 1944, në Pogradec.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 69-70; F. 5, Viti 
2016, D. 38, f. 225-226.

meço Baba Kamber
Klerik i lartë bektashian.
Lindi në Përmet, në vitin 1873. U 

arrestua më 28 prill 1945 dhe me vendim nr. 
129, datë 3 shtator 1945, Gjykata Ushtrarake 
Gjirokastër e deklaroi «kriminel lufte» dhe 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burgim, si dhe me humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 113-114.

meço rustem
Lindi më 1920, në Korçë. Më 10 dhjetor 

të vitit 1950, u internua nga Muçishti i 
Korçës, në Lushnjë. U lirua më 16 korrik 
1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 135-136

meço Xhemil rrapo
Lindi në Vlorë. Ka vuajtur burg politik, 

është dënuar dy herë.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
117.

meçohasanaj Hasan Hamza 
Lindi më 1916, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 3 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

meçolli Myrvet
Lindi më 20 nëntor të vitit 1938. Në 

zbatim vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 20 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Krujës, prej datës 20 
prill të vitit 1945 deri më 1 prill 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 35-36.

meçorrapaj Hyso
     Lindi në Mesaplik-Shalëz, në vitin 1890. 
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 4 janar 1992, për njohjen e 
kohës së dënimit të vuajtur për motive 

Burgu i Burrelit, 1993 
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politike, më 12 mars 1994 komisioni 
vendosi vërtetimin e njohjes së faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike 
nga ish i dënuari Hyso Meçorrapaj nga 
data 4 korrik 1945 deri më 10 gusht 1948, 
sipas vendimit nr. 145, datë 1 tetor 1945 të 
Gjykatës Ushtarake të Vlorës.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 208. 

meçorrapaj istref
Lindi në Shalëz të Vlorës, më 13 maj 

1925. Student i shkollës i tregtare të Vlorës, 
ballist. Me vendim nr. 79, datë 18 dhjetor 
1993, Gjykata e Rrethit të Vlorës vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat komuniste, më 
25 shkurt të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 104-105; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 183; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17.

meçorrapaj neim rrapo 
Lindi në Fier. U pushkatua pa gjyq për 

motive politike, më 31 tetor të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

meda Enver
Lindi më 1937, në Brezhdan të Dibrës. 

Me vendim nr. 26, datë 15 dhjetor 1966, 
Gjykata e Qarkut Dibër e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 12 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 12-13.

meda ndue
Lindi në Skuraj, në vititn 1938. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga fshati 
Skuraj në rrethin e Lezhës, prej shkurtit të 
vitit 1945 deri më dhjetor të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 281-282.

mediu arqile
Lindi në Konispol, në vititn 1915. Me 

vendim nr. 7, datë 30 janar 1965, Gjykata 
e Qarkut të Kolonjës e deklaroi fajtor për 

«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie. U arrestua sërish më 24 gusht 1975, 
dhe me vendim nr. 46, datë 29 tetor 1976, 
Gjykata e Rrethit të Kolonjës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 60-61. 

medolli gëzim
Lindi në Korçë, në vitin 1949. Me 

vendim nr. 79, datë 25 shtator 1970, Gjykata 
e Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut të mbetur në tentative» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 2 vjet kohë. Me 
vendim nr. 38, datë 21 korrik 1973, Gjykata 
e Rrethit të Mirditës e deklaroi fajtor për 
«sabotim, duke qenë pjesëmarrës në një 
organizatë kundër pushtetit popullor» dhe 
e dënoi me 5 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 33-34.

megerdician aramik
     Lindi në Kavajë, më 10 mars 1932. U 
arrestua 16 nëntor 1961. Me vendim nr. 
11, datë 7 prill 1962, Gjykata e Qarkut të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 79-80; F. 5, Viti 2016, 
D. 58, f. 110-111.

mehaj avdulla
     Lindi në Pukë, në vitin 1920. U vra pa 
gjyq për motive politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 125.

mehaj Fize
      Lindi në Trush të Shkodrës, më 10 korrik 
1936. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendium nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
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t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 1 janar 1953 deri më 
10 janar 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 41-42.

mehaj Mehmet
     Lindi në Trush të Shkodrës, në vitin 
1935. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendium nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 1 janar 1953 deri më 
10 janar 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 43-44.

mehaj Sabrije
     Lindi në Kosmaç të Shkodrës, në vitin 
1900. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendium nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 1 janar 1953 deri më 
10 janar 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 45-46.

mehaj Sali
     Lindi në Trush të Shkodrës. Me vendim 
nr. 293, datë 31 janar 1994, Gjykata e Rrethit 
të Shkodrës vendosi vërtetimin e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
nga forcat e kufirit, më 20 qershor 1965.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 13-14.

mehmetaj gëzim
Lindi më 2 nëntor të vitit 1955. U vra 

për motive politike në prill të vitit 1974.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 164-165.

mehmetaj Hekuran Shaban
Lindi më 18 korrik 1898, në Fier. Më 

25 korrik 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 3 dhjetor 
të vitit 1943.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 11-12; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

mehmetaj Muharrem Fejzo
Lindi më 1910, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 17 prill të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mehmetaj rukie
Lindi më 1939, në Vlad të Tropojës. Me 

vendim nr. 19, datë 24 shkurt 1975, Gjykata 
e Rrethit të Tropojës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg. Më 
10 korrik 1982, me vendim të Pleniumit të 
Gjykjatës së Lartë, u deklarua e pafajshme.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 193-194.

mehmeti age
     Në zbatim të ligjit nr. 7516, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të Udhëzimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 4 janar 1992, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, në mbledhjen e datës 16 prill 1994, 
vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike nga data 23 
qershor 1953 deri në datës 25 shkurt 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 89.

mehmeti ali Hysen
Lindi më 1891. U ekzekutua për motive 

politike, më 16 nëntor të vitit 1947.

mehmeti aqif
     Lindi në Vlorë, më 7 janar 1949. U 
arrestua më 8 prill 1967, dhe më 8 gusht 
të po atij viti, Gjykata e Rrethit të Vlorës 
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(vendimi nr. 67) e deklaroi fajtor për 
«tradhëti kundër shtetit dhe atdheut të 
lënë në tentativë» dhe e dënoi me 9 vjet 
burgim.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 273-274. 

mehmeti Bejaz Hazis 
Lindi më 1910, në Delvinë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 10 dhjetor 
të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 327-328; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mehmeti damin
Lindi më 2 korrik 1926, në Peqin. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Peqini në rrethin e 
Tepelenës, prej shtatorit të vitit 1949 deri 
më 30 mars 1952.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 66-67.

mehmeti Halil
     Lindi në Jugosllavi, në vitin 1928. Me 
vendim nr. 46, datë 13 mars 1953, Gjykata 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «spiunazh» 
dhe e dënoi më 17 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 26.

mehmeti ibrahim
Lindi më 1908, në Çamëri. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Lushnjës në Lozhan, 
prej 5 majit të vitit 1949 deri më dhjetor të 
po atij viti.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 248-249.

mehmeti Kozeta
     Lindi në Shijak, në vitin 1960. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 

e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Shijakut, prej datës 30 
qershor 1960 deri më 30 tetor të vitit 1969.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 41-42.

mehmeti Lutfi
Lindi më 1934, në Peshkopi. Me 

vendim nr. 136, datë 18 shtator 1962, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 10-11.

mehmeti Magrip
     Lindi në Vlorë, në vitin 1926. Në zbatim 
të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, si dhe 
të shtesës së bërë në pikën 7, të udhëzimit 
nr. 7, datë 20 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushtatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 9 janar 
1993, vendosi njohjen e kohës së dënimit 
të tij për «agjitacion e propagandë dhe 
hedhje parullash» nga muaji janar 1945 
deri në muajin maj 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 195. 

mehmeti Muslim
     Lindi në Janjar të Sarandës, në vitin 1947. 
Me vendim nr. 103, datë 2 dhjetor 1978, 
Gjykata e Rrethit të Sarandës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
20 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 9-10.

mehmeti neki
Lindi më 1942, në Filat të Çamërisë. 

Me vendim nr. 80, datë 17 qershor 1961, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur 
në tentativë» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme (pjesës së tij) dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet kohë.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 90-91.

mehmeti nustret
Lindi më 20 nëntor të vitit 1906. 

Gjykata e Rrethit të Sarandës vërtetoi 
faktin e vrasjes për motive politike më 28 
maj të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 302-303.

mehmeti Pertef
Lindi më 3 korrik të vitit 1914, në 

Delvinë. Gjykata e Rrethit të Sarandës 
vërtetoi faktin e vrasjes për motive politike 
më 20 qershor të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 300-301; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mehmeti ramadan
     Lindi në Vlorë, në vitin 1937. Me vendim 
nr. 607, datë 9 tetor 1975, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut me anë të arratisjes jashtë 
shtetit», dhe e dënoi me 18 vjet heqje lirie, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 185-186. 

mehmeti rexhep
Lindi në Tropojë, më 16 korrik 1915. 

U arrestua më 3 shkurt 1953, dhe me 
vendim nr. 81, datë 11 qershor 1953, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Shkodrës 
e deklaroi fajtor se «që në fillimet e vitit 
1952 deri sa u arratis, ka mbajtur lidhje me 
organet e UDB-së» dhe e dënoi me 20 vjet 
heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. U lirua më 26 
korrik 1965.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 100-101.

mehmeti (hasi) Syrije
Lindi në Shkodër, më 15 shkurt 1941. 

Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 
dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 

politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Tepelenës, prej viti 1949 deri më 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 275-276.

mehmeti tahir
Lindi në Repisht të Shkodrës, në vitin 

1899. Me vendim nr. 205, datë 6 shtator 
1945, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor se «ka qenë në dijeni për të 
arratisurit dhe i ka strehuar me vullnetin e 
tij» dhe e dënoi me 5 vjet burg me punë të 
rëndë, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 110-111.

mehmeti telhat
Lindi në Dibër, më 14 dhjetor 1929. 

U arrestua më 22 tetor 1975, dhe me 
vendim nr. 22, datë 5 shkurt 1976, Gjykata 
e Rrethit Elbasan e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe heqjen e 
dekoratës “Urdhër i Punë i Klasit të tretë”.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 157-158.

mehmeti veli
Lindi më 1944, në Këlcyrë. Me vendim 

nr. 163, datë 7 tetor 1985, u deklarua 
fajtor për «pjesëmarrje në një organizatë 
kundërrevolucionare» dhe u dënua me 
18 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
së zgjedhjes për 5 vjet kohë; për «vepra 
terrori», me 14 vjet burg; për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit», me 6 vjet 
burg; dhe për «moskallëzim krimi» me 5 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 88-89.

mehmeti Xhaferr
Lindi në Milec të Kolonjës, më 8 

tetor të vitin 1927. Me vendim nr. 34, 
datë 2 prill 1953, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut, duke marrë pjesë në një 
grup të organizuar armiqësor» dhe për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 25 vjet heqje 
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lirie, konfiskimin e pasurisë, humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë, si dhe 
heqjen e titullit N/Oficer. Me vendim nr. 
173, datë 5 maj 1953, të Kolegji Ushtarak 
të Gjykatës së Lartë, dënimi iu ul në 20 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 7-8; F. 5, Viti 2016, D. 73, 
f. 119-120.

mehmeti Xhemal
Lindi më 7 korrik 1915, në Çamëri. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Elbasan në 
Lozhan të Koçrës, prej 15 majit të vitit 1949 
deri më 21 dhjetot 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 83-94.

mehmeti (imeraj) Xhetan
Lindi më 1916, në Dibër. U burgos për 

motive politike, prej 31 janarit të vitit 1947 
deri më 14 janar 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 60-61.

mehmeti Zenel
Lindi në Korçë, në vitin 1908. Me 

vendim nr. 9, datë 31 mars 1958, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg, si dhe humbjen e të drejtës për 1 vit 
kohë.  U lirua më 30 qershor të vitit 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 1-2.

mehmuda Sabri
Lindi në Pojan të Korçës, më 15 prill 

1932. Me vendim nr. 90, datë 19 shtator 
1979, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg, si dhe heqjen e dekoratave. 
Me vendim nr. 6, datë 16 janar 1984, të 
Pleniumit të Gjykatës së Lartë, u vendos 
ndryshimi i cilësimit ligjor të veprës, duke 
e deklaruar fajtor për «moskallëzim të një 
krimi kundër shtetit», dhe përfundimisht 
u dënua me 3 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 171-172.

meho Enver
Lindi në Rakickë, në vitin 1924. Me 

vendim nr. 323, datë 15 nëntor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në Ballin Kombëtar 
si komandant çete, duke marrë pjesë në 
luftë kundër partizanëve» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, humbjen e të 
drejtave civile dhe punë të detyruar baraz 
me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 270-271.

mehqemeja Fatime
Lindi më 17 mars 1928, në Berat. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Berat në 
rrethin Krujë, prej 15 qershorit të vitit 1945 
deri më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 55-56.

mehqemeja Hysnie
Lindi më 30 korrik 1911, në Fier. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
11, datë 15 mars 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fier në Luar (Fier), 
prej 10 qershorit të vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 106-107.

mehqemeja Lejla
Lindi më 5 maj 1933, në Berat. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Berat 
në rrethin Krujë, prej 15 qershorit të vitit 
1945 deri më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 49-50.

mehqemeja Minere
Lindi më 1898. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
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vendosi t’i njohë kohën e internimit 
nga rrethi Berat në rrethin Krujë, prej 15 
qershor 1945 deri më 30 dhjetor 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 53-54.

mehqemeja nexhmie 
Lindi më 18 shtator 1928, në Berat. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Berat 
në rrethin Krujë, prej 15 qershorit të vitit 
1945 deri më 30 dhjetor 1947. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 51-52.

mejdi anastasi
Lindi më 13 korrik të vitit 1973. Me 

vendim nr. 6, datë 21 maj 1982, u internua 
për motive politike nga fshati Radovickë 
në rrethin e Kolonjës, deri më 21 maj të 
vitit 1987.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 125-126.

mejdi Kristo
Me vendim nr. 6, datë 21 maj 1982, u 

internua për motive politike nga fshati 
Radovickë në rrethin e Kolonjës, deri më 
21 maj të vitit 1987.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 102.

mejdi Lluka
Lindi në Mexhide të Greqisë, në vitin 

1906. Me vendim nr. 109, datë 2 dhjetor 
1977, Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës e 
dënoi për «tradhëti ndaj atdheut» me 12 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 106-107.

mejdi Musa
     Lindi në vitin 1922. U arrestua më 17 
janar 1978, dhe më 17 mars të po atij viti, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës (me vendim nr. 
59) e deklaroi fajtor për «agjitacion dhe 
propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet burgim dhe heqjen e dekoratës. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 210-211. 

mejdi nasho
Lindi në Ksamil, në vitin 1918. U 

arrestua më 23 nëntor 1974, dhe me 
vendim nr. 110, datë 25 tetor 1975, Gjykata 
e Rrethit të Gjirokastrës e dënoi për 
«tradhëti ndaj atdheut» me pushkatim, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 46-47.

mejdi natasha
Me vendim nr. 6, datë 21 maj 1982, u 

internua për motive politike nga fshati 
Radovickë në rrethin e Kolonjës, deri më 
21 maj të vitit 1987.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 103-104.

mejdi ndina
Lindi më 11 janar të vitit 1954. Me 

vendim nr. 6, datë 21 maj 1982, u internua 
për motive politike nga fshati Radovickë 
në rrethin e Kolonjës, deri më 21 maj të 
vitit 1987. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 105-106.

mejdi Pano
Lindi më 18 korrik të vitit 1958, në 

Leskovik. Me vendim nr. 6, datë 21 maj 
1982, u internua për motive politike nga 
fshati Radovickë në rrethin e Kolonjës, 
deri më 21 maj të vitit 1987.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 139-140.

mejdi Sofia
Lindi më 12 mars të vitit 1968, në 

Borsh. Me vendim nr. 6, datë 21 maj 1982, 
u internua për motive politike nga fshati 
Radovickë në rrethin e Kolonjës, deri më 
21 maj të vitit 1987.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 111-112.

mejdi vasil
Lindi në Çukë, në vitin 1910. U 

arrestua më 24 gusht 1977, dhe me vendim 
nr. 9, datë 22 korrik 1978, Gjykata e Rrethit 
të Gjirokastrës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut» me 20 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 54-55.
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mejdi Xhanan
     Lindi në Sarandë, më 25 qershor 1963. 
Me vendim nr. 38, datë 29 gusht 1987, 
dhe vendim nr. 55, datë 14 shkurt 1987, 
Gjykata e Rrethit të Sarandës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e përgatitjes për arratisje jashtë shtetit», si 
dhe për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 12 
vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtës 
zgjedhore për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 15-16. 

mejo Bajame
Lindi në vitin 1920, në Kolonjë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Ersekës në rrethin e Lushnjës, prej datës 
1 janar të vitit 1955 deri më 19 janar të vitit 
1980. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 251-252.

meka aishe
Lindi më 6 prill të vitit 1922. U internua 

për motive politike nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Fierit, prej datës 9 tetor 1961 deri 
më 9 tetor të vitit 1965.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 66-67.

meka Baria
Lindi më 30 qershor të vitit 1931, në 

Rakickë të Korçës. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në rrethin 
e Lushnjës, prej datës 9 tetor të vitit 1961 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 183-184.

meka Ermon
Lindi më 9 gusht të viti 1964, në 

Rrapëz të Lushnjës. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 

të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 
1964 deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 193-194.

meka Fahri
Lindi më 1 maj të vitit 1930, në Bilisht. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Lushnjës, prej datës 
9 tetor  të vitit  1961 deri më 30 shtator të 
vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 174-175.

meka Faik
Lindi më 3 prill të vitit 1886. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës  në Kamëz të Tiranës, prej datës 7 
mars të vitit 1950 deri më 22 nëntor të vitit 
1952. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 247-248.

meka Faik
Lindi më 26 dhjetor të vitit 1968, në 

Rrapëz të Lushnjës. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993 vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 
1968 deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 181-182.

meka Fatime
Lindi më 1919, në Mborje të Korçës. 

Më 26 maj 1981, Gjykata e Rrethit të 



268

Korçës e deklaroi fajtore për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes jashtë shtetit 
të mbetur në fazën e përgatitjes» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 71-72.

meka Jashar
Lindi më 1947, në Korçë. Më 29 tetor 

1965, Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 3 vjet burg. U arrestua sërish më 
1981, dhe më 26 maj të po atij viti, Gjykata 
e Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në bashkëpunim, në formën 
e arratisjes jashtë shtetit, e mbetur në fazën 
e përgatitjes» dhe e dënoi me 25 vjet burg 
dhe 5 vjet internim. Me vendim të Gjykatës 
së Lartë, dënimi iu ndryshua në 23 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 75-76.

meka remzie
Lindi më 31 gusht të vitit 1939, në 

Rakickë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
11 mars 1993 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 21, datë 10 mars 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 19 tetor  të vitit  1961 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 172-173.

meka Selami
Lindi më 1951, në Korçë. Më 12 dhjetor 

1972, Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 73-74.

meka Shpëtim
Lindi më 29 qershor të vitit 1968, në 

Lushnjë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 21, datë 10 mars 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 

politike nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1968 deri më 30 shtator 
të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 185-186.

mekaj Hysni
Lindi në Bilisht, në vitin 1925. U 

arrestua më 18 maj 1945, dhe me vendim 
nr. 5/A, datë 23 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor se «ka 
përhapur parulla disfatiste në ushtri» dhe 
për «tentativë arratisjeje» dhe e dënoi me 
20 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 180-181.

meko idriz
Lindi më 1916, në Filat. Më 30 maj 

1991, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vuajtjes së dënimit për motive 
politike të Idriz Mekos, nga 10 janari i vitit 
1951 deri më 23 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 235-236.

mekollari çaush
Lindi në Blace, në vitin 1907. Me 

vendim nr. 441, datë 6 shtator 1951, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «strehim të diversantëve» dhe e 
dënoi me 12 vjet privim lirie me punë të 
detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 313-314.

mekolli Haxhi
Lindi në Devoll, në vitin 1924. Me 

vendim nr. 86, datë 8 nëntor 1945, Gykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me vdekje. Më vonë 
dënimi iu kthye në burgim të përjetshëm. 
Me vendim nr. 6, datë 13 shkurt 1960, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjejeje» dhe e 
dënoi me 25 vjet heqje lirie, konfiskim 
të pasurisë, si dhe humbjen e të drejtave 
civile e politike për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 232-234.
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mekolli Mihazes
Lindi më 21 gusht 1928, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Fierit, prej vitit 1951 
deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 68-69.

mekshi Hatixhe
Lindi në vitin 1920, në Rodokal. Me 

vendim nr. 19, datë 13 korrik 1962, Gjykata 
e Qarkut të Elbasanit e deklaroi fajtore se 
«ka tentuar të kaloj kufirin» dhe e dënoi 
me 1 vit heqje lirie. Me vendim nr. 205, 
datë 22 shtator 1962, Gjykata e Lartë 
vendosi ndryshimin e vendimit në 6 muaj 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 39-40.

mekshi nexhip
Lindi në vitin 1912, në Pishkash. U 

arrestua më 6 prill 1962, dhe me vendim 
nr. 20, datë 23 korrik 1962, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie. U lirua më 3 dhjetor të vitit 1969.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 34-35.

melani Bastri
     Lindi në Peshkopi, më 18 maj 1930. 
Me vendim nr. 124, datë 3 prill 1985, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në 
formën e spiunazhit» dhe për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 95-96.

melani Maksut
Lindi më 1915, në Peshkopi. Më 20 

prill 1950, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «strehim kriminelësh» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 134-135.

melani nexhmi
Lindi më 1926, në Peshkopi. Me vendim 

n. 30, datë 10 mars 1977, Gjykata e Rrethit 
të Dibrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë. U lirua më 21 gusht 1985. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 85-86.

melçani Bektash
Lindi në Korçë, më 8 shkurt 1899. Me 

vendim nr. 1, datë 19 dhjetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajor si 
«eksponent të Ballit Kombëtar» dhe e 
dënoi me burgim të përjetshëm, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 65-66.

mele Hamit
Lindi në Kolonjë, në vitin 1948. Me 

vendim nr. 39, datë 13 maj 1982, Gjykata 
e  Gjirokastrës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut, në fazën e përgatitjes për t’u 
arratisur jashtë shtetit» dhe për krimin e 
«agjitacionit e propagandës» me 17 vjet 
burg, heqjen e medaljes së punës dhe 
humbjen e të drejës së zgjedhjeve.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 242-243.

mele Jorgji
Lindi në Skorovodë të Kolonjës, në 

vitin 1926. U dënua me 4 vjet heqje lirie për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit».
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 3-4.

meli Bibë
     Lindi në Mnelë të Shkodrës, në vitin 
1911. Me vendim nr. 255, datë 12 maj 
1950, Gjyakata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «strehim kriminelësh 
të arratisur» dhe e dënoi me 4 vjet privim 
lirire me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 8-89.
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meli niko
     Lindi në Qeparo, në vitin 1916. Me 
vendim nr. 101, datë 14 mars 1950, Gjykata 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjejeje» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet kohë. Me vendim nr. 189, datë 
17 korrik 1954, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në një 
organizatë kundër pushtetit popullor, me 
qëllim arratisjeje në një shtet të huaj» dhe 
e dënoi me vdekje, me pushkatim, si dhe 
humbjen e të drejtave përgjithmonë. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 212-213.

meljani ahmet
Lindi më 14 mars të vitit 1337, në 

Gorinjas. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 3, datë 17 janar 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Lushnjës në rrethin e 
Tepelenës dhe në Kamëz të Tiranës, prej 
datës 2 prill të vitit 1945 deri më 5 maj të 
vitit 1952. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 265-266.

meljani Lake
Lindi në vititn 1900. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 3, 
datë 17 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Lushnjës në rrethin e Tepelenës dhe të 
Krujës, prej datës 2 prill të vitit 1945 deri 
më 5 maj të vitit 1952. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 263-264.

melo arqile
Lindi në Delvinë, më 20 nëntor 1936. 

Me vendim nr. 97, datë 17 mars 1979, 
Gjykata e Rrethit Tiranë e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 8 vjet heqje lirie. Dënimi i mbetur iu fal 
me dekret nr. 6656, datë 28 tetor 1982, të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 85-86.

melo Jani
Lindi më 1894, në Delvinë. Me vendim 

nr. 243, datë 18 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka marrë pjesë në një organizatë 
tradhtare që kishte për qëllim rrëzimin e 
pushtetit popullor, është vënë në shërbim 
të Sillogut të Janinës, ka kryer detyra që i 
janë ngarkuar duke krijuar dhe grupe të 
tjerë antipushtet» dhe e dënoi me 25 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 45-46.

melo Fotini
     Lindi në Mursi të Sarandës, më 24 shtator 
1880. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit të saj 
për motive politike nga rrethi i Sarandës 
në rrethin e Krujës, prej datës 10 qershor 
1945 deri më 30 korrik 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 49-50.

melonashi niko
Lindi më 1951, në Progër të Korçës. Më 

6 shtator 1977, Gjykata e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 79-80.

melushi Zef
Lindi në vitin 1935. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Matit në rrethet e Tepelenës e të Beratit, 
prej datës 15 janar të vitit 1945 deri më 31 
dhjetor 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 87-88.
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mellani asllan
Lindi më 1923, në Burrel. Me vendim 

nr. 19, datë 24 janar 1994, Gjykata e 
Rrethit të Matit vendosi njohjen e faktit 
juridik të qëndrimit në arrati për shkak të 
përndjekjeve politike nga forcat komuniste 
brenda vendit, nga 1 janari i vitit 1945 
deri më 31 dhjetor 1946. Gjatë kësaj kohe, 
familja e tij u internua në Berat.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 20-22.

mellani Kije
Lindi më 1900, në Burrel. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mat në rrethin Berat, 
prej 15 shkurtit të vitit 1945 deri më 5 tetor 
1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 35-36.

mellani Myzejen
Lindi më 1928, në Burrel. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mat në rrethin Berat, 
prej 15 shkurtit të vitit 1945 deri më 5 tetor 
1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 33-34.

mellani veli
Lindi në Skrapar. Me vendim nr. 56, 

datë 22 maj 1945, Gjykata Ushtarake e 
Beratit e deklaroi «kriminel lufte» dhe 
«armik të popullit, [sepse] ka qenë një 
nga udhëheqësit e Ballit Kombëtar dhe ka 
luftuar kundër partizanëve» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
qytetare dhe politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 95-96.

mello amalia
Lindi në Pepel, më 8 shtator të vitit 

1940. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 11, datë 15 maj 1992, vendosi 

t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Gjirokastrës në Volian, 
prej vitit 1950 deri në vtitin 1958. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 140-141.

mello andon
     Lindi në Sarandë, në vitin 1912. U 
arrestua më 6 dhjetor 1949. Me vendim 
nr. 131, datë 31 gusht 1950, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «veprimtari armiqësore kundër vendit 
tonë, duke tentuar për të kaluar kufirin 
dhe të ndihmone armiqtë e vendit tonë» 
dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie, humbjen e 
të drejtave elektorale për 1 vit kohë, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 23-24.

mello Ksanthulla
Lindi në Pepel, më 4 gusht të vitit 1945. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 11, 
datë 15 maj 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Gjirokastrës në Volian, prej vitit 1950 deri 
në vtitin 1958. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 138-139.

mello Polikseni
Lindi në Sarandë, në vitin 1929. 

U arrestua më 22 mars 1950, dhe me 
vendim nr. 140, datë 13 shtator 1950, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në një grup të organizuar 
anti-pushtet» dhe e dënoi me 5 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, si dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 1 vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 161-162.

mello Selfo
     Lindi në Kamçishtë të Tepelenës, më 5 
maj 1924. Me vendim nr. 89, datë 15 nëntor 
1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor se është «dorëzuar së 
bashku me armikun pa bërë rezistencë» 
dhe e dënoi me 12 vjet heqje lirie (punë 
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të detyruar), si dhe humbjen e të gjitha të 
drejtave për 2 vjet kohë. U arrestua më 6 
tetor 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 24-25.

mello Sofia
Lindi në Pepel, më 13 janar 1913. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 11, 
datë 15 maj 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Gjirokastrës në Volian, prej vitit 1950 deri 
në vtitin 1958. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 136-137.

mello thanas
Lindi në Pepel të Gjirokastrës, në vitin 

1914. Me vendim nr. 250, datë 9 dhjetor 1950, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për «strehim, furnizim dhe bashkëpunim 
me divesantë në formë grupi» me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. Me 
Dekretin nr. 2287, datë 30 qershor 1956 të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, dënimi 
iu zbrit në 12 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 263-264.

mello thanas
Lindi në Leshnicë të Sarandës, më 

8 shkurt 1928. Me vendim nr. 37, datë 
31 korrik 1970, Gjykata e Rrethit të 
Sarandës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 63-64.

mello vasil
Lindi në Mursi të Sarandës, në vitin 1886. 

U arrestua më 18 maj 1946. Me vendim nr. 
28, datë 16 korrik 1946, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi «kriminel lufte» 
dhe e dënoi me vdekje, si dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 
Me datë 26 korrik 1947, Gjykata e Lartë e 
ndryshoi dënimin me vdekje në burgim të 
përjetshëm me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 30-31. 

mema abdulla
Lindi më 1896, në Elbasan. Me vendim 

nr. 531, datë 19 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në riorganizimin e grupeve 
klandestine të qytetit të Elbasanit», për 
«formim n/komiteteve në rrethe», për 
«sabotim të zgjedhjeve të 2 dhjetorit në 
mënyrë të organizuar», për «agjitacion e 
propagandë» dhe për «kryengritje për të 
rrëzuar pushtetin popullor» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 50-51.

mema arif
Lindi në Dhëmblak, më 16 mars 

1903. Me vendim nr. 263, datë 11 tetor 
1945, Gjykata Ushtrake e Gjirokastrës e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 10 vjet burgim. 
Sipas amnistisë së Komitetit Antifashist 
Nacionalçlirimtar, datë 28 nëntor 1945, 
dënimi iu zbrit në 5 vjet. Dënimi filloi te 
zbatohet më 1 tetor 1945. U lirua nga burgu 
më 15 nëntor 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 3-4.

mema arjan
Lindi më 17 shkurt 1968. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 17, 
datë 27 tetor 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga Elbasani në Shtermen 
(Elbasan), prej 14 shkurtit të vitit 1968 deri 
më 3 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 11-12.

mema Baftjar
Lindi në vitin 1943, në Skavicë të 

Kukësit. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Kukësit në rrethet e 
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Beratit e të Tepelenës, prej 1 janarit të vitit 
1945 deri më 1 janar 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 124-125.

mema Bajram
Lindi në Kukës, më 15 nëntor të vitit 

1885. Me vendim nr. 206, datë 6 maj 1950, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor se ka «ndihmuar të arratisurit» dhe 
e dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 251-252.

mema Bajram Betulla
Lindi më 1926, në Lurë të Dibrës. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
17 gusht të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 38; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mema Bashkim
Lindi në Tiranë, më 16 dhjetor 1954. 

Me vendim nr. 16, datë 22 shkurt 1977, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut (tentativë arratisjejeje e mbetur në 
formën e përgatitjes)» dhe e dënoi me 12 
vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 75-76.

mema Boço
     Lindi në Progonat, më 30 dhjetor 1914. 
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuare pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 5 prill 
1992, vendosi vërtetimin e faktit të vdekjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 20 
mars 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 64-65.

mema dalip 
Lindi në Kukës. U internua për motive 

politike.

mema dalip arshi
Lindi më 1894, në Sarandë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
31 mars të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mema deje
Lindi më 1941, në Pjeshkëz. U internua 

dhe u dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga Durrësi 
në Pjeshkëz (Durrës), prej 30 dhjetorit të 
vitit 1949 deri më 1970.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 169-170.

mema demir
Lindi më 1900, në Elbasan. Me vendim 

nr. 62, datë 6 qershor 1950, Gjykata 
Territoriale e Korçës e deklaroi fajtor për 
«dhënie informatash» dhe «strehim e 
furnizim të diversantëve» dhe e dënoi me 
5 vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 63-64.

mema dervish 
Lindi më 1933. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 19, datë 26 dhjetor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Kukës në rrethet Berat e Tepelenë, 
prej vitit 1946 deri më 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 167-168.

mema dino telko
     Lindi në Velçë të Vlorës, në vitin 1923. 
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 të udhëzimit nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 30 dhjetor 1992, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 31 dhjetor të vitit 1944.
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F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 109-110; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17.

mema Eleni
Lindi më 7 prill 1942. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 17, datë 27 tetor 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit dhe dëbimit nga 
Elbasani në Shtermen (Elbasan), prej 16 
prillit të vitit 1968 deri më 30 shtator 1991, 
nga të cilat 2 vjet qenë internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 23-24.

mema Elmaz
Lindi më 1917, në Shëngjergj. Me 

vendim nr. 265, datë 1 nëntor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «tradhëtar 
të popullit duke qenë anëtar i Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
humbjen e të drejtave civile e politike dhe 
konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 35-36.

mema Estref
Lindi më 1923, Paraspuar të Beratit. 

U vra në përpjekje me forcat komuniste, 
më 3 janar të vitit 1944, në Rahovë të Beratit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 47-48.

mema Etleva
Lindi më 1973. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 17, datë 27 tetor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Elbasani në Shtërmen (Elbasan), prej vitit 
1973 deri më 30 janar 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  91-92.

mema Faik
Lindi më 5 mars 1930, në Shëngjergj. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Tiranë në 
rrethin Tepelenë, prej 30 marsit të vitit 
1948 deri më 30 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 19-20.

mema Fatime
Lindi në Burrel, në vitin 1926. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë  10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Dibrës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1961 deri më 30 shtator 
1991.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 60-61.

mema Ferdinand
Lindi më 1936. U internua dhe u dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 17, 
datë 27 tetor 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit dhe dëbimit nga Elbasani në 
Shtërmen (Elbasan), prej 16 prillit të vitit 
1968 deri më 30 shtator 1991, nga të cilat 2 
vjet qenë internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 93-94.

mema Fije
Lindi më 1915, në Skavicë të Kukësit. 

U internua për motive politike, nga Kukësi 
në Berat dhe Tepelenë, prej 1 janarit të vitit 
1945 deri më 1 janar 1951. Vdiq më 1947.

mema Halit
     Lindi në Barbullush të Shkodrës, në vitin 
1925. U vra pa gjyq për motive politike 
nga forcat e brigasës 23 sulmuese, më 30 
nëntor të vitit 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 27-28.

mema Halit
Lindi më 4 tetor 1933, në Shëngjergj. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit bashkë me prindërit 
nga rrethi Tiranë në rrethin Tepelenë, prej 
30 marsit të vitit 1948 deri më 30 nëntor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 17-18.
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mema Hariz
     Lindi në Golëm të Gjirokastrës, në vitin 
1900. U arrestua më më 29 shtator 1944, 
dhe më 9 korrik 1945, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës, me vendim nr. 45, e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» dhe 
e dënoi me vdekje, humbjen e të drejtave 
qytetare dhe politike, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 
U ekzekutua më 3 gusht 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 87-88; F. 5, Viti 2016, D. 
58, f. 2-3.

mema Hazir
Lindi më 1901, në Skavicë të Kukësit. 

Më 1939 ishte pjesëtar i forcave ushtarake 
që bënë qëndresë në Durrës kundër 
pushtimit italian të Shqipërisë. Pas marrjes 
së pushteti nga komunistët, u internua 
familjarisht nga Kukësi në Berat dhe 
Tepelenë, për motive politike, prej 1 janarit 
të vitit 1945 deri më 1 janar 1951. Vdiq më 
1966.

mema Hasan
Me vendim nr. 924, datë 5 tetor 1993, 

Gjykata e Apelit Tiranë vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes së tij në përpjekje me forcat 
komuniste, më 30 prill të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 73.

mema Hasan
Lindi më 1890, në Durrës. Më 30 maj 

1994, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vuajtjes së dënimit për motive 
politike të Hasan Memës, prej 9 janarit të 
vitit 1948 deri më 25 dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 233-234.

mema Hasim
Lindi më 1939, në Shijak. Me vendim nr. 

13, datë 27 janar 1967, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut me anën e arratisjes jashtë shtetit, e 
mbetur në tentativë» dhe për «moszbatim 
të urdhërit» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme (pjesës së tij) dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 72-73.

mema Hetem
Lindi më 31 dhjetor 1920, në Berat. Me 

vendim nr. 598, datë 9 maj 1994, Gjykata e 
Rrethit të Beratit, vërtetoi njohjen e faktit 
të vrasjes së tij në perpjekje me forcat 
komuniste, më 15 qershor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 00, F. 61-63.

mema Hysni toto
Lindi në vitin 1915, në Fier. Në zbatim 

të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 
2, datë 4 janar 1992, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, në mbledhjen e datës 26 
qershor të vitit 1993, vërtetoi faktin e 
pushkatimit të tij pa gjyq për motive 
politike, më 1 shtator të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 45-46; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

mema ibrahim
Lindi më 1946. U internua dhe u dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit dhe dëbimit, nga rrethi Durrës 
në Pjeshkëz (Durrës), prej 30 dhjetorit të 
vitit 1949 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 171-172.

mema Jane
Lindi më 27 tetor 1927. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 17, datë 27 tetor 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit dhe dëbimit nga 
Elbasani në Shtermen (Elbasan), prej 14 
shkurtit të vitit 1968 deri më 3 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 3-4.

mema Jorgji trifon
Nacionalist, ushtarak, nëpunës.
Lindi në Shtërmen të Elbasanit, më 

4 mars të vitit 1907. Kreu Normalen e 
Elbasanit. Në vitet 1928-1932 shërbeu 
në garnizonin ushtarak të Vlorës dhe të 
Elbasanit. Më vonë punoi si nëpunës në 

MEMa
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administratën shtetërore. Më 1943 u zgjodh 
sekretar i Ballit Kombëtar për Elbasanin. U 
arrestua në Tiranë, më 16 nëntor të vitit 
1944, dhe u vra po atë ditë në rrugicën e 
shkollës «Kristoforidhi», ku dhe u varros 
prej një familjeje tiranase.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 82-83; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

mema Jorgji
     Lindi në Dhivër të Vlorës, në vitin 1913. 
U arrestua më 17 maj 1973. Me vendim nr. 
65, datë 21 korrik 1973, Gjykata e Rrethit të 
Sarandës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie. Me 
vendim nr. 1540, në tetor të vitit 1973, 
Gjykata e Lartë e ndryshoi vendimin e 
mëpsipërm dhe e dënoi përfundimisht me 
6 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 118.

mema Josif
Lindi më 1928, në Shtërmen të 

Elbasanit. Me vendim nr. 16, datë 8 shtator 
1959, Gjykata Elbasan e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg. Dy 
muaj më vonë çështja e tij  u pushua.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 49-50.

mema Lefi 
Lindi më 2 maj 1910. U dënua dy herë 

për motive politike, prej 12 dhjetorit të 
vitit 1944 deri më 17 janar 1958, dhe prej 3 
marsit 1959 deri më 10 dhjetor 1967.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 33-34.

mema Magrip
     Lindi në Progonat të Tepelenës, më 30 
dhjetor 1924. Në zbatim të ligjit nr. 7514, 
datë 30 shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuare pa gjyq 
kur mungojnë dokumentet, në mbledhjen 

e datës 5 prill 1992, vendosi vërtetimin e 
faktit të vdekjes së tij  pa gjyq për motive 
politike, më 20 mars 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 62-63.

mema Mark Faslli
     Lindi më 1923, në Pukë. Me vendim nr. 
97, datë 24 shkurt 1993, Gjykata e Rrethit 
Pukë vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij  pa gjyq për motive politike 
nga forcat e regjimit komunist, më 26 
korrik 1944,  në fshatin Dukaj të Tepelenës.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 84-86; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mema Mehdi
Lindi më 1925, në Mollas të Elbasanit. 

Me vendim nr. 148, datë 3 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor si «kriminel luft e» dhe e dënoi me 
burgim të përjetshëm dhe konfi skimin e 
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pasurisë së tundshme e të patundshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 52-53.

mema Mihal
Lindi më 1894, në Shtërmen të 

Elbasanit. Me vendim nr. 158, datë 6 korrik 
1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi «kriminel luft e» dhe e dënoi me 
vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 46-47.

mema Mihal
Lindi më 10 prill të vitit 1951, në 

Shtermen të Elbasanit. U internua dhe 
u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 19, datë 10 shkurt 1993, komisioni i 
krij uar për verifi kimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
Elbasan në Shtermen (Elbasan), prej 14 
shkurtit të vitit 1968 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 70-71.

mema Miri
Lindi më 21 shkurt 1922. Me vendim 

nr. 93, datë 2 tetor 1946, u deklarua «armik 
i popullit», se «bënte pjesë në një grup të 
organizuar dezertorësh, në ushtri bënte 
agjitacion për dezertim nga rradhët e 
ushtrisë për në Greqi, për shkrirjen e 
ushtrisë dhe përmbysjen e pushtetit», ndaj 
dhe u dënua me 5 vjet burg. U arrestua 
sërish më 1959, dhe më 8 shtator të po atij  
viti u dënua me 8 vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 35-36.

mema Mustafa
Lindi më 16 shkurt 1940. U dëbua për 

motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 72.

mema nastradin
     Lindi në Trevëllazër, në vitin 1925. 
Me vendim nr. 115, datë 23 dhjetor 1949, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 20 vjet privim lirie, komfi skimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe me humbjen e të drejtave civile për 
5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 229-230. 

mema nazar
Lindi në Alarup, në vitin 1920. Me 

vendim nr. 45, datë 7 gusht 1980, Gjykata 
e Rrethit të Pogradecit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtave për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 337-338.

mema ndriçim
Lindi më 28 tetor 1959. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 76.

mema nezihane
Lindi më 10 nëntor 1941. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 20, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krij uar për 
verifi kimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Dibrës në Kosovë të 
Elbasanit, prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 77-78.

mema osman
Lindi më 1880, në Tiranë. Me vendim 

nr. 69, datë 23 qershor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi si «kriminel 
luft e» dhe e dënoi me 30 vjet burg dhe 
konfi skimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 79-80.

mema osman
Lindi më 1940, në Kavajë. U arrestua 

më 29 prill 1981. Me vendim nr. 113, datë 
24 qershor 1981, Gjykata e Durrësit e 
deklaroi fajtor se «ka zhvilluar agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 80-81.

mema Pavllo
     Lindi në Sarandë, në vitin 1920. Me 
vendim nr. 85, datë 5 shtator 1973, Gjykata 
e Rrethit të Sarandës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie.

MEMa
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F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 25-26.

mema Petrit
Lindi më 1961, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Durrësi në Xhafzotaj (Durrës), 
prej vitit 1961 deri më 20 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 77-78.

mema Prengë
Lindi më 19 shkurt të vitit 1911. U vra 

pa gjyq për motive politike në shtator të 
vitit 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 96-97.

mema Prengë
Lindi më 1 qershor të vitit 1952. U 

internua dhe u dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 19, datë 10 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Elbasan në Shtermen (Elbasan), prej 14 
shkurtit të vitit 1968 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 59-60.

mema Qabire
Lindi më 1920. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Bilishti në Kamëz të Tiranës dhe Tepelenë, 
prej 10 nëntorit të vitit 1950 deri më 10 
nëntor 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 125-126.

mema rahim
     Lindi në Salari të Tepelenës, më 11 mars 
1900. Me vendim nr. 179, datë 20 shtator 
1945, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi me 
10 vjet burgim, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë. U arrestua më 20 

prill 1945. Përfitoi nga dekreti për amnisti  
nr. 23, datë 28 nëntor 1945, dhe u lirua nga 
burgu.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 14-15; F. 5, Viti 2016, D. 
34, f. 42-43

mema ridvan
Lindi më 10 shkurt 1958. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 19, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Elbasan në Shtermen (Elbasan), prej 14 
shkurtit të vitit 1968 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 43-44.

mema risto
Lindi më 1935, në Elbasan. U arrestua 

më 25 shtator 1965. Më 24 nëntor 1965, 
Gjykata e Qarkut Elbasan e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg. U lirua 19 shkurt 1976.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 71-72.

mema rukie
Lindi më 1936. U internua dhe u dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Durrësi në fshatin Pjeshkëz 
(Durrës), prej 30 dhjetorit të vitit 1949, deri 
më 1967.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 250-251.

mema Sabrije
     Lindi në Shkodër, më 2 maj 1921. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit  për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 3 prill 1949 deri më 10 prill 1952.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 47-48.

MEMa
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mema Sali
Lindi më 17 gusht 1907, në Gramsh. Më 

10 maj 1951, Gjykata Ushtarake e Korçëse 
dënoi me 7 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave civile për 3 vjet 
kohë, sepse «ka strehuar dhe furnizuar të 
arratisurit».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 30-31.

mema Sejfulla
Lindi në Durrës. U internua dhe u 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Pjeshkëz 
(Durrës), prej 30 dhjetorit të vitit 1949 deri 
më 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 59.

mema Sofokli
     Lindi në Delvinë, më 22 qershor 1954. 
U dëbua dhe deklasua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 117.

mema Spiro
Lindi më 1908. Me vendim nr. 80, 

datë 20 korrik 1945, Gjykata e Elbasanit e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi me 
vdekje, humbjen e të drejtave qytetare e 
politike, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
tij të tundshme e të patundshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 37-38.

mema Stefan
Lindi më 20 prill 1881, në Elbasan. Më 

19 dhjetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 31 dhjetor 
të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 80-81.

mema Sulejman
Lindi më 1882, në Skavicë të Kukësit. 

Më 1939 ishte pjesëtar i forcave ushtarake 
që bënë qëndresë në Durrës kundër 
pushtimit italian të Shqipërisë. Më 1945 

u arrestua nga regjimi komunist dhe u 
dënua për motive politike. Më 5 mars 1946 
u internua familjarisht në Berat, pastaj në 
Tepelenë, ku dhe vdiq më 6 shtator të vitit 
1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 163-164.

mema Shane
Lindi më 27 korrik të vitit 1960. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje motive nga rrethi i 
Dibrës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 1961 
deri më 26 gusht 1980.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 121-122.

mema tahir
Lindi më 1908. Me vendim nr. 330, datë 

26 korrik 1993, Gjykata e Rrethit të Dibrës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq nga forcat e diktaturës, në prill 
të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 220-222.

mema tone
Lindi më 1900. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 19, datë 26 dhjetor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Kukës në rrethet Berat e Tepelenë, 
prej vitit 1946 deri më 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 165-166.

mema trifon
Lindi më 20 shkurt 1878. U vra për 

motive politike, më 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 79.

mema Uan
Lindi më 1913, në Berat. Me vendim nr. 

57, datë 9 mars 1947, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor se «është përpjekur 
për t’u arratisur në Itali» dhe e dënoi me 1 
vit burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 36-37.

MEMa
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mema vangjeli
Lindi më 15 nëntor 1944. U internua 

për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 1-2.

mema veli
Lindi më 3 shkurt 1899. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Tiranë në rrethin 
Tepelenë, prej 30 marsit të vitit 1948 deri 
më 30 nëntor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 81-82.

mema velo
Lindi në Golëm të Gjirokastrës, 

në vitin 1926. Me vendim nr. 61, datë 
18 dhjetor 1953, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 127-128.

mema vesel Selim
Lindi më 1912, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 23 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mema Xheme (Xhemile)
Lindi më 1900. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 23, datë 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Durrës në Pjeshkëz (Durrës), prej 30 
dhjetorit të vitit 1949 deri më 1986.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 46-47.

mema Ymer
     Lindi në Tiranë, në  vitin 1929. Më 1 mars 
1946, Gjykata e Prefekturës së Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie.
  

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 32-33.

mema Zeqir
Lindi më 1930. U internua dhe u dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit dhe dëbimit nga Durrësi në 
Pjeshkëz (Durrës), nga 30 dhjetori i vitit 
1949 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 161-162.

mema Zyrreko Hazhi
Lindi më 1914, në Berat. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 10 qershor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

memaga islam Hajdar
Lindi në Petrelë, më 1 prill të vitit 1901. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 31 mars të vitit 1944, në fshatin Arbanë 
të Tiranës.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 259-260; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

memaj arif
Lindi në Vlorë, në vitin 1918. Me  

vendim nr. 9, datë 23 shtator 1983, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për 
«sabotim të kryer në bashkëpunim» dhe e 
dënoi me 12 vjet heqje lirie, humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë, si dhe 
heqjen e titujve të nderit e të dekoratave.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 83-84.

memaj dan
Lindi më 9 maj të vitit 1949, në Shkodër. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Shkodrës në rrethin e Lezhës, prej datës 
16 shtator të vitit 1962 deri më 10 shtator 
të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 67.

memaj Estref Xhaferr 
Lindi më 1923, në Berat. U pushkatua 
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pa gjyq për motive politike, më 3 janar të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

memaj Faik
Lindi më 22 korrik të vitit 1922. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Shkodrës në rrethin e Lezhës, prej datës 16 
shtator 1962 deri më 4 korrik të vitit 1970.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 70-71.

memaj Harshi Sejfulla 
Lindi më 1906, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 1 dhjetor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

memaj Hetem Muharrem 
Lindi më 1920, në Berat. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 15 qershor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

memaj Lutfi
Lindi më 26 mars 1964, në Lezhë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Shkodrës në rrethin e Lezhës, prej datës 
16 shtator 1962 deri më 10 shtator të vitit 
1991.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 76-77.

memaj Meçe
Lindi më 8 prill të vitit 1926, në 

Barbullush. Në zbatim vendimit nr. 
445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 28, datë 
18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi 

i Shkodrës në rrethin e Lezhës, prej datës 
16 shtator 1962 deri më 10 shtator të vitit 
1991.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 78-79.

memaj refail
Lindi më 29 dhjetor të vitit 1966, në 

Lezhë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Lezhës, prej datës 16 shtator 1962 deri më 
10 shtator të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 84-85.

memaj teki
Lindi në Berat, në vitin 1922. Me vendim 

nr. 24, datë 15 mars 1954, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg, si dhe heqjen e 
dekoratës së çlirimit.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 157-158.

memajdini nuro
Lindi më 24 dhjetor të vitit 1943. Me 

vendim nr. 634, datë 13 dhjetor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Përmetit vërtetoi faktin 
e vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 25 dhjetor të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 236-237.

memçaj ali
     Lindi në Shkodër, më 27 mars 1950. Me 
vendim nr. 4, datë 7 prill 1976, Gjykata 
Ushtarake e Fierit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie, si dhe me humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Me 
vendim nr. 26, datë 22 shkurt 1983, Gjykata 
e Rrethit të Shkodrës e deklaroi fajtor në 
bazë të nenit 1949 të Kodit Penal dhe e 
izoloi në një institucion psiqiatrik.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 50-51.
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memeli Ferit
Lindi më 15 gusht 1918. U vra pa gjyq 

për motive politike, më 28 gusht të vitit 
1950.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 205-206.

memeli Myzafer
Lindi më1946, në Devoll. U arrestua 

më 23 maj 1966. Me vendim nr. 16, datë 28 
korrik 1966, Gjykata e Qarkut të Korçës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 2 vjet kohë. U 
lirua më 12 tetor 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 95-96.

memetllari ibrahim Sadedin
Lindi më 1896, në Korçë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 tetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

memi Muhamet
Lindi në Borsh të Sarandës, në vitin 

1920. U arrestua më 9 qeshor 1947 dhe me 
vendim nr. 179, datë 15 gusht 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie (me punë 
të detyruar), humbjen e të drejtës politike 
për 3 vjet kohë, si dhe konfiskimin e 1/3 të 
pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 323-324.

memi ramazan
Lindi në Tiranë, në vitin 1964. U dëbua 

për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 331-332.

memi (lami) tahire
Lindi në Tiranë, në vitin 1958. U dëbua 

për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 329-330.

memija Shaban
     Lindi në Tropojë, më 15 maj 1921. Me 
vendim nr. 365, datë 31 maj 1994, Gjykata 

e Rrethit të Tropojës vendosi vërtetimin e 
faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat e sigurimit 
në në lagjen Mejdan të fshatit Viçidol të 
Tropojës, më 30 mars të vitit 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 93-95.

meminaj Feti
     Lindi në Trevëllazër, në vitin 1928. Me 
vendim nr. 52, datë 22 prill 1953, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me banda të armatosura» 
dhe e dënoi me 10 vjet burgim, komfiskimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe me humbjen e të drejtave për 2 vjet 
kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 227-228. 

meminaj Memin
     Lindi në Trevllazër, në vitin 1895. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, në 
mbledhjen e datës 30 prill 1994, vendosi 
vërtetimin e faktit të vuajtjes prej tij të 
dënimit për motive politike nga data 15 
dhjetor 1952 deri më 16 qershor 1955, kur 
edhe vdiq në burg.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 62-63. 

meminaj nastradin
Lindi në Vlorë. U arrestua për motive 

politike më 1949 dhe u lirua më 1960.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
88.

meminaj neim 
     Lindi në Vlorë, në vitin 1910. Me 
vendim nr. 93, datë 24 gusht 1953, Gjykata 
e Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor se 
ka «ndihmuar diversantët» dhe e dënoi 
me 3 vjet burgim. U arrestua më 26 shkurt 
1953 dhe u lirua më 25 nëntor 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 1-3.
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memini Resmije
Lindi më 1 mars të vitit 1927. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 3, 
datë 17 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në rrethin e Fierit, prej datës 
1 prill të vitit 1949 deri më 30 gusht 1966.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 289-290.

memini Zeqir
Lindi në Blace, në vitin 1913. Me 

vendim nr. 28, datë 15 maj 1979, Gjykata 
e Rrethit të Pogradecit e deklaroi fajtor 
për «diversion» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 18 vjet heqje 
lirie dhe humbjen e të drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 315-316.

memka Mahmut
     Lindi në Paramithi të Çamërisë, më 
27 dhjetor 1925. U arrestua më 24 gusht 
1953. Me vendim nr. 58, datë 31 mars 1954, 
Gjykata Territoriale e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut (vepra 
përgatitore për tu arrtisur në Greqi)» dhe 
e dënoi me 12 vjet burgim, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. Me 
dekret nr. 33, datë 1 shtator 1961, iu fal 
dënimi aksesor mbi të drejtat elektorale. U 
lirua më 24 janar 1961.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 93-94.

memlikaj Selfo
     Lindi në Kamçishtë, datë 19 gusht 1905. 
U burgos për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 89.

memo Beqo rushit 
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1984, në 

Përmet. U pushkatua pa gjyq për motive 
politike, më 15 korrik të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 240-241; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

memo Fotini
Lindi në fshatin Labovë të Gjirokastrës, 

më 18 shtator të vitit 1918. Më 28 maj 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Gjirokastrës në Kamëz 
të Tiranës, prej datës 15 prill të vitit 1947 
deri më 31 tetor të vitit 1948. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 150-151.

memo Jorgo (Jorgji)
     Lindi në Dhivër të Vlorës, më 16 korrik 
1913. U arrestua më 17 maj 1973. Me 
vendim nr. 62, datë 21 korrik 1973, Gjykata 
e Sarandës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie. Me 
vendim nr. 1540, datë 18 tetor 1963, Gjykata 
e Lartë vendosi ndryshimin e vendimit, 
duke e dënuar me 6 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 53-54, 324-325.

memo Koço
Lindi në fshatin Labovë të Gjirokastrës, 

më 15 dhjetor të vitit 1876. Më 28 maj 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për çështje 
politike nga rrethi i Gjirokastrës në Kamëz 
të Tiranës, prej datës 15 prill të vitit 1947 
deri më 15 prill të vitit 1949. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 152-153.

memo Mantho Petro
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1894, në 

Gjirokastër. U pushkatua pa gjyq për 
motive politike, më 30 shtator të vitit 1943. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 272-273; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

memolla Fadil
Lindi në vititn 1911, në Peqin. U ndalua 

më 16 gusht të vitit 1946, dhe me vendim 
nr. 71, datë 7 mars 1947, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e deklaroi fajtor se «ka strehuar 
e furnizuar kriminelin Shaban Shelku» 
dhe e dënoi me 1 vit kondicionel. U lirua 
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më 7 mars të vitit 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 171-172.

memolli Hedije
Lindi më 1913, në Korçë. Me vendim 

nr. 44, datë 1 korrik 1961, Komisioni i 
Internim-Dëbimeve e dënoi me me tre vjet 
internim nga Korça në Lushnjë. Masa e 
dënimit iu hoq më 21 nëntor të vitit 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 41-42.

memushi Fatosh
     Lindi në Gjorm të Vlorës, në vitin 1955. U 
burgos, internua dhe deklasua për motive 
politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 299. 

memushi Hamza
     Lindi në Salari, më 15 janar 1921. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuare pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 24 tetor 
1992, vendosi vërtetimin e faktit të vdekjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 15 
tetor 1943.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 56-57.

memushi Hysen
     Lindi në Gjorm, më 12 janar 1913. Më 
5 mars 1993, administrata e burgjeve 
vërtetoi që u arrestua për motive politike 
më 19 nëntor 1945 dhe u lirua më 28 prill 
1949.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 43-44. 

memushi nebi
     Lindi në Gjorm, në vitin 1900. Me 
vendim nr. 4, datë 1 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor se 
«gjatë operacionit fashist ka qenë efektiv në 
ushtrinë e Ballit Kombëtar dhe ka luftuar 
kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe 
ka bashkëpunuar me Sadik Premten», se 
«pas çlirimit ka strehuar Sabri Beqirin» 

dhe e dënoi me tre vjet heqje lirie (punë 
të rëndë dhe të detyruar), humbjen e te 
drejtave qytetare për aq kohë sa dënimi, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 45-47. 

memushi Sinan
Lindi në Fushëbardhë, më 5 maj të vitit 

1900. U arrestua më 26 maj 1959, dhe me 
vendim nr. 25, datë 24 korrik 1959, Gjykata 
e Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 124-125.

memushi Tefik 
     Lindi në Tepelenë, në vitin 1900. Me 
vendim nr. 115, datë 23 dhjetor 1949, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaori 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 20 vjet heqje lirie. U arrestua më 
21 tetor 1948 dhe u lirua 21 maj 1964.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 220-221. 

mena (marku) aishe
Lindi më 1929, në Fushë-Lurë. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 23, datë 22 maj 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Berat, prej 1 janarit të vitit 1945 
deri më 25 dhjetor 1950. Asaj iu vranë nga 
komunizmi 9 vëllezër dhe kushërinj, të 
cilëve iu dogjën dhe shtëpitë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 112-113.

mena ali Hakik
Nacionalist.
Lindi më 1923, në Fushë-Lurë, në 

familjen e bajraktarit të Lurës. Shkollën 
bazë ose internatin e kreu në Tiranë. 
Ndoqi licun e Shkodrës deri në fund 
të vitit të katërt, kur u përjashtua për 
aktivitet anti-italian. Provimet e maturës i 
kreu në Normalen e Elbasanit. Me ardhjen 
e komunistëve në pushtet, luftoi me armë 
kundër tyre bashkë me të vëllezërit dhe 
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djemtë e xhaxhait. U arrestua më 17 maj 
1947. Me vendim nr. 241, datë 30 shtator 
1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në grup 
të armatosur» dhe e dënoi me burgim 
të përjetshëm, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme. 
Teksa vuante dënimin, më 10 maj të vitit 
1957 u ridënua me burgim të përjetshëm, 
që më vonë iu kthye në 25 vjet heqje lirie. 
Më 24 maj 1960 vdiq në spitalin e burgut 
të Tiranës, në kushte të dyshimta. Familja 
Mena u internua nga vitit 1945 deri më 
1990. Dy vëllezërit e tij, Ramizi [shih] dhe 
Isai [shih] u burgosën; ky i fundit u vra në 
kufi.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 105-106.

mena Baco Hamit
Lindi më 1914, në Tepelenë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
15 qershor të  vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mena Hasan
Lindi më 1900, në Fushë-Lurë. Me 

vendim nr. 445, Gjykata e Rrethit të Dibrës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq nga forcat komuniste, në dhjetor 
të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 146-148.

mena isa Hakik
Lindi më 1923, në Fushë-Lurë. Me 

vendim nr. 332, datë 27 shtator 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor «si 
pjesëmarrës në grupe të armatosur» dhe 
për «strehim dhe furnizim diversantësh» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të palujtshme dhe 
humbjen e të drejtave politike për 2 vjet 
kohë. U vra nga forcat e kufirit, më 14 maj 
të vitit 1961.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 95-98.

mena Lena
Lindi më 1933, në Lurë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

internimit së bashku me prindërit nga 
rrethi i Dibrës në rrethin e Beratit, prej 1 
janarit të vitit 1945 deri më 25 dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 110-111.

mena Liman
Lindi në Lurë, në vitin 1938. Në zbatim 

të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, për motive politike, 
me vendim nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi 
njohjen e faktit juridik të internimit të tij 
nga rrethi i Dibrës në rrethet e Beratit e të 
Elbasan, prej vitit 1946 deri më 30 shtator 
1991.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 202-203.

mena Mahir Hamit 
Lindi më 1924, në Tepelenë. U 
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pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
20 mars të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mena Man
Lindi në Lurë, më 25 dhjetor 1913. 

Me vendim nr. 329, datë 26 korrik 1993, 
Gjykata e Rrethit të Dibrës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
diktaturës komuniste, më 1 prill të vitit 
1946, në Burrel.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 202.

mena Mexhit
Lindi më 1929, në Fushë-Lurë. Me 

vendim nr. 339, datë 28 shtator 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në grupe të organizuar» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të palujtshme dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 14-15.

mena Mihanë
Lindi më 1900, në Zais të Burrelit. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 7, datë 6 mars 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Berat, prej 10 majit të vitit 1945 
deri më 10 maj 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 124-125.

mena naile
Lindi më 1902, në Lurë. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Berat, prej 1 shtatorit të vitit 1945 deri më 
10 shtator 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 252-253.

mena narushie
Lindi më 1937, në Lurë. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, korrik 

1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Dibër në rrethin Berat, prej 1 shtatorit 
të vitit 1945 deri më 10 shtator 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 183-184.

mena Qazim
Lindi më 1919, në Lurë. U 

vra në përpjekje me forcat komuniste, më 
13 prill të vitit 1947. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 161.

mena ramiz Hakik
Nacionalist.
Lindi në familjen e bajraktarit të Lurës. 

Si luftëtar kundër skuadrave të ndjekjes së 
Sigurimit, u dënua me 10 vjet burg. Pjesën 
tjetër të jetës, deri në rënien e regjimit 
komunist, e kaloi nëpër kampet e punës. 
U ndoq nga Sigurimi deri në prag të viteve 
’90-të. Vdiq më 24 korrik të vitit 2015.
Neritan Kolgjini, Ramiz Mena, një emblemë e 
luftëtarit antikomunist, në “Dielli”, 30 nëntor 
2015.

mena Selman
Lindi më 1881, në Lurë. Me vendim nr. 

331, datë 26 korrik 1993, Gjykata e Rrethit 
të Dibrës vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
e diktaturës, në prill të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 32-33.

mena Shkurte
Lindi në Macukull të Matit. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Dibër në rrethin 
Berat, prej 1 janarit të vitit 1945 deri më 25 
dhjetor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 132-133.

mençelliu (meçaj) Skënder
     Lindi në Kollorat, në vitin 1918. U 
arrestua më 28 tetor 1947, dhe me vendim 
nr. 279, datë 28 gusht 1948, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit dhe popullit» dhe e dënoi 
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me burgim të përjetshëm, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe humbjen e përhershme të të drejtave 
civile dhe politike. Me dekret nr. 962, datë 
27 prill 1948  të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, dënimi iu zbrit nga burgim i 
përjetshëm në 15 vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 267-268. 

menka Kosta
Lindi më 1921, në Qytezë. U arrestua 

më 18 nëntor 1960. Me vendim nr. 76, datë 
27 maj 1961, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje 
jashtë shtetit» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 15 vjet burg. 
U lirua më 30 korrik 1969.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 87-88.

menko dalip
Lindi më 1886, në Gramsh. Me vendim 

nr. 24, datë 11 maj 1957, Gjykata e Qarkut 
të Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe konfiskim 
të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 24-25.

menkshi gaqo
Lindi në Korçë, në vitin 1944. Me 

vendim nr. 5, datë 14 janar 1963, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur 
në tentativë» dhe e dënoi me 12 vjet e 6 
muaj heqje lirie, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. Me 
vendim nr. 74, datë 17 prill 1976, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 231-232.

mensi (manxi) Hysen
Lindi më 1929, në Durrës. Me vendim 

nr. 7, datë 14 prill 1964, Gjykata e Qarkut 
të Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 76-77.

mensyraj Qamil
 Lindi në vititn 1949, në Dobrunë të 

Kukësit. Më 16 dhjetor 1986 u internua për 
motive politike për 5 vjet kohë. U lirua më 
14 shtator të vitit 1989.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 15-16.

meqemeja Hajredin
Lindi më 25 tetor 1910, në Luar të 

Mallakastrës. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Fier në rrethin Krujë, prej 2 prill të 
vitit 1945, deri më 30 maj 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 21-22.

meqemeja Luftar
Lindi më 1943, në Luar të Mallakastrës. 

U internua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Berat në 
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rrethin Krujë, prej 20 prillit të vitit 1945 
deri më 28 maj 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 23-24.

meqemeja namik
Lindi më 1924, në Berat. Më 30 tetor 

1945, Gjykata Ushtarake e Qarkut të 
Beratit e deklaroi «armik të popullit, se 
ka kryer këto faje: ka dezertuar nga fronti 
N. Çl., duke u lidhur me Ballin Kombëtar, 
ka qenë organizator nazist me tradhëtarët 
S. Pramte, A. Këlcyra, A. E. dhe S. M., [ka 
qenë] organizatori i rinisë balliste të qarkut 
të Beratit, dhe së bashku me R. D. ka 
spiunuar bazat e fshehta dhe organizimin 
e punës së F. N. Çl., i ka bërë thirrje popullit 
shqiptar që të largohet nga F. N. Çl., 
udhëheqësit e frontit i quante demagogë, 
terroristë dhe tradhtarë, ka marrë pjesë në 
përpilimin e trakteve, mbante konferenca, 
ishte anëtar i Komitetit Qarkor të rinisë 
balliste, ka bërë tortura dhe burgime, ka 
marrë pjesë në operacionin e dimrit së 
bashku me gjermanët, ka qenë pjesëtar 
në vrasjen e A. XH. dhe M. T.» Për këto 
arsye u dënua me vdekje dhe konfiskim të 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 99-100.

meqemeja Shkëndi
Lindi më 1941, në Luar të Mallakastrës. 

U internua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Berat në 
rrethin Krujë, prej 2 prillit të vitit 1945 deri 
më 28 maj 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 19-20.

mera ismail tahir
Lindi më 1913, në Luzni të Dibrës. 

U arrestua më 21 tetor 1957. Me vendim 
nr. 169, datë 26 nëntor 1958, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 20 
vjet burg. Vdiq në burg më 3 mars të vitit 
1969.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, f. 23-24.

mera isuf tahir
Lindi më 1908, në Dibër. Me vendim 

nr. 970, datë 30 maj 1995, Gjykata e Rrethit 
të Dibrës vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij për motive politike nga 
forcat komuniste, më 10 tetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 39-40; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

mera Zyrabo
Lindi më 31 dhjetor 1914, në Berat. Më 

30 maj 1993, komisioni vendosi vërtetimin 
e vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
në Berat.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 59-60.

meraja Emin
Lindi në Videhovë, më 14 mars 1946. 

Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 
dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 6, datë 26 korrik 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1950 deri më 1964.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 277-278.

meraja Fatmir
Lindi më 4 maj të vitit 1970, në Gjuzë të 

Lushnjës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 17, datë 27 tetor 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike prej vitit 1970 deri më 30 shtator 
të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 176-177.

meraja Fidarie
Lindi në Videhovë, më 18 maj 1918.  

Më 1950, me vendim nr. 30 të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
familjarisht për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin Lushnjës për 14 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 283-284.
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meraja Kadri
Lindi në Videhovë, në vitin 1942. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 9, 
datë 24 prill 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 
1950 deri në vitin 1964.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 197-198.

meraja ilmi
Lindi më 1911, në Miras të Korçës. Me 

vendim nr. 14, datë 5 korrik 1963, Gjykata 
Berat e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
2 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 231-232.

merdani amir
Lindi më 1926, në Libohovë. Me 

vendim nr. 244, datë 21 tetor 1950, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe 
për «parulla disfatiste» dhe e dënoi  me 10 
vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë. U lirua 
më 29 korrik 1956.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 68-69.

merdani atif 
Lindi më 1927, në Libohovë. Me 

vendim nr. 182, datë 27 gusht 1979, Gjykata 
e Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 9 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 118-119.

merdani Edmond Fuat
I biri i Fuat [shih] dhe Fatime Merdanit 

[shih].
Lindi në Korçë, në vitin 1950. Me 

vendim nr. 37, datë 07. 07. 1967, u internua 
në Pulahë të Oparit, bashkë me të atin, të 
ëmën, vëllain dhe motrën. U internua për 
të dytën herë me vendim nr.14, datë 28. 10. 
1975 në Shtyllë të Vithkuqit. U lirua më 
1990.

merdani Else reshat
E bija e Reshat [shih] dhe Verore 

Merdanit [shih].
Lindi më 20 dhjetor të vitit 1954, në 

Korçë. Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 
1975 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua bashkë me familjen 
në Shtyllë të Vithkuqit, për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 172-173.

merdani Fatime avdulla
Bashkëshortja e Fuat Merdanit [shih].
Lindi më 13 korrik të vitit 1912, në 

Gollobërdë. Me vendim nr. 37, datë 07. 07. 
1967 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve u internua familjarisht në Pulahë 
të Oparit, bashkë me bashkëshortin, vajzën 
dhe dy djemtë. U internua për të dytën 
herë me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975 në 
Shtyllë të Vithkuqit, ku dhe vdiq më 1989.

merdani Fuat Sherif
Lindi më 13 janar të vitit 1912, në Korçë. 

U burgos dhe torturua për “të nxjerrë 
floririn e fshehur”. U nxorr nga shtëpia 
dhe iu konfiskua pasuria e luaktshme 
dhe e paluajtshme. Me vendim nr. 37, 
datë 07. 07. 1967, u internua në Pulahë të 
Oparit, bashkë me bashkëshorten, vajzën 
dhe dy djemtë. U internua për të dytën 
herë me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975 
të Komisionit të Internim-Dëbimeve 
në Shtyllë të Vithkuqit, se bashku me 
bashkëshorten, djalin dhe bashkëshorten e 
djalit. Vdiq në internim, më 1980.

merdani Hasan
Lindi më 1913, në Libohovë. Me 

vendim nr. 209, datë 20 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 199-200.

merdani Hysen
Lindi më 1946, në Berat. Me vendim 

nr. 23, datë 7 mars 1977, Gjykata e Rrethit 
të Sarandës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut me anën e arratisjes jashtë 
shtetit të mbetur në tentativë» dhe e dënoi 
me 12 vjet burg, humbjen e së drejtës 
elektorale për 5 vjet kohë dhe konfiskimin 

MErdani



290

e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. 
Vdiq më 20 tetor 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 17-18.

merdani Hylejme
Lindi më 13 prill të vitit 1913, në 

Milano. Me vendim nr. 14, datë 28 tetor 
1975 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga fshati Shtyllë në  rrethin e Korçës për 5 
vjet kohë. U lirua më 28 tetor 1980.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 93-94.

merdani ilirian Qemal
Djali i Qemal [shih] e Ylejme Merdanit 

[shih].
Lindi më 1 mars të viti 1945, në Korçë. 

Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975 të 
Komisionit Qendror të Interni-Dëbimeve, 
u internua bashkë me familjen në Shtyllë 
të Vithkuqit për 5 vjet kohë. U lirua më 28 
tetor 1980.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 99-100.

merdani (golka) Jadigjar Fuat
E bija e Fuat [shih] dhe Fatime Merdanit 

[shih], mësuese.
Lindi në Korçë, më 8 shkurt të vitit 

1940. Me vendim nr. 37, datë 07. 07. 
1967 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua në Pulahë të 
Oparit, bashkë me të atin, të ëmën, dhe dy 
vëllezërit. U lirua me vendim nr. 3 datë 17 
shkurt 1971.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 73-74.

merdani Josif
Lindi më 1898, në Elbasan. Me vendim 

nr. 403, datë 22 shkurt 1994, Gjykata e 
Rrethit të Elbasanit vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij për motive politike, 
më 22 gusht të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 77-78; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

merdani Luan reshat
I biri i Reshat [shih] dhe Verore 

Merdanit [shih].
Lindi më 16 prill të vitit 1953, në 

Korçë. Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 
1975 të Komisionit Qendror të Internim-

Dëbimeve, u internua me familjen në 
Shtyllë të Vithkuqit për 5 vjet kohë. U lirua 
më 28 tetor 1980.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 75-76.

merdani (barolli) Manushaqe Murat
Bashkëshortja e Ilirian Merdanit [shih]. 
Lindi në vitin 1947, në Fier. U internua 

me vendim nr. 4, datë 02. 03. 1970 të 
Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve 
në fshatin Vlaçisht, për 5 vjet kohë. U lirua 
me vendim nr. 34, datë 16 maj 1972.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 77-78.

merdani Mediha
Bashkëshortja e Sarihan Merdanit 

[shih], mësuese.
Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975 

të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua me familjen në 
Shtyllë të Vithkuqit.

merdani Meleq Qemal
Djali i Qemal [shih] e Ylejme Merdanit 

[shih].
Lindi më 3 janar të vitit 1951, në Korçë. 

Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975 të 
Komisionit Qendror të Interni-Dëbimeve, 
u internua bashkë me familjen në Shtyllë 
të Vithkuqit prej datës 28 tetor të vitit 1975 
deri më 28 tetor të vitit 1980.
 

F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 79-80.

merdani Qemal Sherif
Lindi në Korçë, më 1914. U burgos dhe 

torturua për “të nxjerrë floririn e fshehur”. 
U nxorr nga shtëpia dhe iu konfiskua 
pasuria. Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 
1975, të Komisionit Qendror të Interni-
Dëbimeve, u internua familjarisht në 
Shtyllë të Vithkuqit.

merdani reshat Sherif
Lindi në Korçë, në vitin 1916. U 

diplomua në Montpelje të Francës për 
kontabilitet. Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 
1975 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua në Shtyllë të 
Vithkuqit. Vdiq në internim, më 1980.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 118-120.
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merdani Sarihan reshat
I biri i Reshat [shih] dhe Verore 

Merdanit [shih].
U diplomua për financë. Me vendim 

nr. 14, datë 28. 10. 1975 të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
me familjen në Shtyllë të Vithkuqit.

merdani Sherif Qemal
Djali i Qemal [shih] e Ylejme Merdanit 

[shih], këngëtar, diplomat.
Lindi në Korçë, në vitin 1940. Pas 

Festivalit XI në Radio-Televizion, si disa 
kolegë të tij, u arrestua dhe me vendim nr. 
67, datë 2 tetor 1973, Gjykata e Rrethit të 
Librazhdit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie. Teksa po vuante dënimin në burgun e 
Spaçit, u ridënua me 10 vjet të tjera. U lirua 
në korrik 1989, pasi kish vuajtur për 16 
vjet e një muaj në Spaç, Burrel e Qafë Bari. 
Gjatë vitet ‘90-të punoi si Sekretar i Parë 
në Ambasadën Shqiptare në Romë dhe më 
vonë në Bukuresht. Pas katër vjet e gjysmë 
në Bukuresht, filloi punë në Drejtorinë e 
Kulturës pranë Ministrisë së Jashtme.

Diskografia: “Kartolina”, “A do vish 
sivjet në plazh”, “Duart e tua” (kënduar 
në Festivalin XI), “Se kënduam Let it be”, 
“Simfonia e nënës”, “Shokë të pandarë”, 
“Takim pas vitesh”, “Sot ora shtatë” etj.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 258-259.

merdani (ballolli) Shpresa veli
Bashkëshortja e Ylber Merdanit [shih], 

mësuese. 
Me vendim nr. 25, datë 23. 07. 1993, 

të Komisionit Tripalësh (shkresa nr. 4689 
prot.), iu njoh koha e internimit në Shtyllë 
të Vithkuqit, ku dhe lindi të dy fëmijët e 
saj. U lirua në vitin 1990.

merdani todi
Lindi më 1921, në Shtermen të 

Elbasanit. Më 21 tetor 1993, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 1947, 
në Shtermen të Elbasanit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 95-96.

merdani verore Shefqet
Bashkëshortja e Reshat Merdanit 

[shih].
Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975 

të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua me gjithë familjen 
në Shtyllë të Vithkuqit. U lirua më 1990.

merdani Ylber Fuat
I biri i Fuat [shih] dhe Fatime Merdanit 

[shih], mësues.
Lindi në Korçë, në vitin 1940. Me 

vendim nr. 37, datë 07. 07. 1967, u internua 
në Pulahë të Oparit, bashkë me të atin, të 
ëmën, vëllain dhe motrën. U arrestua më 9 
qershor 1969, dhe me vendim nr. 68, datë 
26. 08. 1969, të Gjykatës së Korçës u dënua 
me 8 vjet burg për agjitacion e propagandë 
(për dorëshkrimet e poezive që cenonin 
diktaturën). Dënimin e vuajtin në burgun 
e Spaçit. U lirua më 1977 me plotësim 
dënimi. Menjëherë pas daljes nga burgu, 
u internua me vendim nr. 10, datë 14. 07. 
1977. U lirua në vitin 1990.

MErdani

Sherif Merdani



292

merdani Ylejme Sahit
Bashkëshortja e Qemal Merdanit 

[shih].
Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975, të 

Komisionit Qendror të Interni-Dëbimeve, 
u internua familjarisht në Shtyllë të 
Vithkuqit. U lirua më 1990.

merdani (kulla) Zarife demir
Bashkëshortja e Edmond Merdanit 

[shih].
Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975, 

të Komisionit të Internim-Dëbimeve, u 
internua bashkë me familjen e të shoqit në 
Shtyllë të Vithkuqit. Të tre fëmijët i lindi në 
internim. U lirua në vitin 1990.

merdini abaz Murat
Lindi më 1922, në Sohodoll të 

Peshkopisë. U pushkatua pa gjyq për 
motive politike nga forcat komuniste, më 
18 korrik të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 69-70; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

merdini Haxhire
Lindi më 1921, në Sllovë të Dibrës. U 

internua për motive politike, prej 14 marsit 
të vitit 1946 deri më 14 mars 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 64.

merdini islam
Lindi më 1875, në Sohodoll të Dibrës. 

Më 11 dhjetor 1993, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me 
heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 8 mars 
të vitit 1946, në fshatin Sohodoll.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 80-81.

merdini Murat
Lindi më 1899, në Sohodoll të Dibrës. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr.  23, datë 22 maj 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi Dibër 
në rrethin Tepelenë, prej 10 prillit të 
vitit 1948 deri më 21 nëntor 1952. Vdiq 
në internim.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 65-66.

merdini ruzhdi
Lindi më 1940, në Grevë të Dibrës. Me 

vendim nr. 18, datë 12 dhjetor 1963, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet e 6 muaj 
burg, humbjen e të drejtës elektorale për 1 
vit e 6 muaj kohë dhe heqjen e gradës n/
toger.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 83-84.

merdini tomorr
Lindi më 1962, në Sohodoll të Dibrës. 

Me vendim nr. 1, datë 14 shkurt 1986, 
Gjykata e Rrethit të Dibrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes të mbetur në tentativë» dhe e 
dënoi me 7 vjet e 6 muaj burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 89-90.

merepeza Mersin
Lindi në Pezë të Tiranës, në vitin 1904. 
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Shkatërrimi i Kishës së Shënkollit në Shkodër

Me vendim nr. 451, datë 17 shtator 1947, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit dhe shtetit» 
dhe e dënoi me 6 muaj privim lirie me 
punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 206-207.

merja isuf ali
Lindi në Nivicë të Tepelenës, më 20 

mars 1904. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 
30 shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave dhe 
shtesën e bërë në pikën 7 të udhëzimit nr. 
7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 13 
shkurt 1993, vendosi vërtetimin e faktit të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 8 qershor të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 160-161; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

merka Sulo
Lindi më 1920, në Aranitas të 

Mallakastrës. Më 3 tetor 1945, Gjykata e 
Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor si «anëtar 
të organizatës tradhtare të Ballit Kombëtar; 
[që] ka luftuar kundër Frontit Nacional-
Çlirimtar» dhe e dënoi me vdekje dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. U ekzekutua më 9 tetor të 
vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 174.

merkaj adile
     Lindi në vitin 1900. U internua për 
motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 26, datë 
11  dhjetor  1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Mavrovë të Vlorës, prej vitit 1945 deri në 
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vitin 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 111-112. 

merkaj arjan
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1964. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Mavrovë të Vlorës, prej vitit 1964 deri më 
30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 119-120. 

merkaj Bajram
Lindi më 7 mars 1936, në Drizar të 

Fierit. Me vendim nr. 6, datë 25 dhjetor 
1986, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, heqjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë dhe heqjen e dekoratave.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 65-66.

merkaj Bardhosh Kamber
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1928. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Vlorë në 
fshatin Mavrovë të Vlorës, prej vitit 1945 
deri në vitin 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 283-284. 

merkaj Bardhosh
     Lindi në vitin 1938. U dëbua për motive 
politike. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë 
në fshatin Mavrovë të Vlorës prej datës 30 
mars 1945 deri më 30 shtator 1991. 
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F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 121-122. 

merkaj Beqir
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1923. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Mavrovë të Vlorës prej datës 30 mars 1945 
deri më 30 shtator 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 123-124; F. 5, Viti 2016, 
D. 33, f. 289-290.

merkaj dilaver
     Lindi në Vlorë, më 10 mars 1946. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Kotë 
të Vlorës, prej datës 14 shkurt 1968 deri më 
30 shtator 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 130-131. 

merkaj Etleva
     Lindi në Vlorë, në vitin 1970. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 18, datë 19 
nëntor 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Velçë 
të Vlorës, prej datës 10 gusht 1974 deri më 
10 shkurt 1979.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 140-141. 

merkaj Eqerem
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1920. Me 
vendim nr. 1502, datë 28 maj 1994, Gjykata 
e Rrethit të Vlorës vendosi vërtetimin e 
faktit juridik se Eqerem Merkaj ka vuajtur 
dënimin si i burgosur politik nga viti 1945 
deri në vitin 1950. U arrestua më 3 korrik 
1945 dhe u lirua më 12 korrik 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 198-199.

merkaj Ferit
      Lindi në Mavrovë të Vlorës. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Hoxharë të Vlorës, prej vitit 1974 deri më 
30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 145-146. 

merkaj Fatime
     Lindi në Kurjan të Vlorës, në vitin 1946. 
U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Hoxharë të Vlorës, prej datës 14 shkurt 
1968 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 142-143. 

merkaj gjyslime
     Lindi në Vlorë, më 14 mars 1923. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Kotë 
të Vlorës, prej datës 14 shkurt 1968 deri më 
30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 157-158. 

merkaj Hajro
     Lindi në Mavrovë të Vlorës, në vitin 
1929. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë 
në fshatin Mavrovë të Vlorës, prej datës 30 
mars 1945 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 159-160. 
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merkaj Hysni
Lindi në Vlorë. U dënua me vdekje dhe 

u pushaktua më 24 dhjetor 1946.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
115.

merkaj ilir
     Lindi në Vlorë, në vitin 1973. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 18, datë 19 
nëntor 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Kotë të 
Vlorës, prej datës 10 gusht 1974 deri më 10 
shkurt 1979.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 168-169. 

merkaj irfan
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1931. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Mavrovë të Vlorës, prej vitit 1958 deri më 
30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 241-242. 

merkaj Jolanda
     Lindi në Vlorë, në vitin 1967. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 16, datë 
18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Kaninë 
të Vlorës, prej datës 24 qershor 1987 deri 
në vitin 1988.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 172-173. 

merkaj Kamber
     Lindi në Mavrovë të Vlorës, më 28 
janar të vitit 1888. Me vendim nr. 55, datë 
9 maj 1945, Gjykata Ushtarake e Vlorës e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave qytetare e 

politike baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 38-39. 

merkaj Lirim
     U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Mavrovë të Vlorës, prej datës 14 prill 1968 
deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 64. 

merkaj Mirela
     Lindi në Durrës. U dëbua për motive 
politike. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë 
në fshatin Mavrovë të Vlorës, prej vitit 
1970 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 71-72. 

merkaj Murat
     Lindi në Vlorë, në vitin 1939. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 18, datë 19 
nëntor 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Velçë 
të Vlorës, prej datës 10 gusht 1974 deri më 
10 shkurt 1979. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 77-78. 

merkaj neshet
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1934. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Vlorë në 
fshatin Mavrovë të Vlorës, prej datës 14 
shkurt 1968 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 239-240. 
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merkaj Petrit
     Lindi në Mavrovë, në vitin 1951. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Kotë 
të Vlorës, prej datës 14 shkurt 1968 deri më 
30 shtator 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 92-93. 

merkaj Qerem 
     Lindi në Mavrovë të Vlorës, më 1 janar 
1920. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Vlorë në fshatin Mavrovë të Vlorës, 
prej vitit 1945 deri në vitin 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 287-288. 

merkaj Sabri Xhafo 
Lindi në Mallakastër. U pushkatua pa 

gjyq për motive politike, më 29 mars të 
vitit 1944, në fshatin Margëlliç.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 175-176; AISKK, F. 1, V. 
2016, D. 46, F. 173; Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

merkaj Saimir
     Lindi në Vlorë, në vitin 1968. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 20, datë 
10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Mavrovë të Vlorës, prej vitit 1968 deri më 
30 shtator 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 9-10.

merkaj Sheqere 
Lindi në Fier, më 18 shtator 1962. 

U dëbua për motive politike. U cilësua 
kulake dhe e deklasuar. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 11. 

merkaj Shpëtim
     Lindi në Vlorë, më 24 qershor 1958. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Kotë 
të Vlorës, prej datës 14 shkurt 1968 deri më 
30 shtator 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 13-14. 

merkaj (mukaj) vitore
     Lindi në Mavrovë të Vlorës, më 24 prill 
1924. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Vlorë në fshatin Mavrovë të Vlorës, 
prej vitit 1945 deri në vitin 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 285-286. 

merkaj (jaupaj) Zonjë
     Lindi në Velçë, në vitin 1905. U dëbua 
për motive politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 20. 

merko Fejzullah
Lindi në Janinë, në vitin 1923. U 

arrestua më 18 dhjetor të vitit 1970. Me 
vendim nr. 13, datë 5 mars 1971, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor » dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie. 
U lirua më 29 nëntor 1973.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 8-9, 274-275.

merko Hajdar
Lindi më 1919, në Belsh. Me vendim 

nr. 1, datë 6 janar 1964, Gjykata e Qarkut të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 24-25.

merko Mersin
Lindi në Këlcyrë të Përmetit. Me 

vendim nr. 255, datë 23 nëtor 1947, Gjykata 
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Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «faje kundër popullit dhe shtetit, duke 
marrë pjesë në një organizatë tradhtare me 
detyrën e korrierit» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 1 vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 82-83.

merko Qerim
Lindi më 1917, në Belsh. Me vendim nr. 

55, datë 26 qershor 1945, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e deklaroi «kriminel lufte» dhe 
e dënoi me vdekje, humbjen e të drejtave 
qytetare e politike, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 43-44.

merko Sabri Mestan 
Lindi më 1900, në Skrapar. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 28 shkurt 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

merko vaso
     Lindi në Shkodër, në vitin 1915. Me 
vendim nr. 60, datë 23 mars 1977, Gjykata 
e Rrethit të Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi 10 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 5-6.

merkoçi genc
Lindi në Tiranë, më 1 prill 1955. U 

arrestua më 19 tetor 1973, dhe me vendim 
nr. 118, datë 29 mars 1974, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 269-270.

merlika afrim isuf
Lindi në internim, në Berat, më 10 mars 

të vitit 1946. U internua për tre vjet kohë.

merlika Caje
Lindi në Krujë, më 1 mars 1890. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 

krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Krujës në rrethin e Tepelenës, prej 
datës 10 mars 1949 deri më 14 maj 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 291-292.

merlika Dalip (Talib) Haxhi
Nacionalist, ushtarak.
Lindi më 2 shkurt të vitit 1911, në 

Krujë. Ishte djali i pestë i Haxhi Faj 
Merlikës. Shkollën qytetëse e kreu në 
Krujë. Më 1927 filloi të mesmen në Itali. 
Prej këtu u vendos në Zarë të Dalmacisë. 
Tre vite te shkollës i kreu në Zarë, kurse 
vitin e katërt në Trieste, kursin njëvjeçar 
për motorist avionësh. Fitoi dhe patentën 
e tretë për avionë gjuajtës luftarakë. Që 
këtu shkoi në Ankona, dhe studioi në 
Institutin e Fermos, shkollën industriale 
(1930-1936). Më 1937 u kthye në Shqipëri. 
Me ndërhyrjen e Abaz Kupit [shih], kreu 
shkollën e plotësimit të oficerëve në Tiranë 
dhe, pas mbarimit të ushtrisë, u emërua në 
Kuçovë, si administrator teknik i puseve 
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të naftës. Pas pushtimit italian, u largua 
nga Kuçova. Me propozim të kryetarit 
të bashkisë së Krujës, Qamil Belegut, u 
emërua sekretar i bashkisë, detyrë të cilën 
e kreu deri më 1944. Në shtator të po 
këtij viti u bashkua me forcat vullnetare 
nacionaliste të komanduara nga Abaz 
Kupi, deri në largimin e tij nga Shqipëria. 
Vazhdoi luftën e rezistencës kundër 
forcave komuniste deri më 3 nëntor 1949, 
kur u arrestua në Hamallaj të Durrësit 
nga forcat qeveritare, i prerë në besë nga 
strehuesi i tij Dung Tufa, që i hodhi helm 
në ushqim. U arrestua, pra, në gjendje 
gjysmë të vdekur. U shtrua fshehtas në 
spitalin e Durrësit. Me vendim nr. 370, 
datë 9 shtator 1950, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër popullit dhe shtetit» dhe e dënoi 
me vdekje, me pushkatim, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave civile-politike. U 
ekzekutua më 5 janar të vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 94-95.

merlika Elena
Lindi në Romë të Italisë, në vitin 1920. 

Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 
dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 18, datë 19 nëntor 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Krujës në rrethet e 
Beratit e të Tepelenës, prej datës 10 nëntor 
1949 deri më 10 dhjetor 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 289-290.

merlika Eugjen
Lindi në Tiranë, në vitin 1944. Me 

vendim nr. 91, datë 13 gusht 1980, Gjykata 
e Rrethit të Lushnjës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 80-81.

merlika Faik
Lindi në Krujë, në vitin 1914. Me 

vendim nr. 75, datë 12 maj 1945, Gjykata 
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Ushtarake e Tiranës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me 5 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave politike. Me vendim nr. 540, 
datë 28 dhjetor 1950, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjejeje jashtë shtetit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg me punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 49, 130-131.

merlika Fatos
I biri i Mustafa Merlikës [shih].
Lindi në Krujë, në vitin 1920. U 

arrestua më 27 maj 1945. Me vendim nr. 
570, datë 5 tetor 1946, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër reformave të 
pushtetit» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie 
me punë të detyruar baraz me kohën e 
ndëshkimit.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 76-77.

merlika gallata
Lindi më 8 mars të vitit 1928, në 

Korçë. Me vendim nr. 65, datë 9 gusht 
1962 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua nga rrethi i Korçës 
në rrethin e Krujës për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 87-88.

merlika gjovalina
Lindi më 13 prill të vitit 1913, në 

Milano. Me vendim nr. 14, datë 28 tetor 
1975 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua nga fshati Shtyllë në 
rrethin e Korçës për 5 vjet kohë. U lirua më 
28 tetor 1980.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 81-92.

merlika Hamid Xheladin
Lindi më 1921 në Krujë, ku kreu dhe 

shkollën qytetëse. Në vitet 1936-1938 
vazhdoi një shkollë profesionale për 
rrobaqepësi në Tiranë. Fillimisht punoi në 
Durrës e, më vonë, në Krujë. Në fund të 
vitit 1944 u mobilizua ushtar, si efektiv i 
komandës së lagjes së re të Tiranës, dhe 

punoi në rrobaqepësinë ushtarake, po në 
Tiranë. U munduan ta implikojnë, që ta 
zhdukin, meqë ishte bir i fisit Merlikaj dhe 
ia arritën qëllimit. Organizuan arrestimin 
e një vajze që ishte në lagjen ku banonte 
Hamidi, duke provokuar këtë në shtëpinë 
e tij dhe, po atë ditë, më 25 janar 1945 e 
arrestuan me akuzën se ka plagosur dy 
partizanë. Pas gjashtë muajsh hetuesie 
dhe disa seancash gjyqësore, më 14 gusht 
1945 u dënua me vdekje. Po atë natë u 
arratis nga burgu. Jetoi i fshehur për dy 
vjet në Tiranë, derisa u largua në drejtim 
të Greqisë. Por personi që po e ndihmonte 
për t’u arratisur, lajmëroi forcat e sigurimit. 
Si pasojë, u vra në fushat e Dropullit më 
1947. U varros në Gjirokastër, por varri 
nuk i dihet as sot e kësaj dite.

merlika Hysen
Lindi në Krujë, në vitin 1883. Me 

vendim nr. 75, datë 15 maj 1948, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 20 vjet privim 
lirie. Me vendim nr. 3, datë 10 mars 
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1949, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor si 
«pjesëmarrës në një organizatë politike 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 7 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë. Vdiq në burg, 
më 14 maj të vitit 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 78-79.

merlika ibrahim
Lindi në Krujë, në vitin 1927. Me 

vendim nr. 78, datë 10 qershor 1949, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor se 
«ka mbajtur lidhje me të arratisurit» dhe e 
dënoi me 1 vit burg me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 74-75.

merlika islam isuf
Lindi më 6 shkurt të vitit 1950. U 

internua për tre vjet kohë në Berat. Vdiq 
më 28 nëntor 2009.

merlika isuf Xheladin
Lindi më 3 prill të vitit 1915, në Krujë. 

Në zbatim vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Krujës në rrethin e Beratit, prej datës 1 
gusht të vitit 1945 deri më 2 gusht 1948. 
Vdiq më 10 mars 1989.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 124-125.

merlika Jalldize
Lindi më 1 shkurt të vitit 1922, në 

Krujë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi  i Tiranës në rrethin e 
Krujës, prej datës 10 mars të vitit 1946 deri 
më 30 shtator të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 126-127.

merlika (mirakaj) Klora 
E bija e Pashuk Bibë Mirakajt [shih], 

bashkëshortja e Fatos Merikës [shih].
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Lindi në Pukë, në mars të vitit 1934. 
Pas arratisjes së të atit më 1944, ende 10 
vjeçe u internua bashkë me të ëmën në 
kampin e Beratit. Në Berat i mbajtën gati 
pesë vjet, nga viti 1944 deri më 1949. Pas 
Beratit, në vitin 1949 i zhvendosën në 
kampin e Tepelenës, ku u mbajtën deri më 
23 shtator të vitit 1954. Prej këtu, e gjithë 
familja Mirakaj u zhvendos në Savër të 
Lushnjës. Aty u martua me Fatos Merlikën 
[shih], djalin e ish-kryeministrit Mustafa 
Kruja (Merlika) [shih].

Ermira Isufaj, Klara Mirakaj Merlika: shkova 
në internim me përparësen e shkollës e dola 
gjyshe pas 45 vjetësh, “Panorama”, 26 Gusht 
2013; F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 293-294.

merlika Mustafa (Mustafa Kruja)
Veprimtar politik, gjuhëtar, përkthyes, 

publicist, Ministër i Postë-Telegrafit, 
delegat në Konferencën e Paqes, prefekt 
i Shkodrës, Senator i Mbretërisë, Kryetar 
i Institutit të Studimeve Shqiptare, 
Kryeministër i Shqipërisë.

Lindi më 15 mars të vitit 1887, në 
Krujë. Mësimet fillore i kreu në vendlindje, 
ndërsa gjimnazin turk në Janinë. Më 
1910 u diplomua në shkencat politike e 
administrative në Mylkijen  e Stambollit. 
U kthye në Shqipëri më 1911 dhe nuk 
pranoi të kryejë stazhin për vali që i 
rekomandonte titulli i studimit, por u 
emërua mësues i matematikës dhe gjuhës 
turke në gjimnazin e Durrësit. Më 1912, 
është një nga organizatorët e kryengritjes 
kundër Turqisë, në të cilën mori pjesë 
si sekretar organizativ për Shqipërinë 
Qendrore e Veriore. Mori pjesë në luftimet 
e zhvilluara në Krujë dhe në lumin Mat. 
Delegat i Krujës në Kongresin e Vlorës 
ku u  zgjodh antar i Pleqësisë, Zv. Prefekt 
dhe sekretar i parë i Kryesisë së Këshillit 
Ministror. Në Qeverinë e Princ Ëiedit, u 
zgjodh këshilltar në Ministrinë e Arsimit. 
Më 1915 u arrestua nga Esat Pashë Toptani 
dhe u dënua me vdekje, iu fal jeta, por 
iu dorëzua italianëve, që e burgosën në 
Sicili. Me ndërhyrjen e miqve, u lirua më 
1917 dhe u vendos në Romë, ku punoi 
si kryeredaktor i gazetës «Kuvendi», që 
drejtohej nga miku i tij Sotir Gjika, deri në 
fund të vitit 1918. Në dhjetor të po këtij viti, 

u kthye në atdhe. Mori pjesë në Kongresin 
e Durrësit, ku u zgjodh Ministër i Postë-
Telegrafit dhe delegat në Konferencën e 
Paqes, në cilësinë e sekretarit të Dërgatës. 
Më 1922, mori pjesë në lëvizjen antizogiste 
të marsit 1922, bashkë me Bajram Currin, 
Zija Dibrën, Elez Isufin etj. Pas dështimit të 
lëvizjes, u arratis në Jugosllavi, në Gornji 
Milanovac të Shumadisë, ku përktheu 
veprën e ish kryeministrit serb, Dr. Vladan 
Gjorgjeviqit, «Shqiptarët dhe Fuqitë e 
Mëdha». Është shumë aktiv në shtypin 
e kohës. Shkruan artikuj në gazetën e 
drejtuar nga Dom Mark Vasa «Mbrojtja 
Kombëtare», Vlonë; «Populli», Shkodër; 
«Corriere delle Puglie», Bari; «Kuvendi», 
Romë; «Shqipëria e Re», Konstancë, 
Rumani; «L’Albanie Libre» të BKI, Romë, 
1948-1956. Më 1924, në Qeverinë e Nolit, 
u emërua prefekt në Shkodër. Qëndroi për 
15 vjet në mërgim, kryesisht në Zarë të 
Kroacisë, nga ku botoi artikuj politikë në 
«Liria Kombëtare» të Gjenevës, «Shqipëria 
e re» të Konstancës dhe studime në «Hylli 
i Dritës» dhe «LEKA». Në qershor 1939, u 
zgjodh Senator i Mbretërisë  dhe këshilltar 
pranë Mëkambësisë së Përgjithëshme. Një 
vit më vonë, u zgjodh Kryetar i Institutit 
të Studimeve Shqiptare. Më 1941, pas 
themelimit të PKSH-së, pranon propozimin 
e Mëkambësit të Mbretit, Jakomonit, dhe 
u emërua Kryeministër i Shqipërisë së 
bashkuar. Dha dorëheqjen më 3 janar 1943, 
për shkak të mosmarrëveshjeve me everinë 
italiane në lidhje me vrasjen e komisarit 
qeveritar për Vlorën, Qazim Koculit. Në 
gusht të 1944-s u largua nga Shqipëria në 
drejtim të Vjenës, ku u thirr nga mjekët që 
kishin në kurim djalin e vogël 19 vjeçar, 
Besimin, që vdiq në 11 nëntor të po atij viti. 
Mes viteve 1945-1948 u vendos, së pari në 
Ortisei (Friuli) e, më vonë, në Bologna të 
Italisë. Nga viti 1948 e deri më 1955 jetoi në 
në Ramleh, në Aleksandri të Egjiptit. Në 
gusht të 1955 arriti në Cannes të Francës. 
Një vit më vonë, në gusht 1956, emigroi 
pranë të birit, Bashkimit, në Niagara 
Falls, SHBA. Vdiq më 28 dhjetor 1958, në 
Niagara Falls, SHBA.

vepra: Abetari i të Mërguemit, 
Aleksandri, 1952; Antologji historike, 
shkrime e përkthime, “Sejko”, Elbasan, 
2001; Vezhgime iliro-shqiptare (përkthime 
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nga Thallòczy, Jireček, Šufflay, Ippen), 
“Camaj-Pipa”, Shkodër, 2004; Aleksandr’ 
i Madh dhe Maqedonij’ e hershme deri te 
Aleksandr’ i Madh,  “Phoenix”, Shkodër, 
2005; Letërkëmbim (1947-1958), “Camaj-
Pipa”, Shkodër, 2006; Kujtime vogjlije e 
rinije, Shtëpia Botuese “55”, Tiranë 2007; 
Nji studim analitik: Gjuha e Frang Bardhit 
dhe Shqipja moderne, “Çabej”, Tiranë, 2007; 
Fjaluer kritik i shqipes: Germat “A” dhe 
“B”, “Çabej”, Tiranë 2008; Problema gjuhe, 
studime, “Omsca-1”, Tiranë, 2011; Shkrime 
Historike, “Omsca-1”, Tiranë, 2012; Kuvend 
letrash me miqtë, vëll. I, “Omsca-1”, Tiranë, 
2012; Mustafa Kruja në historinë shqiptare 
(dokumente), “Omsca-1”, Tiranë, 2012; 
Kuvend letrash me miqtë, vëll. II, “Omsca-1”, 
Tiranë, 2013; Kuvend letrash me miqtë, vëll. 
III, “Omsca-1”, Tiranë, 2013; Kuvend letrash 
me miqtë, vol. IV, “Omsca-1”, Tiranë, 2014; 
Gjysmë shekulli me penë në dorë, “Omsca-1”, 
Tiranë, 2015. Përkthime: Dr.Vladan 
Gjorgjeviq, Shqiptarët dhe Fuqit e Mëdha, 
Zarë,1928; Gjergj Pini, Mussolini, 1941. 
Shkrimtarët shqiptarë, vëll. II: Botim i Ministris 
s’Arsimit, Tiranë, 1942; Mustafa Kruja, Kuvend 
letrash me miqtë, “Omsca-1”, Tiranë, 2012.

merlika osman
Lindi në Krujë, në vitin 1928. U vra pa 

gjyq për motive politike, më 16 qershor të 
vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 99-100.

merlika Petrit
Djali i ish-kryeministrit Mustafa Kruja 

(Merlika) [shih].
Lindi në Krujë, në vitin 1915. Me 

vendim nr. 609, datë 31 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» e «sabotator të pushtetit» dhe e 
dënoi me 15 vjet burgim, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe humbjen e të drejtave civile baraz 
me kohën e ndëshkimit. U lirua më 1960 
dhe u internua familjarisht deri në rënien 
e regjimit komunist.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 78-79. 

merlika Pranvera
Lindi më 5 nëntor të vitit 1941, në 

Krujë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi  i Tiranës në rrethin e 
Krujës, prej datës 10 mars të vitit 1946 deri 
më 30 shtator të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 128-129.

merlika Qamile
Lindi më 1909, në Krujë. Bashkëshortja 

e Skënder Merlikës [shih]. U dëbua për 
motive politike, nga 10 qershori i vitit 1951 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 79.

merlika Qazimi Mehmet
Vëllai i dytë i Mustafa Krujës [shih], 

financier. 
Lindi më 2 mars të vitit 1897, në Krujë. 

Shkollën e mesme e të lartë për financë 
e kreu në Cazerta të Italisë. U kthye  në 
atdhe më 1918. Fillimisht u emërua shef 
finance në Sarandë, pastaj në Fier e, 
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përfundimisht, në Durrës, si nëpunës i 
Shoqërisë «SASTEB». U arrestua më 12 
shkurt 1945, dhe me vendim nr. 91, datë 22 
shtator 1945, Gjykata Ushtarake e Durrësit 
e deklaroi «kriminle lufte» dhe «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 15 vjet burg. Me 
dekret nr. 819, datë 27 prill 1949, dënimi iu 
zbrit në 10 vjet heqje lirie. Dënimin e vuajti 
në Burgun e Burrelit. U lirua më 23 korrik 
1959, dhe u internua në fshatin Karbunarë 
të Lushnjës deri në vitin 1964. Vdiq në 
Krujë, më 5 shkurt të vitit 1967.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 64-65.

merlika reshit
Lindi në Krujë, më 4 mars të vitit 

1912. Më 13 prill 1945, Gjykata Speciale 
e deklaroi fajtor për «krime lufte» dhe e 
dënoi me vdekje, me pushkatim.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 34-35.

merlika Sabrie islam
Lindi më 20 shkurt të vitit 1925, në 

Krujë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Krujës në rrethin e 
Beratit, prej datës 1 gusht të vitit 1945 deri 
më 2 gusht 1948. Vdiq më 10 mars të vitit 
1993.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 119-120.

merlika Sejfulla osman
Nacionalist, shtarak.
Lindi më 7 gusht të vitit 1907, në Krujë, 

ku mbaroi dhe shkollën qytetëse. Shkollën 
e plotësimit të oficerëve e kreu në Tiranë, 
kurse të lartën në Akademinë Ushtarake 
të Modenas, në Itali. Pas studimeve, u 
emërua shef i zyrës ushtarake të rekrutimit, 
fillimisht në Berat e, më vonë, në Korçë. Në 
nëtor të vitit 1941, kur Mustafa Kruja [shih] 
mori Kryesinë e Këshillit të Ministrave, u 
emërua adjutant i Kryeministrit deri në 
dorëheqjen e tij më 3 janar 1943. Në shtator 
1944 u bashkua me forcat nacionaliste të 
Abaz Kupit [shih] dhe u emërua komisar 
i kompanisë së Qafë-Shtamës. Pas largimit 

të Abaz Kupit, vazhdoi rezistencën kundër 
forcave komuniste. U vra në përpjekje me 
forcat e sigurimit në Fushë-Milotit më 18 
korrik 1946. Familja e tij, që ndërkaq qe 
internuar në Berat, u lirua më 31 korrik 
1946.

merlika Skënder
Lindi më 1913, në Krujë. Me vendim 

nr. 118, datë 14 nëntor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Rrethit të Durrësit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 80.

merlika Sulejman Haxhi
Nacionalist.
Lindi më 4 maj të vitit 1898, në Krujë. 

Ishte djali i katërt i Haxhi Fajë Merlikës. 
Shkollën qytetëse e mbaroi në Krujë. Me 
porosi të të atit, shoqëroi në Kuvendin 
Kombëtar të Vlorës për Shpalljen e 
Pavarësisë kushëririn e tij të parë Mustafa 
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Merlikën (Krujën) [shih] si delegat i 
Krujës. Në vitin 1920 mori pjesë në forcat 
vullnetare krutane në mbrojtje të Koplikut, 
të drejtuara prej Mustafa Krujës e Abaz 
Kupit [shih]. U kthyen fitimtarë më 14 
shkurt 1921. Në lëvizjen e 22 marsit të 
1922, mori pjesë me forcat krutane kundër 
Qeverisë së Xhfaerr Ypit, për shkak të 
përjashtimit të deputeteve të Veriut. Pas 
dështimit të kryengritjes, u largua në 
Kosovë e pastaj në Jugosllavi, ku u izolua 
nga serbët në Gorni Milanovac, bashkë 
me Mustafa Merlikën, udhëheqësin e 
kësaj lëvizjeje. Për ta patur nën kontroll, 
autoritetet serbe e regjistruan në shkollën 
e mesme të këtij qyteti, të cilën e mbaroi 
më 1925. Pas zgjedhjen se Ahmet Zogut 
si president, u amnistua dhe u kthye në 
Krujë. Kur forcat komuniste planifikuan 
të mësynin drejt Veriut, forcat nacionaliste 
të komanduara nga Abaz Kupi, filluan 
mobilizimin për mbrojtje. Për katër orë, 
në fshatin Luz të Krujës u mblodhën 
1.200 forca e, ndër ta, edhe Sulejmani, i 
cili u caktua komandant i kompanisë për 
mbrojtjen e Qafë-Shtamës. Vazhdoi luftën 
e rezistencës edhe pas largimit të Abaz 
Kupit, deri sa u vra nga forcat e Mehmet 
Shehut më 2 nëntor të vitit 1949 në Kullas 
të Ishmit, pas një rezistence 24 orëshë. 
Familja e tij, që qe internuar ndërkaq në 
Tepelenë, u lirua më 1 dhjetor 1949.

merlika tomorr
Lindi në Krujë, në vitin 1937.U arrestua 

më 16 nëntor 1956, dhe  me vendim nr. 31, 
datë 28 shkurt 1957, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut duke u përgatitur për t’u arratisur 
jashtë shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë. Me 
dekret nr. 2548, datë 27 nëntor 1957, të K.P. 
iu fal ¼ e dënimit. U lirua më 25 nëntor të 
vitit 1962. Me vendim nr. 14, datë 19 shkurt 
1981, Gjykata e Rrethit të Krujës e deklaroi 
fajtor për «kundërshtim të përfaqësuesit të 
pushtetit» dhe e dënoi me 1 vit heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 72-73.

merlika Xheladin Haxhi
Lindi në vitin 1883, në Krujë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Krujës në rrethin e Beratit, prej datës 1 
gusht të vitit 1945 deri më 2 gusht 1948. 
Vdiq më 3 maj të vitit 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 121-122-123.

merlika Ymer
Lindi më 7 maj të vitit 1908, në Krujë. 

Me vendim nr. 473, datë 2 tetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi me 
vdekje për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 236-37.

mernaçaj tom
Lindi në vitin 1916. Sipas regjistrit 

themeltar nr. 1, me numër rendor 6232, u 
arrestua më 28 qershor të vitit 1959 dhe u 
lirua më 28 nëntor 1959.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 108-109.
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mernica Fatmir
Lindi më 1969, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 22-23.

mernica Fatos
Lindi më 1953, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 26-27.

mernica Feride
Lindi më 1932, në Fier. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga Fieri 
në Sulaj (Fier), prej 29 korrikut të vitit 1966 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 24-25.

mernica Kimete
Lindi më 1958, në Fier. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr.  14, 29 qershor 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga Fieri 
në Sulaj (Fier), prej 29 korrikut të vitit 1966 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 10-11.

mernica Lumturie
Lindi më 1965, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 8-9.

mernica Mylazim
Lindi më 1932, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 20-21.

mernica nehat
Lindi më 8 prill 1964, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 14, 
datë 29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Korçë në rrethin Fier 
(Sulaj), prej 29 korrikut të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  90-91.

mernica Rukije
Lindi më 1960, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 12-13.

mernica Xhevat
Lindi më 1960, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991. U dëbua bashkë me prindërit. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 59-60.
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mero Fejzi
Lindi më 15 prill të vitit 1911. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krij uar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, të burgosjes 
pa qenë i dënuar dhe të vrasjes pa gjyq, 
vërtetoi faktin e vrasjes së tij  pa gjyq.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 147-148.

mero Flamur
     Lindi në Gjirokastër. U internua për 
motive politike nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Krujës, prej datës 14 shkurt 1968 
deri më 12 prill 1971.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 124-125.

mero Hasan
Lindi në Mizat, më 7 gusht të vitit 1912. 

U burgos për arsye politike.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 135.

mero ismail Met 

Lindi më 1899, në Mat. U burgos për 
motive politike, prej 15 gushtit të vitit 1949 
deri më 17 gusht 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 23-24.

mero Nafi s
Lindi në Bilisht të Korçës, në vitin 1910. 

Me vendim nr. 239, datë 22 nëntor 1947, 
Gjykata Ushtarake Korçë e deklaroi fajtor si 
«anëtar të një grupi të organizuar agjento-
sabotator», «për agjitacion e propagandë», 
«për sabotimin e reformës politike dhe 
ekonomike», dhe se ka «krij uar lidhje me 
agjentë të imperializmit në Greqi», dhe 
u dënua me vdekje, si dhe humbjen e të 
drejtave civile e politike. U ekzekutua më 
17 maj 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 23-24.

mero Qemal
Lindi në Vlorë. Ka vuajtur 27 vjet burg 

politik; u burgos dy herë.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
116.

MEro

Ekzekutime të kryera nga komunistët;
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mero Xhevrie
Lindi më 1932, në Gjurras të Dibrës. U 

internua për motive politike në Tepelenë, 
prej 31 dhjetorit të vitit 1949 deri më 1 
janar 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  51.

mero Zybi
Komandant i batalionit të Ballit 

Kombëtar. U dënua me 25 vjet burg.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
116.

merolli Bardhyl
Lindi më 18 mars 1971, në Xibrakë të 

Elbasanit. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr.  21, datë 10 mars 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Elbasan në 
Xibrakë, prej vitit 1971 deri më 30 shtator 
1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F.  17-18.

merolli dallandyshe
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrative, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej datës 22 korrik të vitit 1972 deri 
më 1976.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 364.

merolli Fatmire
Lindi më 6 shtator 1985, në Vidovë të 

Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Korçës në Fier, prej 
vitit 1951 deri në vititn 1990, nga këto 5 
vjet internim.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 74-75.

merolli Feti
Lindi në vitin 1916, në Korçë. U 

arrestua më 10 tetor 1950, dhe më 20 janar 
1951, Gjykata e Korçës e dënoi me vdekje 
për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 213-214.

merolli Fiqirije
Lindi më 1926, në Bilisht. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 12, 
datë 29 maj 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Korçë në rrethin Fier, 
prej 21 korrikut të vitit 1964 deri më 1 
korrik 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 45-46.

merolli Fitnete
Lindi në Korçë. U internua dhe u dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit dhe dëbimit, nga rrethi Korçë, 
në Çlirim, prej 22 korrikut të vitit 1964 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D.46, F.  67-68.

merolli Liljana
U internua për motive politike. Me 

vendim nr. 22, datë 8 prill 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Korça në Gjazë të 
Lushnjës, prej vitit 1957 deri më 30 nëntor 
1963.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  130.

merolli Muhazes
Lindi në vitin 1928, në Bilisht të Korçës. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Fier, prej vitit 1951 deri më 30 
shtator të vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 109-110.
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merolli Myhybe
Lindi më 10 shtator 1933. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 21, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Elbasan në Xibrakë deri 
më 30 shtator 1991. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F.  74-75.

merolli ramadan azis 
Lindi më 1901, në Korçë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 15 janar të 
vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 293; Gazeta 55, 27 nëntor 
2015, 17. 

merolli Sexhide
Lindi më 3 prill 1938, në Korçë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
12, datë 29 maj 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit në rrethin Elbasan, prej 4 tetorit të 
vitit 1968 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F.  55-56.

merolli Sulejman
Lindi më 3 shkurt 1920, në Trestenik të 

Korçës. Me vendim nr. 248, datë 1 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave civile e politike për 3 vjet kohë. 
Pas lirimit u internua. Me vendim nr. 
12, 29 maj 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit/dëbimit nga rrethi i Korçë në 
Radostinë të Fierit, prej 1 korrikut të vitit 
1951 deri më 21 korrik 1964.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F.  28-29, 89-90.

merolli Shaban
Lindi më 1923, në Devoll. U internua 

dhe u dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
Korçë në rrethin Fier, prej 26 qershorit të 

vitit 1956 deri më 30 shtator 1991.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  94-95.

merolli Shaban
Lindi më 1952, në Devoll. Më 15 nëntor 

1978, u dënua me 17 vjet burg për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e propagandës».

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  55-56.

merolli Shpëtim
Lindi më 10 maj 1965, në Lushnjës. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
Bilishti në Gjazë të Lushnjës, prej vitit 1965 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 195-196.

merolli teuta
Lindi më 1961. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 15, datë 13 gusht 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit në 
rrethin Fier, prej datës së lindjes deri më 
30 shtator të vitit 1991. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  63-64.

merolli Yrvete
Lindi më 1936, në Lushnjë. U dëbua për 

motive politike. Më 8 prill 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Korça në Lushnjë, 
prej vitit 1961 deri më 30 shtator 1990.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  133-134.

merolli Zenel
Lindi më 1887, në Trestenik të Korçës. 

U internua dhe u dëbua për motive 
politike. Me vendim nr. 12, datë 29 mars 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej 20 gushtit të vitit 1950 deri më 
1964, nga të cilat 3 vjet internim.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  21-22.

merolli Ziqiri
Lindi më 20 dhjetor 1950, në Korçë. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 15, datë 13 gusht 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Fierit, prej vitit 1951 deri më 30 
shtator 1991. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  82-83.

mersini abdulla
Lindi më 1904, në Fullqet të Matit. 

Me vendim nr. 145, datë 20 gusht 1953, 
Gjykata e Rrethit të Matit e deklaroi fajtor 
për «krimet e kryera dhe veprimtarinë e 
tij armiqësore para çlirimit» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg, dhe për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 25-26.

mersini abedin Muharrem 
Lindi më 1886. U vra pa gjyq për 

motive politike, më 31 korrik të vitit 1944, 
në Kolonjë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 154-155; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mersini Besnik
     Lindi në Lushnjë, në vitin 1956. Me 
vendim nr. 103, datë 27 qershor 1984, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 14 vjet heqje lirie, me 5 vjet internim, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
5 vjet kohë. Për largimin pa leje nga vendi 
i internimit, u dënoi edhe me 2 vjet të tjera 
heqje lirie. Përfundimisht u dënua me 15 
vjet heqje lirie dhe 5 vjet internim.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 297-298. 

mersini Fitim
     Lindi në Vlorë, më 11 prill 1943. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
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nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 27, datë 
18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin Çeprat 
të Vlorës, prej datës 5 shtator 1966 deri në 
vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 150-151. 

mersini galip
     Lindi në Çeprat të Vlorës, në vitin 1946. 
U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Çeprat të Vlorës, prej vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 154-155. 

mersini iqmet
     Lindi më 9 maj 1959. U dëbua për motive 
politike. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë 
në fshatin Çeprat të Vlorës, prej datës 5 
shtator 1966 deri në vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 170-171. 

mersini Lavdosh
     Lindi në Çeprat të Vlorës, në vitin 1936. 
U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Çeprat të Vlorës, prej vitit 1966 deri në 
vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 176. 

mersini Luan
Lindi në Vlorë. U pushkatua më 1967 

si sabotator.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
86.

mersini Maksim
     Lindi në Vlorë, më 20 mars 1960. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Vlorë në fshatin 
Çeprat të Vlorës, prej datës 5 shtator 1966 
deri në vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 68-69. 

mersini Shpëtim
     Lindi në Çeprat të Vlorës, në vitin 
1940. Me vendim nr. 26, datë 29 korrik 
1958, Gjyakata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 12 vjet burgim, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme 
(të pjesës së tij), si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë. U arrestua më 
26 korrik 1958 dhe u lirua më 10 shtator 
1966.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 156. 

mersini Zihni
Lindi në Dibër të Madhe, në vitin 

1912. Me vendim nr. 264, datë 20 tetor 
1959, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 222-223.

mersinllari tosun
Lindi në Maliq, më 10 korrik 1897. Me 

vendim nr. 22, datë 15 mars 1945, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Korçës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në grup kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 12 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë. U amnistua me 
dekret nr. 3006, datë 23 nëntor 1959 të P. 
K.P.-së.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 308-309.
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mersuli Sulejman 
Lindi më 1907. Më 25 shtator 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vuajtjes së dënimit me burg, 
për motive politike, nga 16 shkurti i vitit 
1960 deri më 16 maj 1966.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  109-110.

meruku veli
Lindi në Pogradec, në vitin 1939. U 

arrestua më 9 nëntor të vitit 1957, dhe me 
vendim nr. 3, datë 6 shkurt 1958, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes» dhe e dënoi me 3 vjet burg, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 195-196.

merxhani ilia
Lindi më 16 tetor 1039, në Llovinë 

të Gjirokastrës. U internua dhe u dëbua 
për motive politike nga viti 1946 deri 
më 1948 dhe, për herë të dytë, prej 31 

dhjetorit të vitit 1951 deri më 31 dhjetor 
1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  23.

merxhani Kaliroj 
Lindi më 1909, në Llovinë të 

Gjirokastrës. U internua dhe u 
dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit dhe dëbimit, 
nga Llovina në Lushnjë, prej vitit 1946 
deri më 1948, dhe prej vitit 1950 deri 
më 30 shtator 1991, nga të cilat 2 vjet 
janë internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  16-17

merxhani Koço 
Lindi më 1920, në Gjirokastër. Më 20 

nëntor 1976, Gjykata e Rrethit të Beratit, 
e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë, humbjen e së drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë, si dhe heqjen e dekoratës 
së çlirimit. Me vendim nr. 5, datë 18 janar 
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1985, Pleniumi i Gjykatës së Lartë vendosi 
prishjen e këtij vendimi, si dhe të vendimit 
të datës 11 dhjetor 1976 të Këshillit Gjyqësor 
të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, dhe 
dërgimin e çështjes për plotësim hetimesh 
në hetuesinë e Beratit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  2-3.

merxhani Kostandina 
Lindi më 5 shkurt 1889, në Voltishë. U 

internua për motive politike nga viti 1946 
deri më 1948. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D.46, F.  19.

merxhani Pandeli 
Lindi më 1943, në Llovinë të 

Gjirokastrës. Më 13 korrik 1977, Gjykata 
e Rrethit të Beratit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion dhe propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, si dhe humbjen e së drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë. Qëndroi i burgosur deri 
më 10 shtator 1984, kur kjo çështje u 
rihetua dhe nuk u gjetën prova për veprën 
penale që ai ishte mbajtur në burg që prej 
23 tetorit të vitit 1976.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  10-11.

merxhani Spiro
Lindi më 10 maj 1894, në Llovinë 

të Gjirokastrës. U internua për motive 
politike nga viti 1946 deri më 1948 dhe, për 
herë të dytë, prej 31 dhjetorit të vitit 1951 
deri më 31 dhjetor 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D.46, F.  20.

merxhani thanas 
Lindi më 3 shkurt 1912, në Llovinë 

të Gjirokastrës. U internua për motive 
politike nga viti 1946 deri më 1948. Më 
vonë u arratis nga Shqipëria.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  24-25.

merxhani vasil
     Lindi në Qeparo të Vlorës, në vitin 
1918. Me vendim nr. 6, datë 18 shkurt 
1959, Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie. 
U arrestua më 25 nëntor 1958 dhe u lirua 

më 5 gusht 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 179-180. 

merxhani vasil 
Lindi më 1943, në Llovinë të 

Gjirokastrës. U internua për motive 
politike nga viti 1946 deri më 1948. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  18.

merxhi Mehmet
Lindi në vitin 1939. U arrestua për 

motive politike më 6 gusht të vitit 1975 
dhe u lirua më 17 mars 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 319-320.

merxho Qani
Lindi më 15 mars të vitit 1921. Me 

vendim nr. 5, datë 3 korrik 1954, të 
Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve 
u internua nga rrethi i Pogradecit në 
rrethin e Lushnjës. prej datës 3 korrik të 
vitit 1954 deri më 15 korrik 1959.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 353-354.

merxhushi Hasan
     Lindi më 4 nëntor të vitit 1927. Në zbatim 
të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të 
ligjit nt. 7660, datë 14 janar 1993, si dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, për 
njohjen e kohës së dënimit të vuajtur për 
motive politike, komisioni, në mbledhjen e 
datës 14 maj 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e vuajtjes së dënimit me burg për motive 
politike, nga data 28 shtator 1949 deri më 
27 shtator 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 77-78.

meshi ali
     Lindi në Kukës, në vitin 1928. U arrestua 
më 27 gusht 1952. Me vendim nr. 266, 
datë 22 dhjetor 1952, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor se ka «strehuar 
diversantët» dhe e dënoi me 4 vjet burgim, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 99-100.
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meshi isuf
Lindi më 2 qershor të vitit 1940. Me 

vendim nr. 54, datë 29 qershor 1964, 
Gjykata e Qarkut të Shkodrës e deklaroi 
fajtor dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie. Me 
dekretin nr. 6656, datë 28 tetor 1982, iu fal 
dënimi. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 25-26.

meshi Sali
Lindi në Kukës, në vitin 1926. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1994, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni, në mbeldhjen e datës 30 maj 
1994, vërtetoi faktin juridik të vuajtjes 
së dënimit për motive politike nga ish i 
dënuari Sali Meshi nga data 9 gusht 1950 
deri më 18 maj 1959.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 69-70.

meshuri Zenel
     Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit për motive politike 
nga Memaliaj në rrethin e Përmetit, prej 
datës 23 shtator 1966 deri më 30 shtator 
1991.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 13.

meta adem
Lindi në vitin 1934, në Mat. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Matit në rrethet e Beratit, Tepelenë e të 
Lushnjës, prej vitit 1945 deri më 1965.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 107-108.

meta agim
Lindi më 1953, në Durrës. U dëbua për 

motive politike, prej 26 majit të vitit 1966 
deri më 25 prill 1985. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  138.

meta ali
Lindi më 15 shtator 1934. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 7, 
datë 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Petovë (Fier), 
prej vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  104.

meta asllan
Lindi më 1964. U internua për motive 

politike, prej 3 shkurtit të vitit 1989 deri 
më 31 mars 1990. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  29.

meta avdulla
Lindi më 1944, në Fier. Me vendim nr. 

26, datë 3 tetor 1966, Gjykata e Qarkut të 
Vlorës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 10 vjet e 2 muaj 
burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  61-62.

meta gani 
Lindi më 1907, në Kovashicë të Dibrës. 

U burgos për motive politike, prej 9 
qershorit të vitit 1947 deri më 28 prill 1949.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  21-22.

meta gjyle
Lindi më 4 shkurt të vitit 1913. U 

internua për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 136.

meta gjysh
Lindi më 1920. Me vendim nr. 271, datë 

3 tetor 1946, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi fajtor se ka «propaganduar 
me parulla disfatiste kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e ndëshkimit dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 34-35.
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meta Hajdar
     Lindi më 8 qershor 1933. Bëri 21 vjet 
burg për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 7.

meta Hajrullah
     Lindi në Shkodër, më 22 shkurt 1933. 
Me vendim nr. 235, datë 13 dhjetor 1951, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjejeje në 
Jugosllavi» dhe e dënoi me 5 vjet burgim.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 90-91.

meta Halil
Lindi në Tiranë, në vitin 1926. Me 

vendim nr. 315, datë 29 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor si «bashkëpunëtor i aparatit terrorist 
SS Gjerman në Jugosllavi» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, humbjen e të drejtave civile e 
politike, si dhe konfiskimin e pasurisë. U 
arrestua sërish më 5 gusht 1957, dhe me 
vendim nr. 141, datë 22 tetor 1957, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
20 vjet burgim, konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. Me dekret nr. 2548, datë 27 nëntor 
1957, të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
iu falet ¼ e dënimit. U lirua më 26 maj të 
vitit 1972.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 317-318.

meta Hava
Lindi më 25 shkurt 1950. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Kuqar të Fierit, 
prej 29 korrikut të vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 70-71.

meta Hektor
Lindi më 1941, në Kuqar të Fierit. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 

nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Kuqar 
të Fierit, prej 29 korrikut të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 68-69.

meta Hekuran 
Lindi më 1917, në Divjakë. Me 

vendim nr. 172, datë 30 tetor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Beratit e deklaroi 
«armik të popullit» që ka «qenë pjesëtar 
i organizatës së Ballit Kombëtar» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg, punë të detyruar, 
humbjen e të drejtave qytetare e politike, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  126-127.

meta Hysen
Lindi në vititn 1910, në Hysgjokaj. U 

arrestua më 15 janar 1945, dhe me vendim 
nr. 140, datë 26 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 10 vjet burg me 
punë të rënda të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë dhe humbjen e të drejtave politike 
baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 170-171.

meta Hysen
Lindi më 9 dhjetor 1928, në Lushnjë. 

Me vendim nr. 40, datë 9 qershor 1962, 
Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg. Më 18 janar 1965 iu fal 
dënimi i mbetur.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F.  97-98.

meta ibrahim 
Lindi më 1932, në Kishavec të 

Peshkopisë. Më 20 shtator 1962, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut në bashkëpunim» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë (pjesës së tij), si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  31-32.
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meta isa
Lindi në Shkodër, në vitin 1914. U 

arrestua më 4 gusht 1947, dhe me vendim 
nr. 428, datë 27 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundër popullit e shtetit» dhe 
e dënoi me burgim të përjetshëm, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 32-33.

meta Jakup
Lindi në vitin 1905, në Mat. Me vendim 

nr. 151, datë 14 maj 1993, Gjykata e Rrethit 
të Matit vërtetoi faktin e vrasjes së tij për 
motive politike, më 31 dhjetor të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 256-257.

meta Luan
Lindi më 15 prill 1953, në Tiranë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Kuqar 
të Fierit, prej 29 korrikut të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 59-60.

meta Mahmut
Lindi në vitin 1944, në Gurakuq. 

Me vendim nr. 68, datë 13 qershor 1964, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 15 vjet heqje lirie, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. 
(Dënim i kombinuar).
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 23-24.

meta Mark
     Lindi Dardhë të Pukës, më 17 shtator 
1912. U arrestua më 20 janar 1976. Me 
vendim nr. 40, datë 22 maj 1976, Gjykata 
Popullore e Rrethit të Pukës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e spiunazhit» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen e 
të drejtave elektoralë për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 120-121.

meta Mrikë
Lindi në vitin 1907, në Skuraj. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga Skuraj 
në rrethin e Lezhës, prej shkurtiti të vitit 
1945 deri më dhjetor po të këtij viti .
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 183-184.

meta nereida 
Lindi më 1970. Me vendim nr. 2, datë 

3 shkurt 1989, të Komisionit Qëndror të 
Internim-Dëbimeve, u internua nga rrethi 
Durrës në Shkafane, prej 3 shkurtit të vitit 
1989 deri më 24 shkurt 1990. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  60-61.

meta nexhat
     Lindi në Shkodër, më 3 qershor 1930. Me 
vendim nr. 129, datë 3 gusht 1949, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje jashtë shtetit» dhe 
«mbajtje lidhje me të arratisurit» dhe e 
dënoi me 5 vjet burgim, si dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 105-106.

meta nikollë
Lindi në vitin 1895, në Skurej.  Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, 
dhe të udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 1992, të 
Këshillit të Ministrave dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 8 prill të vitit 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 252-253.

meta osman
Lindi më 1919, në Elbasan. Me vendim 

nr. 40, datë 2 maj 1946, Gjykata e Elbasanit 
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e deklaroi fajtor për «sabotim të pushtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg. U arrestua sërish 
më 1977, dhe me vendim nr. 41, datë 23 
dhjetor 1977, Gjykata e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
diktaturës së proletariatit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  67-68.

meta Pal
Lindi më 1912, në Dardhë. U arrestua 

më 20 janar 1976. Me vendim nr. 40, datë 
22 maj 1976, Gjykata e Rrethit të Pukës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e spiunazhit» dhe e dënoi me 
20 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  243-244.

meta Perihane
    Lindi në Tiranë, më 28 qershor 1941. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi 
i Shkodrës në rrethin e Rrëshenit, prej 
muajit gusht të vitit 1966 deri në muajin 
gusht të vitit 1983.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 17-18.

meta Pjetër
Lindi në Skuraj, në vitin 1942. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga fshati 
Skuraj në rrethin e Lezhës, prej shkurtit të 
vitit 1945 deri në dhjetor të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 283-284.

meta Qemal
Lindi në vitin 1962, në Orenjë. Me 

vendim nr. 40, datë 18 gusht 1986, Gjykata 
e Rrethit të Librazhdit e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes» dhe e dënoi me 13 vjet heqje 

lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 38.

meta ragip
     Lindi në Shkodër, më 3 maj 1913. U 
arrestua më 12 shtator 1946. Me vendim nr. 
424, datë 27 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë», si dhe për «pjesëmarrje 
në organizatë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me vdekje. Më vonë dënimi iu 
kthye me heqje lirie. U lirua mnë 26 nëntor 
1962.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 99-100.

meta rexhep 
Lindi më 1967, në Durrës. Me vendim 

nr. 2, datë 25 shtator 1993, të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve, u internua 
nga rrethi Durrës në Shkafane, Durrës, 
prej 3 shkurtit të vitit 1989 deri më 31 mars 
1990. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  99-100.

meta rrahman Hasan
Lindi më 1919, në Kërçishtë të Dibrës. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 25 mars të vitit 1944, në Dibër.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  79; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

meta rrapo Mato 
Lindi më1880, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 17 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

meta rrok
Lindi në Krujë, në vitin 1923. Me 

vendim nr. 46, datë 19 nëntor 1969, Gjykata 
e Rrethit të Krujës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
3 vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 201-202.

meta Sadush
     Lindi në Kuqar të Fierit, në vitin 1910. 
Me vendim nr. 2, datë 6 gusht 1945, Gjykata 
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Ushtarake e Fierit e deklaroi «armik të 
popullit dhe kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje, si dhe konfiskim të pasurisë 
së tij së luajtshme dhe të paluajtshme. 
Me vendim nr. 208, datë 10 nëntor 1945, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e la në fuqi këtë 
vendim. Data e ekzekutimit nuk gjendet, 
por ekziston një radiogram i Enver Hoxhës 
më 18 gusht 1945, që aprovon dënimin e tij 
me vdekje.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 57-58.

meta Sinan Liman 
Lindi më 1880, në Çetush të Dibrës. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
7 korrik të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  50.

meta Shaban
Lindi më 1891, në Burrel. Me vendim 

nr. 362, datë 17 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me 2 vjet burg, 
si dhe humbjen e të drejtave qytetare e 
politike baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 21-22.

meta Shaban ali
Lindi më 1915, në Kishavec të Dibrës. 

Gjykata e Rrethit të Dibrës vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 20 prill të vitit 1944, në 
Dibër.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  153-154; Gazeta 
55, 27 nëntor 2015, 17. 

meta Shefqet Hasan 
Lindi më 1911, në Mallakastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
4 dhjetor të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 195-196; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

meta Sherif
Lindi në Peqin, në vitin 1911. Me vendim 

nr. 104, datë 14 mars 1947, u deklaruar 
fajtor për «strehimin dhe furnizimin e të 
arratisurve dhe kriminelëve të luftës, duke 
i informuar këta mbi lëvizjet e mbrojtjes 

së popullit», dhe e dënoi me 3 vjet privim 
lirie me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 144.

meta vladimir
Lindi më 25 shkurt 1950, në Tiranë. U 

dëbua për »çështje politike». Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Fieri në Kuqar (Fier), 
prej 29 korrikut të vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 72-73.

meta Xhemal
Lindi më 1964, në Elbasan. Me vendim 

nr. 27, datë 24 shkurt 1988, Gjykata e Rrethit 
të Elbasanit e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes së 
mbetur në fazën e përgatitjes» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  26-27.

meta Xhevat
     Lindi në Shkodër, më 14 korrik 1921. 
Me vendim nr. 480, datë 10 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
Pushtetit Popullor» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lire, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme dhe të patundshme, si dhe 
humbjen e të drejtave civile e qytetare për 
3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 103-104.

metaj ahmet
      Lindi në Kuqar të Fierit, më 8 tetor 1942. 
U dëbua për motive politike. U shpall 
kulak dhe i deklasuar. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 115. 

metaj asime
Lindi më 23 nëntor 1922, në Gorishovë 

të Fierit. Me vendim nr. 727, datë 27 maj 
1991, Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Fierit 
vendosi njohjen e faktit juridik të internimit 
të saj për motive politike, prej vitit 1966 
deri më 1971, dhe dëbimit deri më 1991, në 
fshatin Kuqar të rrethit të Fierit.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  38-40.

metaj Braush abaz
Lindi në Luar të Mallakastrës. Me 

vendim nr. 9, më 1994, Gjykata e Rrethit 
të Fierit vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
nga forcat komuniste, më 3 tetor të vitit 
1943.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  33-34; Gazeta 55, 
17 nëntor 2015, 17.

metaj Fatos
Lindi më 1970, në Luar të Mallakastrës. 

Me vendim nr. 2, datë 4 janar Gjykata 
e Dibrës e deklaroi fajtor për «kalim të 
paligjshëm të kufirit shtetëror» dhe e dënoi 
me 1 vit burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 36-37.

metaj galip
     Lindi në Volë të Çamërisë, në vitin 
1894. Me vendim nr. 12, datë 12 janar 1950, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion dhe propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 4 vjet privim lirie dhe punë të detyruar. 
Dënimi filloi të zbatohej më 17 maj 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 293-294.   

metaj Haxhi
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit bashkë me 
familjen e tij për çështje politike nga rrethi 
i Matit në rrethet e Beratit e Tepelenës, prej 
vitit 1945 deri më 1965.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 142.

metaj Hekuran Hasan 
Lindi më 1908, në Mallkastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
30 shtator të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 173-174; Gazeta 55, 17 
nëntor 2015, 17.

metaj Hodo Muho 
Lindi më 1918, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 20 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

metaj isa
     Lindi në Vlorë, në vitin 1908. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit në fshatin Loxhan, prej muajit 
maj 1949 deri më 30 dhjetor 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 291-292. 

metaj Luftar
Lindi më 10 nëntor 1944. U dëbua për 

motive politike. I ati, Selim Metaj [shih], 
vdiq në burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  115.

metaj Mato
     Lindi në Gusmar të Tepelenës, në vitin 
1915. Me vendim nr. 327, datë 20 nëntor 
1944, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik 
të popullit, bashkëpunëtor dhe ndihmës 
i aparatit terrorist, si dhe formacioneve 
terroriste» dhe e dënoi me 20 vjet heqje 
lirie me punë të detyruar, si dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 1 vit kohë. Sipas 
amnistisë së Këshillit Nacional Çlirimtar, 
datë 28 nëntor 1945 dënimi iu zbrit në 15 
vjet heqje lirie, me punë të detyruar. Me 
dekret nr. 819, datë 24 prill 1949, iu fal 
dënimi dhe me dekret nr. 827, datë 6 maj 
1949, iu kthyen të drejtat civile. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 257-258. 

metaj Mihane
Lindi në vitin 1910, në Burrel. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Mat në rrethet e Tepelenës e të Beratit, prej 
vitit 1945 deri më 1965.
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F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 85-86.

metaj nasip
     Lindi në Vlorë, më 17 maj 1952. U arrestua 
më 6 gusht 1973. Me vendim nr. 221, datë 
15 tetor 1973, Gjykata e Rrethit të Vlorës e 
deklaroi fajtor se «në bashkëpunim ka bërë 
përgatitje për t’u arratisur jashtë shtetit» 
dhe e dënoi me 11 vjet heqje lirie, si dhe 
konfiskim të pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 30-31; F. 5, Viti 
2016, D. 33, f. 263-264.

metaj neim
Lindi më 19 mars 1949, në Tiranë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Kuqar 
të Fierit, prej 29 korrikut të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 66-67.

metaj riza
Lindi më 1885, në Vreshtas të Fierit. 

Më 21 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Fierit e deklaroi «armik të popullit dhe 
kriminel lufte, se ka kryer këto faje: ka 
derzertuar nga radhët e ushtrisë dhe është 
bërë pjesëtar i organizatës tradhtare të 
Ballit Kombëtar, duke marrë pjesë në të 
gjitha luftimet kundër Ushtrisë Nacional-
Çlirimtare», dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
punë të detyruar, humbjen e të drejtave 
politike baraz me kohën e ndëshkimit dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. U lirua më 27 prill të vitit 
1949. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  75-76.

metaj Selim
Lindi më 1917, në Kuqar të Fierit. Me 

vendim nr. 103/119, datë 29 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«armik të popullit dhe kriminel lufte, 
se ka kryer këto faje: ka qenë pjesëtar i 
Organizatës tradhëtare të Ballit Kombëtar, 
ka udhëhequr operacione dhe ka marrë 
pjesë në luftime kundër Ushtrisë Nacional-
çlirimtare etj.» dhe e dënoi me 15 vjet 

burg, humbjen e të drejtave qytetare e 
politike baraz me kohën e ndëshkimit 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme. U arrestua sërish më 2 
maj 1980. Me vendim nr. 79, datë 9 prill 
1981, Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirire, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
5 vjet kohë. Vdiq më 6 dhjetor 1981, në 
kampin 309.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  116; F. 5, Viti 
2016, D. 58, f. 159-160.

metaj Sinan Hasan 
Lindi më 1905, në Mallakastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
30 shtator të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

metaj Shako
     Lindi në Lapardha, në vitin 1922. Me 
vendim nr. 12, datë 3 shkurt 1950, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje në një shtet të huaj» 
dhe e dënoi me 3 vjet burgim dhe humbjen 
e të drejtave civile për 1 vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 269-270.

metaj Shaqir
Lindi në Vlorë. U dënua me 9 vjet burg 

me grupin e Bego Gjonzenelit më 1948.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
125.

metali Shaban 
Lindi më 1933, në Çamëri. Me vendim 

nr. 304, datë 28 dhjetor 1979, Gjykata e 
Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandës kundër shtetit 
në bashkëpunim me persona të tjerë» dhe 
e dënoi me 9 vjet burg dhe humbjen e së 
drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  94-95.

metalija abaz
Lindi në vitin 1928, në Tropojë. Me 

vendim nr. 7, datë 6 mars 1958, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim krimi» dhe e dënoi me 3 vjet 
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heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 224-225.

metalija ali
Lindi në vitin 1946, në Tropojë. 

Me vendim nr. 54, datë 29 maj 1962, të 
Komsionit Qëndror të Internim-Dëbimeve, 
u internua për motive politike në rrethin 
e Lushnjës, dhe u lirua nga kjo masë me 
vendim nr. 52, datë 21 nëntor të vitit 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 228-229.

metalija Babush
     Lindi në Tropojë, më 27 janar 1887. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 10 tetor 1948 deri më 

15 dhjetor 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 64-65.

metalija Bashkim Selim
I biri i Selim Met Metalisë [shih] dhe 

Bukurie Xhemal Kaloshit (Metalisë) [shih].
Lindi në Gradishtë të Lushnjës, më 6 

janar të vitit 1965. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. B-3225, 
datë 26 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Tropojës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 
1965 deri më 10 shtator 1967.

metalija (kaloshi) Bukurie Xhemal
Bashkëshortja e Selim Met Metalisë 

[shih].
Me vendim nr. 11, datë 17. 10. 1960, 

të Komisionit Qendror të Internim-
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Dëbimeve, u dëbua për motive politike 
për 30 vjet kohë, nga rrethi i Tropojës në 
rrethin e Lushnjës. Masa e dëbimit iu hoq 
më 21 nëntor të vitit 1990. Vdiq më 22 
shkurt të vitit 2011.

metalija Hashim 
Lindi në prill 1906, në Shkodër. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Shkodrës në 
rrethin e Durrësit, prej vitit 1945 deri më 
15 prill 1986.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  130-131.

metalija Hazir
Lindi në Tropojë, më 13 prill 1901. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 30 tetor të vitit 1948 
deri më 30 nëntor 1952.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 106-107.

metalija Hyrie
Lindi në vitin 1933. Në zbatim vendimit 

nr. 10, datë 8 shtator 1960, të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për motive politike nga rrethi i Bajram 
Currit në rrethin e Lushnjës për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 272-273.

metalija ibrahim
Lindi në vitin 1913. Me vendim nr. 10, 

datë 8 shtator 1960, të Komisionit Qëndror 
të Internim-Dëbimeve, u internua për 
motive politike nga rrethi Bajram Curri në 
rrethin e Lushnjës për 10 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 234-235.

metalija islam
Lindi në vitin 1931. Në zbatim vendimit 

nr. 10, datë 8 shtator 1960, të Komisionit 

Qëndror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për motive politike në rrethin e Lushnjës 
dhe u lirua nga kjo masë me plotësim 
kohe, më 8 shtator të vitit 1965.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 276-277.

metalija ismail
Lindi në vitin 1933, në Tropojë. Në 

zbatim vendimit nr. 10, datë 8 shtator 
1960, të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Lushnjës për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 278-279.

metalija isuf
Lindi në vitin 1927, në Dragobi. Në 

zbatim vendimit nr. 10, datë 8 shtator 
1960, të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga rrethi i Tepelenës në rrethin e Lushnjës 
për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 280.

metalija Jakup
Lindi në Tropojë, në vitin 1893. Me 

vendim nr. 7, datë 6 mars 1958, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 318-319.

metalija Laze
     Lindi në Tropojë, më 5 nëntor 1944. U 
internua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 103.

metalija Mal Xhemal
Lindi më 22 gusht të vitit 1945, në 

fshatin Dragobi të Tropojës. U arrestua 
më 3 shtator 1960 dhe me vendim nr. 
99, datë 17. 9. 1960, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor «se ka bërë vepra 
përgatitore për të kryer krimin e tradhëtisë 
ndaj atdheut me anën e arratisjes jashtë 
shtetit për në Jugosllavi» dhe e dënoi me 5 
vjet heqje lirie.

Republika Popullore e Shqipërisë, Gjykata 
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Ushtarake e Tiranës, nr. 122 Akti, datë 17. 
9. 1960.

metalija Mushak
     Lindi në Tropojë, më 20 gusht 1944. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethet e Beratit e 
të Tepelenës, prej datës 30 tetor 1948 deri 
më 30 nëntor 1952.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 11-12.

metalija riza Xhemal
Lindi në vitin 1941, në fshatin Dragobi 

të Tropojës. U arrestua më 1 shtator 1960 
dhe me vendim nr. 99, datë 17. 9. 1960, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor «për tradhëti ndaj atdheut me anën e 
kryerjes së detyrave të agjenturës së huaj» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim. U 
ekzekutua më 25 shtator të vitit 1960.

Republika Popullore e Shqipërisë, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës, nr. 122 Akti, datë 17. 
9. 1960.

metalija rexhep
     Lindi në Tropojë, në vitin 1985. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethet e Beratit e 
të Tepelenës, prej datës 10 tetor 1948 deri 
më 15 nëntor 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 9-10.

metalija rushë
     Lindi në Tropojë, më 14 mars 1895. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 

së dënimit administrativ, me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 10 tetor 1948 deri më 
15 dhjetor 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 66-67.

metalija Selim Met
Lindi në Tropojë. Me vendim nr. 11, 

datë 17. 10. 1960, të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u dëbua për motive 
politike për 30 vjet kohë, nga rrethi i 
Tropojës në rrethin e Lushnjës. Masa e 
dëbimit iu hoq më 21 nëntor të vitit 1990.

metalija Sim
Lindi në vitin 1892, në Tropojë.  Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, 
dhe të udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 1992, të 
Këshillit të Ministrave dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 30 nëntor të vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 260-261.

metalija Sulejman
     Lindi në Tropojë, më 10 qershor 1931. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 30 tetor 1948 deri më 
14 mars 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 15-16.

metalija Sherif
     Lindi në Tropojë, më 10 maj 1927. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
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krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethet e Beratit e të 
Tepelenës, prej datës 5 tetor 1948 deri më 
25 tetor 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 7-8.

metalija Xhemile
Lindi në vitin 1947, në Tropojë.  Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, 
dhe të udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 1992, të 
Këshillit të Ministrave dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 30 nëntor të vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 297-298.

metalija Ymer Xhemal
Lindi më 30 qershor të vitit 1943, në 

fshatin Dragobi të Tropojës. U arrestua më 
1 shtator 1960 dhe me vendim nr. 99, datë 
17. 9. 1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor «për veprime përgatitore 
për të kryer tradhëti ndaj atdheut me anën 
e arratisjes në Jugosllavi» dhe e dënoi me 
12 vjet heqje lirie.

Republika Popullore e Shqipërisë, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës, nr. 122 Akti, datë 17. 
9. 1960.

metalla ali 
Lindi më 1914, në Metallë të Durrësit. 

Më 20 dhjetor 1993, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me 
heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit për motive politike nga Ali 
Metalla, nga marsi i vitit 1947 deri në prill 
1948. U mbajt në hetuesi. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  125-126.

metalla ali
Lindi më 1925, në Elbasan. Me 

vendim nr. 46, 16 shkurt 1980, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 70-71.

metalla aqif
Lindi më 6 korrik 1907, në Gramsh. 

Me vendim nr. 23, datë 13 shtator 1962, 
Gjykata e Qarkut të Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 7 vjet 
burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F.  73-74.

metalla ibrahim osman
Lindi më 1895, në Elbasan. Në zbatim 

vendimit nr. 7514, datë 30 shtator 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
2, datë 4 janar 1992, vendosi vërtetimin 
e faktit të pushkatimit të tij pa gjyq për 
motive politike, më 30 dhjetor të vitit 1944. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 45-46; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

metalla (myshketa) nurie
Lindi më 1946 në Shijak. U dëbua për 

motive politike, prej 31 dhjetorit të vitit 
1947 deri më 1 janar 1958. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  68.

metalla Qazim 
Lindi më 1918, në Shijak. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Shijaku në Sukth, prej vitit 
1948 deri më 1949. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  81-82.

metalla Qemal 
Lindi në Shijak. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr.  23, datë 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
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Shijaku në Sukth, prej vitit 1948 deri më 
1949. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  89-90.

metalla Qerime 
Lindi më 1944, në Shijak. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Shijaku në Sukth, prej vitit 
1948 deri më 1949. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  91-92.

metalla Sadije 
Lindi në Shijak. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 23, datë 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Shijaku në Sukth, prej vitit 1948 deri më 
1949. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  107-108.

metanaj daut Hasan 
Lindi më 1922, në Fier. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 tetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

metanaj veiz
Lindi në Fier, në vitin 1916. U vra për 

motive politike, në vitin 1985.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 40-41.

metani isuf
Lindi më 1932, në Fier. Me vendim nr. 

19, datë 1 shkurt 1961, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut të mbetur në tentativë» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  39-40.

methasani (mazllemi) Mexhit 
Lindi më 1897, në Sohodoll të Dibrës. 

Me vendim nr. 87, datë 10 qershor 
1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi për «moskallëzim krimi kundër 

shtetit, të furnizimit dhe informatorit 
të të arratisurve» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave politike e qytetare.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  149-150.

methoxha Mane
Lindi më 10 maj 1898, në Poroçan. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Gramsh në 
Kokël (Gramsh), prej majit të vitit 1948 
deri në gusht 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 22-23.

methoxha (mollasi) nesim
Lindi më 1897. Vdiq në hetuesinë e 

Beratit, më 12 gusht të vitit 1947.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  39-40.

meti Shaban
Lindi më 10 janar 1931, në Mal të Zi. Më 

17 korrik 1979, Gjykata e Rrethit të Beratit 
e deklaroi fajtor për krimin e «tradhëtisë 
ndaj atdheut në formën e spiunazhit» dhe 
e dënoi me 25 vjet burg, si dhe humbjen e 
të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  75-76.

metko ahmet dalip
Lindi më 14 maj të vitit 1903, në Korçë. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 21 mars të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 280-281.

metko Hane Malo 
Lindi më 1922, në Korçë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 10 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

metko iljaz
Lindi në Korçë, në vitin 1922. U 

arrestua më 12 mars 1959, dhe me vendim 
nr. 61, datë 13 maj 1959, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
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lirie. U lirua më 30 mars 1967.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 304-305.

metko ramadan
Lindi në vitin 1927, në Kolonjë. U dënua 

për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» me 10 vjet heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 213-214.

metko Selim
     Lindi në Kolonjë, në vitin 1881. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993,  
si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 14 nëntor 1992 vendosi vërtetimin 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 25 prill të vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 157-158; F. 5, Viti 2016, 
D. 58, f. 19-20.

metko Sulejman
Lindi në Leskovik, në vitin 1923. 

Me vendim nr. 157, datë 13 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokstrës e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 3 vjet punë të detyruar. U 
lirua nga burgu me amnistinë e datës 28 
nëntor 1945 të K. A. Nac. Çl.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 149-150.

meto (bejto) nebi
     Lindi në Gostivisht të Korçës, në 
vitin 1902. U arrestua më 2 shkurt 1946. 
Me vendim nr. 159, datë 5 korrik 1946, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «sabotim të luftës e të pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
civile baraz me kohën e ndëshkimit.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 97-98.

meto Sadush
     Lindi në Kuqar të Fierit, në vitin 1910. 
Me vendim nr. 2, datë 6 gusht 1945, Gjykata 
Ushtarake e Fierit e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë 
së tij së luajtshme dhe të paluajtshme. Ky 
vendim u la në fuqi me vendimin nr. 208, 
datë 10 nëntor 1945, të Gjykatës së Lartë 
Ushtarake. Data e ekzekutimit mungon, 
por ekziston një radiogram i Enver Hoxhës 
më 18 gusht 1945, që aprovon dënimin e tij 
me vdekje.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 104-105.

metohu adem Mete
Lindi më 1927, në Metoh. Me vendim 

nr. 11, datë 29 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e 
dënoi me vdekje, me pushkatim, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. U ekzekutua më 21 tetor të 
vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 191-192.

metohu ahmet Mete
Lindi në vitin 1927, në Metoh. Më 2 

shtator 1945, Gjykata Ushtarake e Fierit e 
deklaroi «armik të popullit» e «kriminel 
lufte», se ka «qenë anëtar i B. K.», dhe e 
dënoi me vdekje, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 187-188.

metohu Mete
Lindi në Metoh. Me vendim nr. 32, datë 

21 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e Fierit e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik të 
popullit», dhe e dënoi me vdekje, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 189-190.

metolli Fiqirije
Lindi në vitin 1926. Në zbatim të 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 12, 
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datë 29 maj 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Fier, prej vitit 1953 deri më 30 
shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 88-89.

metra Kujtim
Lindi më 1940, në Elbasan. Me vendim 

nr. 155, datë 20 dhjetor 1969, të Gjykatës 
së Rrethit Elbasan e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  109-110.

metra Sadik
Lindi më 1879, në Burrel. Me vendim 

nr. 224, datë 24 nëntor 1951, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe për 
«moskallëzim të kriminelëve» dhe e dëmoi 
me 7 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  29-30.

metua ramadan
Lindi më 7 gusht 1945. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 7, datë 
6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Petovë (Fier), 
prej vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  18-19.

metua vezir
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 7, datë 6 mars 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Fier në Petovë 
(Fier), prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  19.

metua Xhemil
Lindi më 1949, në Ismetaj të Fierit. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
7, datë 6 mars 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Petovë (Fier), 

prej vitit 1966 deri më 30 shtator 1991. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  19.

metushi abaz
Lindi më 1885, në Çamëri. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Çamëria në Lozhan, prej 15 
majit të vitit 1949 deri më 30 dhjetor 1949.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  258-259.

metushi Bedri
Lindi në Boçar. U dëbua për motive 

politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  106.

metushi Hiqmet
     Lindi në vitin 1938. U dëbua për motive 
politike. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi Vlorë 
në fshatin Hoxharë të Fierit, prej datës 15 
mars 1966 deri më 20 prill 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 164-165. 

metushi Luan
     Lindi në Vlorë, në vitin 1954. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 23, datë 22 
maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
nga rrethi Vlorë në fshatin Hoxharë të 
Fierit, prej datës 15 mars 1966 deri më 20 
prill 1961.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 65-66. 

metyshi (nduelika) dara
Lindi në Rrëshen. Në zbatim vendimit 

nr 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 2, datë 16 
janar 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
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Mirditës  në rrethin e Tepelenës, prej datës 
15 janar të vitit 1945 deri më 31 gusht 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 128-129.

mevlani Shpëtim
Lindi në Gjirokastrës, në vitin 1949. 

Me vendim nr. 74, datë 14 shtator 1976, 
Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut në formë 
tentativë arratisjeje» dhe për «mos 
kallëzim krimi», me 14 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 59-60.

mexha alidie
     Lindi në Dukat, në vitin 1949. U internua 
për 5 vjet kohë për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 116. 

meza Hysen
     Lindi në Tiranë. Me vendim nr. 3, datë 
19 mars 1965 të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u internua për motive 
politike nga rrethi i Tiranës në fshatin 
Gradishtë të Lushnjës për 5 vjet kohë. 
Masa e dënimit iu hoq më 19 mars 1970.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 10.

meza ismail
     Lindi në Tiranë. Me vendim nr. 3, datë 
19 mars 1965 të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u internua për motive 
politike nga rrethi i Tiranës në fshatin 
Gradishtë të Lushnjës për 5 vjet kohë. 
Masa e dënimit iu hoq më 19 mars 1970.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 14.

mezini abaz
     Lindi në Vlorë, në vitin 1928. U burgos 
për agjitacion e propagandë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 191-192; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 36.

mezini ahmet 
Lindi më 1913, në Peqin. Me vendim 

nr. 34, datë 22 prill 1969, Gjykata Durrës 
e deklaroi fajtor për «agjitacion e 

propagandë» dhe e dënoi me 10 vje burg. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 6. 

mezini albert
Lindi më 1962, në Gjirokastër. Me 

vendim nr. 99, datë 6 shkurt 1989, Gjykata 
e Rrethit të Pogradecit e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 10 
vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  62-63.

mezini ardian
Lindi më 1963, në Durrës. U internua 

për motive politike, prej 25 prillit të vitit 
1986 deri më 25 dhjetor 1989.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  5.

mezini asllan ismail
Lindi në Gjirokastër, më 6 shtator 1874. 

Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 22 gusht 1992 vendosi vërtetimin 
e faktit të vdekjes së tij në hetuesi, më 30 
tetor të vitit 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 212-213.

mezini Besnik
     Lindi në Tiranë. Me vendim nr. 14 të vitit 
1980 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga qyteti i Tiranës në rrethin e Tiranës 
për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 9.

mezini Bujar
Lindi në Vlorë. U dënua më 1946, me 

grupin e Sami Qeribashit [shih].
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
36.

mezini Burhan
Lindi më 1920, në Vlorë. Me vendim 
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nr. 494, datë 23 shtator 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me 2 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  15.

mezini dako
     U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
27, datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Tiranë në 
rrethin Kavajë, prej majit të vitit 1946 deri 
në qershor të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 128-129. 

mezini drita
     Lindi në Tiranë. Me vendim nr. 14 të vitit 
1980 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga qyteti i Tiranës në rrethin e Tiranës 
për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 9.

mezini Fatmira
     Lindi në Bubullimë, në vitin 1944. U 
dënua dhe dëbua për motive politike. U 
shpall dhe kulake dhe e deklasuar. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 144. 

mezini Frederik
Lindi më 25 mars 1957, në Bulqizë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Fierit në 
Rubik të Mirditës, prej vitit 1960 deri më 
30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  65-66.

mezini Hetem
Lindi në vitin 1934, në Milec të 

Kolonjës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 21, datë 10 mars 1993, vendosi 

t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Ersekës në Kamzë të 
Tiranës, prej datës 15 mars të vitit 1950 
deri më 29 prill 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 78-79.

mezini islam 
Lindi më 1926, në Ishëm të Durrësit. Me 

vendim nr. 25, datë 26 tetor 1963, Gjykata 
e Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje jashtë shtetit» dhe e 
dënoi me 14 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  30-31.

mezini Komola
Lindi më 22 janar 1959, në Vlorë. U 

dëbua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  14.

mezini Maliq
     Lindi në Vlorë, në vitin 1916. Me vendim 
nr. 422, datë 31 korrik 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik të 
popullit», se  «gjatë okupacionit ka marrë 
pjesë aktive me Ballin Kombëtar», se «pas 
çlirimit ka mbajtur lidhje me elementë të 
pakënaqur dhe të prekur nga reformat e 
pushtetit dhe ka qenë një nga eksponentët 
e Ballit Kombëtra të Qarkut Vlorë» dhe 
e dënoi me 5 vjet heqje lirie me punë të 
detyruar, si dhe humbjen e të drejtave 
civile për dy vjet kohë. Me vendim nr. 28, 
datë 9 dhjetor 1947, Gjykata e Lartë ia zbriti 
dënimin në dy vjet heqje lirie me punë të 
detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 214-215. 

mezini Mimoza
     Lindi në Tiranë. Me vendim nr. 14 të vitit 
1980 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga qyteti i Tiranës në rrethin e Tiranës 
për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 9.

mezini Muharrem
Lindi në Leskovik, në vitin 1902. 

Me vendim nr. 108, datë 2 qershor 1947, 
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Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor se «ka qenë anëtar i organizatës E. A. 
V. I.» dhe e dënoi me 1 vit privim lirie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 33-34.

mezini Muke Hajrulla
Lindi më 1883, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mezini nadide
Lindi më 20 shtator 1927, në Berat. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Fierit në 
Rubik të Mirditës, prej vitit 1960 deri më 
30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  67-68.

mezini rami Muke
Lindi më 1925, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mezini Servet
Lindi në vitin 1901, në Karbunarë. Me 

vendim nr. 415, datë 30 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi fajtor se 
«duke qenë në komitetin fshatarak, ka 
kundërshtuar grupin e reformës agrare» 
dhe e dënoi me 7 muaj burg.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 191- 192.

mezini Syrja
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1928. U 

arrestua më 26 gusht 1949, dhe me vendim 
nr. 267, datë 3 dhjetor 1950, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «tentativë arratisjejeje» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie. U lirua më 
28 nëntor 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 228-229.

mezini Shaban
Lindi në Prezë, në vitin 1912. Me 

vendim nr. 101, datë 26 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korpusit të I-rë e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie (me punë të detyruar dhe të 
rëndë), si dhe humbjen e të drejtave civile 
e politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 224-225.

mezini Shaban 
Lindi më 1928. U burgos për motive 

politike, prej 13 dhjetorit të vitit 1964 deri 
më 15 shtator 1974. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  55-56.

mezini Shyqyri
Lindi më 22 gusht 1950, në Fier. Me 

vendim nr. 83, datë 7 prill 1978, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut në formën e 
tentativës së arratisjes jashtë shtetit të 
mbetur në fazën e përgatitjes » dhe e dënoi 
me 7 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F.  87-88.

mezini teki
Lindi në Delvinë, në vitin 1912. U 

arrestua më 24 maj 1946, dhe me vendim 
nr. 657, datë 17 dhjetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik 
të popullit» dhe «sabotator të pushtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet burgim, si dhe me 
humbjen e të drejtave politike e civile 
baraz me kohën e ndëshkimit.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 243-244.

mezini viktori
Lindi në Milec të Kolonjës, më 26 

shkurt të vitit 1949. U internua për motive 
politike nga rrethi i Tepelenës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 9 nëntor të vitit 1950 
deri më 9 nëntor 1958.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 80-81.

mezini Ylli
Lindi në Tiranë. Me vendim nr. 14 

të vitit 1980 të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u internua për motive 
politike nga qyteti i Tiranës në rrethin e 
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Tiranës për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 9.

mezja osman
Lindi më 27 gusht 1966, në Peqin. Me 

vendim nr. 34, datë 10 gusht 1987, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Rrethit të Dibrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes jashtë shtetit» dhe 
për «largimin përgjithmonë nga shërbimi 
ushtarak» dhe u dënua me 25 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 72-73.

mezolli Faik
Lindi në vitin 1909. Me vendim nr. 126, 

datë 12 qershor 1946, Gjykata e Rrethit të 
Korçës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në radhët e Ballit Kombëtar» dhe e dënoi 
me 20 vjet privim lirie, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 274-275.

mëhalla aqif
Lindi më 6 korrik 1907, në Gramsh. 

Me vendim nr. 23, datë 13 shtator 1962, 
Gjykata e Qarkut të Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 28-29.

mëhilli ahmet
     Lindi në Dukat të Vlorës, në vitin 1915. 
Me vendim nr. 870, datë 30 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 3 vjet 
privim lirie.  
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 253-254. 

mëhilli aliko
     Lindi në Dukat, në vitin 1925. U dënua 
dhe deklasua për motive politike, pra si 
anëtar i Ballit Kombëtar. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 32; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 134.

mëhilli çun
     Lindi në Iballë të Pukës, në vitin 1910. 

U arrestua më 15 qershor 1965. Me vendim 
nr. 23, datë 31 korrik 1965, Gjykata e 
Qarkut të Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë. U lirua më 16 janar 1975.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 24-25.

mëhilli dedë
Lindi në Dukagjin. Bujk. U gjykua 

bashkë me 38 të arrestuar të tjerë të 
organizatës «Bashkimi Shqiptar» mes 
31 janarit dhe 22 shkurtit të vitit 1946 në 
sallën e kinema «Rozafatit» dhe u dënua 
me dy vjet heqje lirie.
Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, “Kumi”, Tiranë, 
2009, I, f. 48.

mëhilli dila Mark
Lindi më 1890, në Kthellë të Mirditës. 

U internua për motive politike. Me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Mirditës 
në rrethet e Beratit dhe të Tepelenës, prej 
qershorit të vitit 1946 deri më 22 qershor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 76-77.

mëhilli gjokë
Lindi në Krujë, në vitin 1929. U arrestua 

më 23 maj 1952, dhe me vendim nr. 268, 
datë 31 tetor 1952, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor se «ka marrë pjesë 
në banda të armatosura» dhe e dënoi me 
20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 
5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 188-189.

mëhilli gjon nikë
     Lindi në Vukaj të Shllakut, në vitin 
1915. U arrestua më 28 nëntor 1946. Me 
vendim nr. 40, datë 31 janar 1947, Gjykata  
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor se 
«ka mbajtur lidhje me kriminelët e luftës e 
armiqtë e popullit», se «i ka strehuar dhe 
furnizuar; ka bërë mbledhje të ndryshme 
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me të arratisurit për të rrëzuar pushtetin; 
ka marrë pjesë në përpjekje me forcat 
operuese dhe i ka bërë pritë një skuardre të 
policisë, ku kanë mbetur të vrarë 3 policë 
dhe 2 të plagosur», ndaj e dënoi me 20 vjet 
burgim, humbjen e të drejtave elektorale, 
politike e civile, punë të detyruar baraz me 
kohën e ndëshkimit, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 67-68.

mëhilli gjon Zef
     Lindi në Pukë, më 28 qershor  të vitit 
1947. Më  26 janar 1980, me vendim nr. 
3, Gjykata e Pukës e deklaroi fajtor për 
«sabotim në ekonomi» dhe «agjitacion e 
propogandë» dhe e dënoi me 25 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drjetave elektorale 
për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 97-98, 178-179.

mëhilli Hito rustem 
Lindi më1882, në Gjirokastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
23 dhjetor 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mëhilli Llukë
Lindi në Dhërmi të Vlorës, në vitin 

1941. Me vendim nr. 35, datë 30 dhjetor 
1964, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 10 vjet hejqe lirie, 
konfiskimin e pasurisë (të pjesës së tij), si 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vejt kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 271-272. 

mëhilli Mëhill
Lindi në Shkodër, më 20 shkurt 1900. 

Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 
të Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën 
e bërë në pikën 7, në udhëzimin nr. 7, 
datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
personit pa qenë i dënuar, në mbledhjen 
e datës 13 mars 1993 vendosi të vërtetojë 

faktin juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, në vitin 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 25-26.

mëhilli Mëhill
Lindi në Krujë, në vitin 1914. U 

arrestua më 1 janar të vitit 1950, dhe me 
vendim nr. 56, datë 31 janar 1950, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «strehim e 
furnizim kriminelësh» dhe e dënoi me 20 
vjet privim lirie. U lirua më 25 nëntor të 
vitit 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 200.

mëhilli Milto
Lindi në Vuno të Himarës, në vitin 

1921. Me vendim nr. 157, datë 17 qershor 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor se «ka drejtuar një grup 
armiqësor kundër pushtetit» dhe e dënoi 
me 10 vjet privim lirie me punë të detyruar, 
si dhe humbjen e të drejtës politike për dy 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 243-244. 

mëhilli namik
Lindi në Dukat të Vlorës, në vitin 

1909. Me vendim nr. 102, datë 8 dhjetor 
1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «marrje pjesë në një 
organizatë antipushtet» dhe e dënoi me 3 
vjet heqje lirie me punë të detyruar, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për një vit 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 200-201. 

mëhilli nikollaq
Lindi në Dhërmi, në vitin 1875. Me 

vendim nr. 22, datë 10 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor se ka 
«bashkëpunuar me agjentët e Gestapos 
për interesa personale» dhe e dënoi me 2 
vjet heqje lirie. Me vendim nr. 609, datë 
19 tetor 1950, Gjykata e Rrethit të Vlorës 
e deklaroi fajtor për «sabotim ekonomik» 
dhe e dënoi me 3 vjet privim lirie (me punë 
të detyruar), humbjen e të drejtave civile, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme.
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F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 61-62.

mëhilli Pren
Lindi në vititn 1909. Në zbatim të ligjit 

nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të udhëzimit 
nr. 2, datë 4 janar 1992, të Këshillit të 
Ministrave, si dhe shtesën e bërë në pikën 
7, në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 1992, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 20 shkurt të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 83-84.

mëhilli Prena rrok
Lindi më 1915, në Kaçinar të Mirditës. 

U internua për motive politike. Me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Mirditës 
në rrethet e Beratit dhe të Tepelenës, prej 
qershorit të vitit 1946 deri më 22 qershor 
1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 74-75.

mëhilli Salo
Lindi në Vlorë. U vra më 30 dhjetor të 

vitit 1943 nga sulmi komunist mbi Dukat. 
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
133.

mëhilli Sinan
Lindi në Golëm të Gjirokastrës, 

më 17 gusht 1903. Gjykata e Rrethit të 
Gjirokastrës, vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vdekjes së tij në përpjekje me 
forcat e diktaturës komuniste, më 31 
shtator të vitit 1952. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 36-37.

mëhilli Sofokli
Lindi në Topovë të Zagorisë 

(Gjirokastër), në vitin 1914. Me vendim nr. 
20, datë 29 gusht 1959, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e vënies në shërbim 

të zbulimit grek» dhe e dënoi me 15 vjet 
heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 117-118.

mëhilli vangjel
     Lindi në Dhërmi të Vlorës, në vitin 
1931. U arrestua më 24 qershor 1956, dhe 
me vendim nr. 165, datë 21 nëntor 1956, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e deklaroi fajtor 
«tentativë arratisjejeje jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 13 vjet burgim, konfiskim të 
pasurisë (të pjesës së tij), si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. U 
lirua më 23 shtator 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 216-217. 

mëhilli Xhevat 
Lindi në vitin 1919, në Dukat të Vlorës. 

Me vendim nr. 22, datë 17 qershor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Vlorës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «sabotator të 
pushtetit» dhe e dënoi me 3 vjet burg. U 
arrestua sërsih më 2 janar të vitit 1954, dhe 
me vendim nr. 132, datë 3 nëntor 1954, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut dhe për 
moskallëzim krimi» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. U 
lirua më 24 korrik të vitit 1967.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 162-163.

mëhilli Xhevit
Lindi në Vlorë. Mbaroi për filologji në 

Firence. U dënua pas tre vjetësh hetuesi, 
bëri dhe 17 vjet burg.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
133.

mëhilli Zef Marash
     Lindi në Kir, në vitin 1900. Në zbatim 
të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
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dokumentet, në mbledhjen e datës 3 tetor 
1992, vendosi vërtetimin e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike më 
20 nëntor 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 34-35.

mëlyshi age 
Lindi më 1945, në Rrëshen. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 14, 
datë 29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethet 
Tepelenë dhe Lushnjë, prej 10 majit të vitit 
1945 deri më 30 korrik 1956.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  175-176.

mëlyshi Bardha ndue
     Lindi në Rrëshen, më 5 qershor 1939. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
14, datë 29 korrik 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Mirditës në rrethet e Tepelenës e të 
Lushnjës, prej datës 10 maj 1945 deri më 30 
korrik 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 79-80.

mëlyshi Bibë dedë
Lindi më 18 mars 1912, në Rrëshen. 

Me vendim nr. 371, datë 1 qershor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Mirditës vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
diktaturës, në qershor të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 63-65.

mëlyshi Bibë Mark
Lindi më 18 gusht 1849. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Mirditës në Rubik 
dhe Lezhë, prej 10 shtatorit të vitit 1945 
deri më 10 maj 1950.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 131-132.

mëlyshi dodë Llesh
Lindi më 19 qershor 1940, në Mirditë. 

U internua për motive politike. Me vendim 
nr. 13, datë 2 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Mirditë në 
rrethet Lezhë, Berat dhe Tepelenë, prej 10 
marsit të vitit 1945 deri më 2 mars 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 146-147.

mëlyshi Frrok Mark 
Lindi më 1903, në Mirditë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mëlyshi gjela ndue 
Lindi më 16 nëntor 1899, në Rrëshen. 

Me vendim nr. 98, datë 16 gusht 1949, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «bashkëpunim me 
kriminelët dhe të arratisurit» dhe e dënoi 
me vdekje, me pushkatim, si dhe humbjen 
e përhershme të të drejtave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 103-104.

mëlyshi gjergj
Lindi më 5 gusht të vitit 1939. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Mirditës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
15 janar të vitit 1945 deri më 31 dhjetor të 
vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 161-162.

mëlyshi gjetë Llesh
Lindi më 8 korrik 1948, në Rrëshen. Me 

vendim nr. 28, datë 16 gusht 1949, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me kriminelë 
të arratisur» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 123-124.

mëlyshi gjon nikollë
Lindi më 14 gusht 1870, në Rrëshen. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Mirditës në 
rrethet e Lezhës, Kuçovës dhe të Beratit, 
prej shkurtit të vitit 1946 deri në korrik 
1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 99-100.

mëlyshi Liza ndue
     Lindi në Rrëshen, më 28 mars 1943. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
14, datë 29 korrik 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Mirditës në rrethet e Tepelenës e të 
Lushnjës, prej datës 10 maj 1945 deri më 30 
korrik 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 81-82

mëlyshi Llesh gjon
Lindi më 12 tetor 1893, në Mirditë. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Mirditës në 
rrethet e Lezhës, Kuçovës dhe të Beratit, 
prej shkurtit të vitit 1946 deri në korrik 
1948.U arrestua më 1949, pas vrasjes së 
Bardhok Bibës, dhe me vendim nr. 98, datë 
16 gusht të vitit 1949, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me kriminelët dhe të 
arratisurit» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave. U pushkatua të nesërmen, 
më 17 gusht 1949, në Malaj të Mirditës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F.  41-42; 97-98.

mëlyshi Mara Hajdar
Lindi më 24 janar 1923, në Fan të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit 
nga rrethi Mirditë në rrethin Berat dhe 
Tepelenë, prej 20 shtatorit të vitit 1945 deri 
më 10 gusht 1947, dhe nga rrethi Mirditë 
në Rubik e Lezhë, prej 10 shtatorit të vitit 
1945 deri më 10 maj 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 68-69; 89-90.

mëlyshi Mark Llesh
Lindi në Malaj të Mirditës. Me vendim 

nr. 27, datë 16 shkurt 1993, Gjykata e 
Rrethit të Mirditës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij nga forcat e ndjekjes, 
më 12 prill të vitit 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 140-141.

mëlyshi Marta Kolë
     Lindi në Orosh, më 18 janar 1913. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
14, datë 29 korrik 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Mirditës në rrethet e Tepelenës e të 
Lushnjës, prej datës 10 maj 1945 deri më 30 
korrik 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 77-78.

mëlyshi Pjetër Mark
Lindi më 12 maj 1947, në Mirditë. Më 

6 janar 1994, Gjykata e Rrethit të Mirditës 
vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 148-149.

mëlyshi Prengë gjergj
Lindi më 1919, në Mirditë. Me vendim 

nr. 188, datë 21 gusht 1945, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«organizim dhe dezertim» dhe e dënoi me 
3 vjet burg. Me vendim nr. 223, datë 30 
shtator 1955, Kolegji Ushtarak i Gjykatës 
së Lartë e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe «agjitacion e propagandë» 
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dhe e dënoi me 15 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë. U lirua 
më 27 maj të vitit 1963.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 134-135.

mëlyshi Prengë Zef
Lindi më 16 shtator 1936. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 13, 
datë 2 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi Mirditë në rrethet 
Lezhë, Berat dhe Tepelenë, prej 10 marsit 
të vitit 1945 deri më 2 mars 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D.72/1, F. 107-108.

mëlyshi Zef
Lindi në Rrëshen, në vitin 1935. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Mirditës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
15 janar të vitit 1945 deri më 31 dhjetor të 
vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 299-300.

mëlleza ida
     Lindi në Shkodër, më 30 korrik 1935. U 
internua dhe deklasua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 59.

mëngjezi (prifti) aneta
Lindi më 7 gusht 1948, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 12, 
datë 29 maj 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit në rrethin e Fierit, prej 1 prillit të 
vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 139-140.

mëngjezi Spiro
Lindi në Fier, në vitin 1945. Me vendim 

nr. 4, datë 16 korrik 1953, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje dhe 
përhapje të sekretit shtetëror» dhe e dënoi 

me 7 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
dy vjet kohë. Pas lirimit nga u burgu, u 
dëbua. Me vendim nr. 12, datë 29 maj 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit brenda 
rrethit të Fierit, prej 1 prillit të vitit 1964 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 25-26; F. 1, V. 
2016, D. 60, F.  128-129.

mëniku Hasan
Lindi në Tiranë, në vitin 1908. Me 

vendim nr. 14, datë 17 janar 1947, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
«armik të popullit» dhe «sabotator të 
pushtetit» dhe e dënoi me 7 vjet burgim, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike baraz me kohën e 
ndëshkimit.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 28-29.

mëniku Mahmut (Tut)
Tregtar, anëtar i “Bashkimit Demokratik 

Shqiptar”.
Lindi në Tiranë, më 1907. Kreu 

Shkollën Ushtarake në Durrës dhe mori 
gradën e nëntogerit. Formoi një shoqëri 
automobilistike në linjën Tiranë-Vlorë. 
Ndihmoi Lëvizjen Nacionalçlirimtare, 
por mbeti nacionalist dhe antikomunist i 
hapur. U arrestua më 15 janar 1946 dhe, 
më 2 korrik të po atij viti, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «sabotim 
të pushtetit» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, humbjen e të drejtave civile e 
politike, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme. U ekzekutua 
të nesërmen (3 korrik 1946), në orën 5 të 
mëngjesit, bashkë me Xhahit Kokën [shih], 
Qenan Dibrën [shih], Telat Drinin [shih], 
Shaban Ballën [shih], Sami Qeribashin 
[shih], Mehmet Beshirin [shih] dhe Ali 
Kavajën [shih].
Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, “Kumi”, Tiranë, 
2009, I, f. 80-81, 101; F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 59-
60.
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mërija taqo
Lindi në Egjipt, në vitin 1899. Me 

vendim nr. 163, datë 16 gusht 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 7 vjet privim lirie me punë të detyruar 
baraz me kohën e ndëshkimit, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 165-166.

mërkuri Kolë
     Lindi në Pilur të Himarës, më 20 mars 
1880. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga fshati Pilur i Himarës në 
rrethin e Fushë-Krujës, prej datës 2 dhjetor 
1945 deri më 19 nëntor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 62-63.

mërkuri Muhamet 
Lindi më 1925, në Përmet. Me 

vendim nr. 4, datë 9 korrik 1975, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë, të pjesës së tij, humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë dhe 
heqjen e dekoratave.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  31-32.

mërtiri andrea
     Lindi në Fier, më 10 dhjetor 1946. Me 
vendim nr. 23, datë 12 prill 1975, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor në 
bazë të neneve 76, 10, 73/I, 320/II të Kodit 
Penal dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 22-25.  

mërtiri Kristaq
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1916. 

Gjykata e Rrethit të Korçës njohu faktin e 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 31 gusht të vitit 1943.

F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 108-109.

mërtiri Kristo
     Lindi në Kudhës, në vitin 1944. U 
internua për motive politike nga Himara 
në rrethin e Beratit, prej datës 7 korrik 1967 
deri më 15 shtator 1969.
 

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 85-86.

mërtiri vrano
     Lindi në Lukovë, në vitin 1900. U 
arrstua më 1 tetor 1947. Me vendim nr. 276, 
datë 9 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirkastrës e deklaroi fajtor se «ka zhvilluar 
veprimtari kundër pushtetit popullor» dhe 
e dënoi me 3 vjet privim lirie me punë të 
detyruar. U arrestua sërish më 23 maj 1955, 
dhe me vendim nr. 23, datë 22 shtator 1955, 
Gjykata e Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie, humbjen e të drejtës elektorale 
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për 4 vjet kohë, si dhe konfiskimin e 
pasurisë. U lirua më 18 shtator 1964.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 58-59.

mërtiro Kristofor
     Lindi në Leskovik të Kolonjës, në vitin 
1927. Me vendim nr. 1, datë 7 shkurt 
1983, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me persona dhe organizata 
kundërrevolucionare, për të dobësuar 
dhe minuar veprimtarinë shtetërore» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie, heqjen 
e dekoratave, humbjen e të drejtës së 
zgjedhjes për 5 vjet kohë, si dhe 5 vjet 
internim.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 120-121.

mëshkalla atë Pjetër 
Klerik katolik.
Lindi në Shkodër, më 25 shtator të 

vitit 1901. Mësimet fillore dhe të mesme i 
kreu në vendlindje, kurse të lartat në Linc 
(Austri), në Goricë të Sllovenisë dhe në 
Fakultetin e Filozofisë në Napoli (Itali). 
Më 1931 u shugurua meshtar i Shoqërisë 
së Jezuit në Shkodër dhe dha letërsi, gjuhë 
shqipe e filozofi në Seminarin Papnor. Më 
1934 themeloi rrethin «Shën Gjon Bosco» 
për edukimin e rinisë, dhe vazhdoi në 
Tiranë më 1937 në rrethin e «Shën Pjetrit». 
Në vitin 1945, regjimi komunist i kërkoi 
bashkëpunim. Por ai, jo vetëm që nuk 
pranoi, por në pretkun e mbajtur me 
rastin e vdekjes së Imzot Luigj Bumçit 
[shih], demaskoi hapur regjimin. Për 
ketë arsye, më 1946 u arrestua. Pas një 
hetuesie të gjatë, më 18 prill 1947, Gjykata 
Ushtarake e Granizonit të Tiranës, e dënoi 
me 15 vjet privim lirie e punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave për pesë vjet, 
si një nga themeluesit e organizatës 
«Bashkimi Kombëtar» dhe për agjitacion 
e propagandë. Në po këtë gjyq u dënuan 
edhe Dom Shtjefën Kurti [shih] e Imzot 
Irine Banushi [shih]. Dënimin e vuajti në 
disa kampe pune dhe në burgun e Burrelit, 
prej ku dhe u lirua më 1961, por pa të drejtën 
e shërbimit si meshtar. Kur në Shkodër 
po zhvillohej «Revolucioni kulturor», ai i 
dërgoi një letër Mehmet Shehu, ku në fund 

i shkruante: «Me të vërtetë, as anmiku ma 
i tërbuem i Pushtetit s’ka muejt me u ba 
një propagandë ma anmiqsore në 22 vjetë, 
sa i keni ba vedit». Ndaj, më 29 prill 1967, 
në Institutin Pedagogjik të Shkodrës, u 
organizua një mbledhje për «demaskimin» 
e veprimtarisë së tij. Dhe më 19 korrik të 
po atij viti, me vendim nr. 44, Gjykata 
e Shkodrës e dënoi me 10 vjet heqje lirie 
dhe konfiskim të pasurisë për «agjitacion 
e propagandë». Pas lirimit më 1978, u 
internua në kampin e Vlorës. Vdiq me 28 
korrik të vitit 1988. Është kleriku i parë që u 
dekorua më 1992 «Pishtar i Demokracisë».
Fritz Radovani, At Pjeter Meshkalla S.J., “At 
Gjergj Fishta OFM”, Tiranë, 1993.

mëzhika Shaqir
Lindi më 1903, në Burrel. Me vendim 

481, datë 9 gusht 1995, Gjykata e Rrethit 
të Matit vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij për motive politike, më 10 
korrik 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 31-33.

Atë Pjetër Mëshkalla

MËrtiro



339

mhilli (kuqani) gjokë Pal
I biri i Pal Mhillit [shih].
Lindi në Gallatë të Kurbinit të Krujës, 

në vitin 1929. Me vendim nr. 268, datë 31. 
10. 1952, Gjykata Ushtarake e Tiranës, e 
deklaroi fajtor për «bërje pjesë në banda të 
armatosura» dhe e dënoi me 20 heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave për pesë vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 107-108.

mhilli gjon
Lindi në Shkodër, në vitin 1925. Me 

vendim nr. 122, datë 13 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 18 muaj heqje lirie me punë të 
rëndë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 107-108.

mhilli  (kuqani) Pal Mhill
Lindi në Kuqan të Krujës, në vitin. Me 

vendim nr. 56, datë 31. 1. 1950, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatë së Lartë, e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me të arratisurit» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim.

mhilli Palinë
     Lindi në Dukagjin, në vitin 1900. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium nr. 
28, datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethet e Tepelenës e 
të Lushnjës, prej datës 15 shtator 1949 deri 
më 30 shtator 1955.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 39-40.

mhilli Pjetër
Lindi më 10 mars të vitit 1885, në 

Kallmet. Gjykata e Rrethit të Lezhës 
vërtetoi faktin e vrasjes së tij për motive 
politike, në vitin 1947.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 19-20.

mhilli Preç
     Lindi në Samrishë të Shkodrës, më 3 
shtator 1895. Me vendim nr. 167, datë 29 
tetor 1961, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», 
«bashkëpunim me diversantët» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet burgim, konfiskim të pasurisë, si 
dhe hubjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 101-102.

mhilli Shaqe
     Lindi në Shllak të Shkodrës, në vitin 
1943. Me vendim nr. 902, datë 5 prill 1994, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të internimit të 
saj për motive politike nga 12 janari i vitit 
1946 deri më 21 dhjetor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 57-58.

mhilli tomë Kolë
     Lindi në Plan, më 4 qershor 1910. 
Administrata e Burgjeve, pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, duke u bazuar në 
regjistrin themeltar nr. 2, me numër 
rendor 2654, vërteti se Tomë Kolë Mëhilli u 
arrestua për motive politike më 22 shkurt 
1952 dhe u lirua më 10 janar 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 10-11.

miceli dif
     Lindi në Porovë të Pukës, më 2 shkurt 
1885. U arrestua më 30 gusht 1948. Me 
vendim nr. 114, datë 22 gusht 1949, 
Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për «lidhje 
me kriminelët» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie. U lirua më 30 gusht 1952.
  

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 77-81.

mici avni
Lindi më 1958 në Dibër. U arrestua 

më 12 shtator 1986. Më 24 nëntor 1986, 
Gjykata e Rrethit të Kukësit e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit e mbetur në 
tentativë» dhe e dënoi me 8 vjet burg.

MiCi
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  186-187.

mici Hasan
     Lindi në Mazrek të Tiranës, në vitin 
1917. Me vendim nr. 227, datë 23 maj 
1952, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në një grup 
kundërrevolucionar» dhe e dënoi me 10 
vjet burgim, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e te drejtave civile për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 83-84; F. 5, Viti 2016, 
D. 58, f. 141-142.

mici gjon
Lindi në Shkodër, në vitin 1917. U 

arrestua më 8 qershor 1977, dhe me vendim 
nr. 201, datë 30 korrik 1977, u deklarua 
fajtor për «tentativë arratisjejeje jashtë 
shtetit» dhe u dënua me 16 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 247-248.

mici Marash
     Lindi në Nicaj të Shalës, në vitin 1913. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium 
nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethet e Tiranës e të 
Beratit, prej datës 1 shkurt 1945 deri më 25 
dhjetor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 63-64.

mici Mrikë
     Lindi në Tropojë, në vitin 1919. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendium 
nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethet e Tiranës e të 
Beratit, prej datës 1 shkurt 1945 deri më 25 
dhjetor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 61-62.

mici nuri
Lindi më 10 shkurt 1915, në Berat. U 

arrestua më 5 shkurt 1947. Më 31 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi «armik të popullit, se ka vepruar 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi me 
20 vjet burg me punë të detyruar, humbjen 
e të drejtave civile e politike për 5 vjet kohë 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  71-72.

mici Qemal
Lindi më 1909. Më 5 shtator 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 29 tetor 1943.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  216-217.

mici rushit
 Lindi më 22 maj të vitit 1939. Me vendim 

nr. 69, datë 21 gusht 1962, të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për motive politike nga rrethi i Kukësit në 
rrethin e Lushnjës, prej datës 21 gusht të 
vitit 1962 deri më 2 mars të vitit 1970.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 17-18.

mici Sulejman
Lindi më 1919, në Kukës. U arrestua më 

7 korrik 1947. Me vendim nr. 301, datë 30 
gusht 1947, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi fajtor se « është arratisur nga 
Ushtria Kombëtare, duke marrë me vete 
dhe armatimin e tij ushtarak. Ka qëndruar 
për nje kohë të gjatë i dezertuar dhe ka 
kaluar për në Jugosllavi», ndaj dhe e dënoi 
me 2 vjet burg dhe punë të detyruar.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  227-228.

micka Hasan Seit
     Lindi në Tepelenë, më 25 gusht 1884. 
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
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së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuare pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, në mbledhjen e datës 5 
shtator 1992, vendosi vërtetimin e faktit të 
vdekjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 28 qershor të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 54-55.

miculi Koço nasho 
Lindi më 1908, në Gjirokastër. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
31 dhjetor të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

miçaço dionis
Lindi më 1908, në Bukuresht, Rumani. 

Me vendim nr. 10, datë 16 janar 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krijimin dhe drejtimin e 
Organizatës Demokristiane» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  60-61.

miçi athina
     Lindi në Perdhikor, më 5 qershor 1920. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
18, datë 19 nëntor 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Sarandës në 
Cërrik të Elbasanit, prej datës 22 maj 1951 
deri në vitin 1960.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 103-104.

miçi ilia
Lindi në Leskovik, më 6 shkurt të vitit 

1924. Me vendim nr. 55, datë 26 qershor 
1952, Gjykata Ushtarke e Korçës e deklaroi 
fajtor për «faje penale kundër popullit e 
shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet privim lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 11-12.

miçi Muzafer
Lindi në fshatin Lazarat të Gjirokastrës, 

në vitin 1943. Me vendim nr. 18, datë 2 
qershor 1971, të Komisionit Qendror të 

Internim-Dëbimeve, u internua për çështje 
politike nga rrethi i Gjirokastrës në rrethin 
e Krujës, prej datës 2 qershor të vitit 1971 
deri më 10 qershor të vitit 1976. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 154-155.

miçi theodhori
     Lindi në Mursi të Sarandës, në vitin 
1908. Me vendim nr. 244, datë 18 nëntor 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirkastrës 
e deklaroi fajtor se «ka marrë pjesë në 
një grup armiqësor, që kishte si qëllim 
përmbysjen e pushtetit popullor dhe ishte 
vënë në shërbim të Sillogut» dhe e dënoi 
me 15 vjet heqje lirie, si dhe humbjen e së 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 27-28. 

miçi vangjel
Lindi në Leskovik, në vitin 1913. 

U arrestua më 24 janar 1947, dhe me 
vendim nr. 30, datë 21 mars 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«lidhje me monarko fashistët Grekë» dhe e 
dënoi me 15 vjet privim lirie. Me dekretin 
nr. 5819, datë 27 prill 1949, iu fal mbetja e 
dënimit. U arrestua sërish dhe me vendim 
nr. 12, datë 2 nëntor 1959, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 25 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 24-25.

miçiniko ilia
     Lindi në Cerkovicë të Sarandës, më 
10 maj 1950. Me vendim nr. 594, datë 14 
dhjetor 1993, Gjykata e Rrethit të Sarandës 
vendosi të njohë faktin juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq nga forcat e kufirit më 5 qershor 
të vitit 1985.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 7-8.

miço apostol 
Lindi më 1942, në Durrës. Me vendim 

nr. 10, datë 24 janar 1975, Gjykata 
e Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut, arratisje jashtë 
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shtetit e mbetur në fazën e përgatitjes» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë, pjesës së tij.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  139-140.

midha Fadil ahmet
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1921, në 

Burrel. U pushkatua pa gjyq për motive 
politike, më 30 maj të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 27-28.

miftari Shaqir
     Lindi më 7 nëntor 1908. Në zbatim të 
ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike më 10 prill të 
vitit 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 52-54.

miftari Shefki 
Lindi më 1906, në Dibër. Më 1946, 

Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«kriminel lufte dhe sabotator të pushtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F.  99-100.

miha Pilo
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1909. 

Me vendim nr. 37, datë 26 shtator 1962, 
Gjykata Ushtarake e  Gjirokastrës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë» dhe për 
«moskallëzim krimi» me 10 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 39-40.

mihaj Sefedin Jonuz
Lindi më 16 gusht të vitit 1901, në 

Mallakastër. U pushkatua pa gjyq për 
motive politike, më 20 qershor të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 197-198; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mihaj Suzana
Lindi më 1949. U dëbua për motive 

politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  8.

mihali Cvetko
Lindi më 17 prill 1964, në Shtyllas. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Korçë në 
Shtyllas të Fierit, prej vitit 1964 deri më 30 
shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  41-42.

mihali dragica
Lindi më 13 shkurt 1961. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
Korçë në Shtyllas të Fierit, prej vitit 1962 
deri më 1985.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 6-7.

mihali Elena
Lindi në vitin 1921. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Tepelenës, prej datës 5 
mars 1952 deri më 5 mars të vitit 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 49-50.

mihali Janaq
Lindi më 22 nëntor 1957. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 20, datë 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
Korçë në rrethin Fier, prej vitit 1957 deri 
më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  28-29.
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mihali Jorgji
Lindi më 1915, në Përmet. U burgos 

për motive politike, prej 12 nëntorit të vitit 
1946 deri më 28 prill 1949.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  239-240.

mihali (papamihali) Papa Josif
Klerik katolik i ritit bizantin, martir i 

Kishës.
Lindi në Elbasan, më 23 shtator të 

vitit 1912. Studimet i kreu në seminarin 
«Benedikti XI», në Grotaferrata (Itali); 
studimet e filozofisë dhe të teologjisë në 
seminarin e Shën Atanazit në Romë, ku 
dhe u shugurua, më 1 dhjetor të vitit 1935. 
Një vit më vonë u kthye në Shqipëri dhe 
u caktua famullitar i kishës së Shën Pjetrit 
në Elbasan. U arrestua në vitin 1945, dhe 
u dërgua me punë të detyruar në Korçë. I 
rraskapitur nga lodhja, meqë nuk mund të 
punonte më, më 26 tetor 1948 e varrosën të 
gjallë në kënetën e Maliqit. U shpall martir 
i Kishës nga Papa Françesku në prill të 
vitit 2016.

mihali Mitro
Lindi më 25 tetor 1957, në Korçë. U 

internua dhe u dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 16, datë 18 gusht 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Korçë në Shyllas të 
Fierit, prej vitit 1957 deri më 30 shtator 
1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  26-27.

mihali Petro
Lindi më 1 dhjetor 1941. U internua dhe 

u dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 16, datë 18 gusht 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
Korçë Shyllas të Fierit, prej 14 shkurtit të 
vitit 1952 deri më 30 shtator 1991, nga të 
cilat 10 vjet qenë internim.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  51-52.

mihali Sandri
Lindi më 7 dhjetor 1936, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Shtyllas, prej datës 14 shkurt 
1952 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 95-96.

mihali Sotir
Lindi më 13 gusht 1945, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Shtyllas, prej vitit 1953 deri më 
30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 76-77.

mihali Spase
Lindi më 1 janar 1960. U dëbua për 

motive politike, prej vitit 1960 deri më 30 

Papa Josif Mihali
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shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 43-44.

mihali Stefanka
Lindi më 11 tetor 1920, në Korçë. U 

internua dhe u dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 16, datë 18 gusht 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Korçë në Shtyllas të 
Fierit, prej 14 shkurtit të vitit 1952 deri më 
30 shtator 1991, nga të cilat 10 vjet qenë 
internim.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  49-50.

mihali theodhor
Lindi më 15 maj 1917. U internua dhe u 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
23, datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit dhe dëbimit nga rrethi Korçë në 
Shyllas të Fierit, prej 15 prillit të vitit 1962 
deri më 19 tetor 1984.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  43-44.

mihallarri nikolla
     Lindi në Moravë të Korçës, më 23 
mars 1954. Me vendim nr. 283, datë 
10 dhjetor 1976, Gjykata e Rrethit të 
Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 15 vejt heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 27-28.

mihana ahmet Bajram
Lindi më 1915. U ekzekutua për motive 

politike më 10 maj të vitit 1952.

miho ana 
Lindi më 1916, në Korfuz, Greqi. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 

së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Durrësi në Sukth, prej 
30 janarit të vitit 1968 deri më 6 shtator 
1990.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  157-158.

miho Kostaq
Lindi në Goricë, në vitin 1955. Me 

vendim nr. 52, datë 12 qershor 1973, 
Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «moskallëzim krimi kundër 
shtetit, që dihej me siguri prejt tij që ishte 
përgatitur» dhe e dënoi me 4 vjet heqje 
lirie. Dënimi filloi të zbatohet më 25 mars 
1973.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 252-253. 

miho Kristaq
Linid më 1940, në Delvinë. U burgos 

për motive politike, prej 2 shkurtit të vitit 
1948 deri më 2 shkurt 1965.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  124-125.

mikaj Mark
Lindi në Shkodër, në vitin 1936. U 

arrestua më 23 qershor 1962, dhe me 
vendim nr. 185, datë 30 maj 1962, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
15 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
të pjesës së tij dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 214.

mikaj Pjetër
Gjykata e Rrethit të Malësisë së Madhe 

vërtetoi faktin e vrasjes së tij për motive 
politike, më 16 shkurt të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 133-134.

mikeli gjokë Prengë
Lindi më 1910, në Kurbnesh të Mirditës. 

Me vendim nr. 29, datë 6 qershor 1977, 
Gjykata e Rrethit të Mirditës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 122-123.
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mikeli Luigj
Lindi në Shkodër, më 16 prill 1897. 

Me vendim nr. 190, datë 28 gusht 1945, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor se «ka qenë komandant i zonës dhe 
në mbledhjet që bënte kishte si qëllim 
mobilizimin e popullit kundër luftës 
Nacionalçlirimtare» dhe «sabotator i 
luftës», dhe u dënua me 30 vjet heqje lirie, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së tundshme 
dhe të patundshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 48-49.

milaj age
Lindi më 16 nëntor të vitit 1916. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Shkodrës në rrethin e Beratit, 
prej datës 20 janar të vitit 1945 deri më 17 
nëntor 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 34-35.

milaj dedë
Lindi më 25 janar të vitit 1906.  Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të ligjit nr. 7660, datë 4 janar 1993, 
si dhe udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, 
të Këshillit të Ministrave, komisioni, në 
mbledhjen e datës 22 korrik 1993, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 10 shkurt të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 124-125.

milaj drande
Lindi më 20 tetor të vitit 1920. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Shkodrës në rrethin e Beratit, 
prej datës 20 janar të vitit 1945 deri më 17 
nëntor 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 40-41.

milaj gjergj
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrative, me 
vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Beratit, prej datës 20 janar të vitit 1945 deri 
më 17 nëntor 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 30-31.

milaj Jakov
Veteriner, publicist, antropolog, 

Ministrër i Bujqësisë dhe Pyjeve në 
Qeverinë e Maliq Bushatit (12 shkurt-12 
prill 1943).

Lindi në Shkozë të Fierit, më 25 mars 
të vitit 1911. U shkollua ne Gjimnazin e 
Shkodrës. Për një kohë të gjatë punoi si 
mësues në qytetin e tij të lindjes, pastaj 
si sekretar komune në nënprefekturën 
e Kolonjës dhe si redaktor në organe të 
ndryshme të shtypit të Tiranës. Më 1934 
iu dha e drejta e studimit për veterinari në 
Universitetin e Torinos. Më 1935 i ndërpreu 
përkohësisht studimet dhe u kthye në 
vendlindje, ku mori pjesë në Kryengritjen 
e Fierit. Pas dështimit të kryengritjes, u 
dënua me burgim te përjetshëm, por më 
vonë u fal dhe u kthye në Torino për të 
mbaruar studimet. Pas diplomimit, në 17 
korrik të vitit 1939 u kthye në Shqipëri dhe 
nisi punën si Shef Laboratori në Durrës 
e pastaj në Korçë. Në nëntor të vitit 1939 
u rikthye në Fier dhe themeloi shërbimin 
veterinari të kësaj Nënprefekture. Nga 12 
shkurti deri me 12 prill të vitit 1943 ushtroi 
funksionin e Ministrit të Bujqësisë dhe të 
Pyjeve në Qeverinë e Maliq Bushatit [shih]. 
U arrestua në vitin 1945 dhe u dënua me 15 
vjet burgim si kolaboracionist. Pas 6 vjetësh 
privim lirie, nga të cilat 3 në kamp pune, si 
ai në Kamëz dhe Xhafzotaj, u lirua duke 
përfituar nga amnistitë. Por pas lirimit, u 
internua me gjithë familjen, fillimisht në 
Llakatund të Vlorës e, më pas, në fshatin 
Shtyllas të Fierit (3 korrik 1954-6 gusht 
1956). Në vitin 1956 lejohet të vendoset 
në Fier, së bashku me bashkëshorten dhe 
tre fëmijët. Po këtë vit nisi të punojë në 
Ndërmarjen Bujqësore «Çlirim» në Fier, 
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ku punoi thuajse për një dekadë. Pastaj, 
për njohuritë e tij gjuhësore-historike, e 
bënë punonjës-bashkëpunëtor të Institutit 
të Historisë dhe të Gjuhësisë në Tiranë. 
Vdiq më 2 janar të vitit 1997, në moshën 
85 vjeçare dhe u varros në varrezat e Fierit.

vepra: Raca shqiptare, “Ismail Mal’ 
Osmani”, Tiranë, 1944 (që u hoq nga 
qarkullimi qysh më 1945); Si të rritim viça 
të shëndoshë, 1960; ABC-ja e mjelëses, 1973: 
Sëmundjet e derrave, 1973. Që në vitet ’60-
të, Milaj ishte edhe autor i një sërë librash 
shkollore për studentët e Institutit të Lartë 
Bujqësor, të degës së Veterinarisë, si: 
Rritja e Buallicës, Sëmundja e viçave në rritje, 
Mbrojtja e shëndetit të kafshëve bujqësore etj. 
Është dhe autor e bashkëautor i një sërë 
artikujsh shkencor të botuar në vitet 1965-
1981 në Buletinin e Shkencave bujqësore.
AISKK, F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 57-58; F. 1, V. 
2016, D. 60, F.  37-38.

milaj Katrinë
Lindi në vitin 1916, në Grudë. Në 

zbatim vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Shkodrës në rrethet e Tepelenës e 
të Lushnjës, prej datës 20 mars të vitit 1949 
deri më 10 maj 1957.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 36-37.

milaj Mrikë
Lindi më 20 gusht të vitit 1922. Në 

zbatim vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Shkodrës në rrethin e Beratit, 
prej datës 20 janar të vitit 1945 deri më 17 
nëntor 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 28-29.

milaj ndoç
Në zbatim vendimit nr 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Beratit, prej datës 20 janar të vitit 1945 deri 
më 17 nëntor 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 32-33.

milaj (deda) Pjetër
Lindi në Shkodër, në vitin 1912. Me 

vendim nr. 299, datë 17 korrik 1946, 
Gjykata Ushtarake e  Shkodrës e deklaroi 
fajtor në bazë të neneve 12, 13, 14, 19 dhe 29 
të ligjit mbi «organizimin e funksionimin 
e Gjykatës» dhe e dënoi me burgim të 
përjetshëm.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 38-39.

milaj Prenë
Lindi në vitin 1938. Në zbatim vendimit 

nr 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 

Jakov Milaj
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të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 25, datë 
23 korrik 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Shkodrës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
5 qershor të vitit 1948 deri më 10 dhjetor 
1957.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 15-16.

milaqi Emilio
Lindi në Tiranë, në vitin 1956. Me 

vendim nr. 46, datë 3 mars 1987, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«tradhëtisë ndaj atdheut në formën e 
arratisjes» dhe për «largim pa leje nga 
internimi» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie (dënim i kombinuar).
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 6-7.

milaqi osman 
Lindi më 1905, në Pjeshkëz të Shijakut. 

Me vendim nr. 52, datë 28 maj 1949, Gjykata 
e Lartë Ushtarake Tiranë e deklaroi fajotr 
për «pjesëmarrje në grup antipushtet» dhe 
e dënoi me 5 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtë elektorale për 2 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  45-46.

mile Lam vangjel 
Lindi më 1917, në Lushnjë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 shtator 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mile Prekë
Lindi në Vrith të Shkodrës, në vitin 

1925. Me vendim nr. 324, datë 2 tetor 1945, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 3 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 82-83.

milici Preng
Lindi në vitin 1906, në Xhuxh të 

Mirditës. U arrestua më 20 prill 1946, 
dhe me vendim nr. 167, datë 30 maj 1946, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje dhe 
bashkëpunim me kriminelin e luftës Mark 

Gjon Markaj» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale baraz 
me kohën e ndëshkimit. Me dekret nr. 819, 
datë 27 prill 1949, dënimi iu zbrit në 7 vjet 
burg.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 122-123.

milkurti Mustafa
Lindi më 1915, në Lis të Matit. Më 

6 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 25 qershor 
të vitit 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 13-14.

milkurti rrahman
Lindi më 1909, në Lis të Matit. Më 

6 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 25 qershor 
1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 15-16.

milo andonia
Lindi më 11 skurt të vitit 1941, në 

Himarë. Me vendim nr. 11, datë 4 shkurt 
1959, të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga rrethi i Vlorës në rrethin e Lushnjës 
për 5 vjet kohë.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 189-190.

milo themistokli 
Lindi më 1908, në Vlorë. Me vendim 

nr. 138, 20 maj 1947, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor se «ka 
marrë pjesë në një grup armiqësor kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 4 vjet burg 
dhe punë të detyruar baraz me kohën e 
ndëshkimit.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  133-134.

milori vasil
     Lindi në Vrion, më 18 mars 1919. U 
arrestua më 26 gusht 1946. Me vendim nr. 
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56, datë 31 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe «sabotator të pushtetit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskim të pasurisë. U 
ekzekutua më 8 shtator 1946, në orën 11: 00. 
Shumë vite pas ekzekutimit, më prill 1984, 
Plenumi i Gjykatës së Lartë, me vendim 
nr. 35, vendosi prishjen e vendimit nr. 56, 
datë 31 gusht 1946 të Gjykatës Ushtarake 
të Gjirokastrës dhe vendimin nr. 84, datë 5 
shtator 1946 të Gjyjatës së Lartë Ushtarake, 
dhe e deklaroi të pafajshëm.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 46-48.

miloshi Spiro
Lindi në Jugosllavi, në vitin 1904. 

Me vendim nr. 291, datë 16 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe 
e dënoi me 3 vjet heqje lirie me punë të 
detyruar, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 272-273.

miloti Ëngjëll
Lindi në vitin 1967, në Dajç. U arrestua 

më 2 masr 1991, dhe me vendim nr. 49, datë 
17 korrik 1991, Gjykata e Rrethit të Lezhës 
e deklaroi fajtor se «në bashkëpunim, ka 
rrëzuar bustin e Enver Hoxhës në pasditen 
e datës 20 shkurt të vitit 1991» dhe e dënoi 
me 2 muaj heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 39-40.

milushi Hamza
Lindi në Bujan të Tropojës, në vitin 

1926. U arrestua më 9 mars 1947, dhe 
me vendim nr. 246, datë 18 korrik 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit dhe shtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet privim lirie (me punë 
të detyruar).

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 239-240.

milla Sefedin
Lindi në Burgajet, në vitin 1916. Me 

vendim nr. 285, datë 21 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor si 

«sabotator të pushtetit» dhe e dënoi me 30 
vjet burgim, humbjen e të drejtës civile e 
politike baraz me kohën e ndëshkimit, si 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 114-115.

milloshi dan
Lindi më 1904, në Mat. Me vendim nr. 

628, datë 24 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor se ka «furnizuar 
dhe strehuar kriminelët e arratisur» dhe e 
dënoi me 5 vjet burg. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 23-24.

milloshi gjon 
Lindi më 1931, në Durrës. Me vendim 

nr. 36, datë 30 prill 1974, Gjykata e Rrethit 
të Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë në dëm të pushtetit popullor 
» dhe e dënoi me 8 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  127-128.

milloshi ismail Hysen
Lindi më 1920, në Burrel. Më 6 nëntor 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin 
e kohës së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të faktit të vdekjes së personit pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 30 
korrik të vitit 1944, në fshatin Macukull të 
Matit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  16-17; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

milloshi Katerina
Lindi më 1944, në Shkodër. U internua 

për motive politike. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  185.

milloshi Mark 
Lindi më 1931, në Rrushkull. Me 

vendim nr. 19, datë 2 gusht 1968, Gjykata 
e Qarkut të Durrësit e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut me përgatitje 
për arratisje», për «përkrahje pas kryerjes 
së krimit», si për «shkelje të dispozitave 
mbi valutën dhe arin» dhe e dënoi me 16 
vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  96-97.

milloshi novruz
Lindi më 10 mars 1915, në Strelcë 

të Korçës. Me vendim nr. 8, datë 2 tetor 
1845, Gjykata Ushtarake e Pogradecit e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme. Me dekret 
nr. 819, datë 27 prill 1949, dënimi iu zbrit 
në 5 vjet burg. Me dekretin nr. 9620, datë 
25 nëntor 1949, u lirua dhe iu kthyen të 
drejtat. U arrestua sërish më 1958, dhe me 
vendim nr. 23, datë 1 gusht 1958, Gjykata 
e Qarkut të Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
8 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F.  41-42.

milloshi (isaj) Suzana
Lindi më 1952, në Fier. U dëbua për 

motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F.  61.

mima Jovan andrea 
Lindi më 1925, në Durrës. Me vendim 

nr. 472, datë 11 gusht 1993, Gjykata e 
Rrethit të Durrësit vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes së tij në përpjekje 
me forcat partizane, në afërsi të fshatit 
Bërxullë të Tiranës.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  245-247; Gazeta 
55, 27 nëntor 2015, 17.

mima Konstandin
     Lindi në Durrës, në vitin 1903. Drejtoria 
e Administratës së Burgjeve, pranë 
Ministrisë së Rendit Publik, më 23 shtator 
1993 vërtetoi se Konstandin Mima u 
arrestua për motive politike më 14 shtator 
1947, dhe u lirua më 1 qershor 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 89-90.

mima Petraq
Lindi më 1929, në Durrës. U arrestua 

më 31 janar 1980. Me vendim nr. 81, 
datë 12 maj 1980, Gjykata e Rrethit të 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg dhe humbjen e të drejtës së 

zgjedhjes për 2 vjet kohë. U lirua më 15 
nëntor 1982.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  98-99.

mimani (kovaçi) Mrie
Lindi më 29 tetor 1952, në Iballë të 

Pukës. U dëbua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  124.

mimi Zef
Lindi në vitin 1878, në Gurëz.  Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, 
dhe të udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 1992, të 
Këshillit të Ministrave dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike, më 26 gusht të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 254-255.

mimili artan
Lindi më 1973, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Durrës në Kullë (Durrës), prej vitit 1975 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  18-19.

mimili ramazan
Lindi më 1927. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 23, datë 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e debimit nga rrethi 
Durrës në Kullë (Durrës), prej 19 shtatorit 
të vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  93-94.

mimini Bylyre
Lindi më 15 shtator 1941. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 2, 

MiMini



350

datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në Kamëz, prej datës 1 nëntor 
të vitit 1949 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 302-303.

mimini Ferit
     Lindi në Tepelenë. Në zbatim të ligjit nr. 
7514, datë 30 shtator 1991, të ligjit nr. 7660, 
datë 14 janar 1993, si dhe të udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 
1992, për njohjen e faktit të pushkatimit 
pa gjyq, komisioni në mbledhjen e datës 
21 tetor 1993, vendosi vërtetimin e faktit 
të pushkatimit të tij pa gjyq për motive 
politike, në qershor të vitit 1943, në Berat.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 66-67.

mimini Hava
Lindi në vitin 1865, në Blacë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në Kamëz, prej datës 1 nëntor 
të vitit 1949 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 296-297.

mimini Kajan
Lindi në vitin 1899, në Blace. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në Kamëz, prej vitit 1949 deri 
më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 294-295.

mimini Lude
Lindi më 20 mars të vitit 1933, në 

Pogradec. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 2, datë 16 janar 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 

politike nga rrethi i Pogradecit në rrethin 
e Korçës, prej datës 1 nëntor të vitit 1949 
deri në vititn 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 51-52.

mimini Mefail
Lindi në Pogradec, në vitin 1915. U 

arrestua më 15 qershor 1945, dhe me 
vendim nr. 321, datë 8 tetor 1945, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave qytetare-politike.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 341-342.

mimini Nekije
Lindi në vitin 1888. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në Kamzë, prej datës 1 nëntor 
të vitit 1949 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 306-307.

mimini vaide
Lindi në vitin 1915, në Blacë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në Kamëz, prej datës 1 nëntor 
të vitit 1949 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 298-299.

mimini Xhevat
Lindi më 16 shtator të vitit 1939. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 2, 
datë 16 janar 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Pogradecit në Kamëz, prej datës 1 nëntor 
të vitit 1949 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 292-293.

MiMini
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mimo Jovan 
Lindi në Durrës. Më 11 gusht 1993, 

Gjykata e Rrethit të Durrësit vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij 
në përpjekje me forcat partizane, më 14 
shtator 1944, në Prezë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  113-115.

minarolli Shefki
Lindi në vitin 1903, në Pogradec. Me 

profesion hotelier dhe me arsim fillor. Më 
27 shtator 1947, Këshilli i Gjykatës së Lartë 
Ushtarake e dënoi me 20 vjet privim lirie, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen 
e të drejtës politike baraz me kohën e 
ndëshkimit, si «...inisiator i një organizate 
klandestine kundër Pushtetit Popullor», se 
është «...munduar me anë propagande të 
sabotojë reformat dhe të krijojë disfatizëm 
e pasiguri», se ka «...krijuar lidhje me 
kriminelët e luftës mbrenda dhe jashtë 
Shqipëris duke u përpjekur të pregatisë një 
kryengritje kundër Republikës Popullore të 
Shqipërisë», se është «...lidhur me Sillogun 
Vorio-epirot të Janinës e Selanikut dhe ka 
marrë prej tyre udhëzime, ndihma dhe 
lëndë propagandistike», se ka «...krijuar 
lidhje me anglo-amerikanët e me monarko-
fashistat grekë, nga të cilët ka marrë 
udhëzime dhe u ka dhënë informata me 
karakter ushtarak, politik dhe ekonomik», 
se ka «...kryer një aktivitet t’organizuar 
sabotimi në qendrat e punës», se ka «...
nxitur t’aratisurit të kryejnë aksione dhe 
ka pregatitur lëvizjen e 9 Shtatorit kundër 
Qytetit të Shkodrës» dhe se ka «....shtyrë 
t’aratisurit të vrasin njerëz të Pushtetit 
dhe ka vendosur të bëjë atentate kundër 
Udhëheqësavet të Pushtetit.»

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 173-174.

mindilli dervish
     Lindi në Shkodër, më 15 qershor 1934. 
Me vendim nr. 381, datë 9 gusht 1977, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 7 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 68-69.

mine Qazim Shaban 
Lindi më 1915, në Fier. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 tetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

minellari Kamber
Lindi në Pogradec, në vitin 1903. Me 

vendim nr. 4, datë 6 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në organizatën tradhëtare 
të Ballit Kombëtar» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg me punë të detyruar, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
politike-civile baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 280-281.

minga Qerim
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
55.

minga thanas
Lindi në Drenovë të Korçës, në vitin 

1927. Me vendim nr. 233, datë 9 shtator 
1977, Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje» dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie, si dhe konfiskimin 
e pasurisë. Me vendim nr. 14, datë 27 
prill 1979, Gjykata e Rrethit të Mirditës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe u dërgua për mjekim të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 102-103.

minia Mehmet
Lindi në Konispol, më 31 dhjetor 1920. 

Me vendim nr. 957, datë 26 prill 1993, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike më 31 mars të 
vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 185-187.

minia nesret
Lindi në Konispol, më 31 dhjetor 1886. 

Me vendim nr. 956, datë 26 prill 1993, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij pa 

Minia
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gjyq për motive politike më 31 mars 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 188-190.

minina Mehmet nustret 
Lindi më 1920, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

minina Qefsere Muharrem
Lindi më 1938, në Filat. U dëbua për 

motive politike, prej 10 prillit të vitit 1956 
deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  85.

mino Braho
Lindi në vitin 1895. U arrestua më 30 

janar 1945, dhe më 2 gusht 1945, Gjykata 
Ushtarake e Kolonjës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me vdekje, si dhe 
konfiksimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. U ekzekutua më 29 gusht të 
vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 149-150.

mino (gostivishti) Lila
Lindi në vitin 1926. U arrestua më 

6 janar 1945. Me vendim nr. 3, datë 18 
korrik 1945, Gjykata Ushtarake e Kolonjës 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik 
të popullit» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 14-15.

mino Qamil Hasan 
Lindi më 1907, në Elbasan. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 7 nëntor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mino refat
Lindi në Gostivisht të Korçës, në 

vitin 1928. Me vendim nr. 227, datë 13 
gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi «sabotator të luftës dhe të 
pushtetit» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lire, 

konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
elekorale baraz me kohën e ndëshkimit. U 
lirua me dekret nr. 546, datë 3 janar 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 63-64.

minri Banush
Lindi më 15 maj të vitit 1933, në 

Memzotaj. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 20, datë 20 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Kavajës, prej vitit 1957 deri më 30 shtator 
të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 193-194.

minxolli Zijaudin
     Lindi në Delvinë, në vitin 1903. Me 
vendim nr. 508, datë 13 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «sabotim të pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 85-86.

minxha Sofie
Lindi në Durrës. Më 25 shkurt 1992, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së saj pa gjyq për motive 
politike, në qershor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  218-219; Gazeta 
55, 27 nëntor 2015, 17. 

mira terezë
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Laçit në rrethin e  
Beratit, prej datës 30 janar të vitit 1945 deri 
më 30 dhjetor të vitit 1950.

Minina
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F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 163.

miraçi aqif osman
Nacionalist.
Lindi në Tatzat të Sarandës, në vitin 

1886. Me vendim nr. 290, datë 6 shtator 
1993, Gjykata e Rrethit të Delvinës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vdekjes së tij 
në burg më 31 janar 1945. U arrestua në 
nëntor të vitit 1944 dhe vdiq në burgun e 
Gjirokastrës në janar të vitit 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 41-42.

miraçi osman
Lindi në vitin 1921, në Delvinë. Me 

vendim nr. 104, datë 19 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 322-323.

miraj o.f.m. atë Klemnet 
Klerik katolik, definitor i Provincës 

Françeskane Shqiptare, drejtor i Muzeumit 
Arkeologjik.

Lindi në Selcë të Kelmendit, më 1 
tetor të vitit 1882. Studijoi në Kolegjin 
Françeskan të Kallmetit. U shugurua 
meshtar më 1 shtator të vitit 1907. Më 1914 
filloi studimet për teologji e filozofi pranë 
Fakultetit Teologjik të Universitetit të 
Gracit. Pas mbarimit të studimeve u kthye 
në atdhe dhe më 1920 u caktua famullitar 
në Pejë. Më 1921 u arrestua nga serbët dhe u 
torturua barbarisht. Katër vjet më vonë, më 
1925, u dëbua jashtë kufijve të Jugosllavisë. 
U vendos në Shkodër, ku u zgjodh tre 
herë definitor i Provincës Françeskane 
Shqiptare. Në gjithë këtë kohë, qe dhe 
drejtor i Muzeumit Arkeologjik. Shërbeu 
në Rubik e, për shumë vite, në Laç të 
Kurbinit. Në vitet e luftës ishte famullitar 
i Bizës së Ishmit. Është një nga firmëtarët 
e statutit të ri të Kishës Katolike Shqiptare 
(1951). U arrestua më 1955, dhe u dënua 
me 20 vjet heqje lirie. Vdiq si pasojë e 
torturave, më 22 nëntor 1956, në burgun e 
Burrelit, ku dhe u varros.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, 
f. 289-290.

miraj Mark
Lindi në vitin 1917, në Shkodër. U 

arestua më 19 janr 1953, dhe me vendim nr. 
27, datë 15 qershor 1953, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor se «ka 
qenë spiun gjatë ekupacionit» dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie. U lirua më 14 gusht 
1960.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 41.

miraj o.f.m. atë Mëhill 
Klerik katolik, matematikan, 

nëndrejtor i Shoqërisë Antoniane, definitor 
Provincës Françeskane Shqiptare.

Lindi në Lezhë, më 16 mars të vitit 
1909. Rrugën e meshtarisë e filloi më 
14 korrik 1928. Urdhërat meshtarake i 
plotësoi më 17 shtator 1931. U diplomua 
për teologji e matematikë në Romë. Pas 
kthimit në Shqipëri, dha matematikë e 
fizikë në gjimnazin “Illyricum” të fretërve. 
U shugurua meshtar më 1935. Ishte dhe 
nëndrejtor i Shoqërisë Antoniane, si dhe 
volejbollist i dalluar. Shërbeu në famullitë 
e Bazit, Bushkashit, Nikaj-Mërturit etj. Ua 
rrestua për lidhje me Nikë Sokolin, Mark 
Gjon mArkajn dhe Kolë Bibë Mirakajn. 
U dënua me 20 vjet burg, nga të cilat bëri 
vetëm pesë. Vdiq më 1978.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, 
f. 85-86.

miraka gani
Lindi më 1910, në Berat. Më 22 shtator 

1945, Gjykata Ushtarake e Beratit e 
deklaroi fajtor «kriminel lufte» dhe «armik 
të popullit», që «ka kryer këto krime: Gjatë 
operacionit është bashkuar me Ballin 
Kombëtar, dhe për aktivitet të shquar 
është graduar toger, ka luftuar më tërbim 
kundër luftës Nacionalçlirimtare», dhe e 
dënoi me vdekje dhe konfiskim të pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  95-96.

miraka Hajdar
Lindi më 9 nëntor 1915, në Gramsh. Me 

vendim nr. 4, datë 31 janar 1961, u deklarua 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe u 
dënua me 6 vjet burg.

MiraKa
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 9-10.

miraka Haxhi 
Lindi më 1906, në Lapardha të Beratit. 

Më 19 mars 1945, me vendim nr. 22, u 
deklarua «kriminel lufte» dhe «armik i 
popullit» dhe u dënua me vdekje, si dhe 
konfiskim të pasurisë. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  28-29.

miraka isuf
Lindi më 1910, në Lapardha të Beratit. 

Më 22 shkurt 1946, Gjykata Ushtarake 
e Tiranëss e deklaroi «kriminel lufte» 
dhe «armik të popullit», se «ka qenë 
komandant i çetave të organizatës 
tradhtare e mercenare te Ballit Kombëtar 
me gradën toger dhe se me këtë cilësi ka 
dorëzuar në duart e gjermanëve 4 aviatorë 
amerikanë», dhe në bazë të neneve 14, 
15, 18 dhe 19 të ligjit nr. 41, e dënoi me 30 
vjet burg, humbnjen e të drejtave civile 

e politike dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  81-82.

miraka naim rrapush 
Lindi më 1925, në Kuçovë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 korrik 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

miraka nikollë
Lindi në Selce të Shkodrës, në vitin 

1917. U arrestua më 23 prill 1953, dhe me 
vendim nr. 148, datë 26 gusht 1953, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me diversantët, [duke] i 
strehuar dhe furnizuar» dhe e dënoi me 10 
vjet burg, konfiskimin e një lope, një vici, 
10 derrave dhe 5 qingjave, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 80-81.

Familja Mirakaj në kampin e internimit në Lushnjë

MiraKa
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mirakaj (kokali) adelajde
E bija e Pal Bibë Mirakajt [shih] dhe 

Kune Mirakajt.
Pas arratisjes së të atit, më 1945 u 

internua bashkë me familjen në kampin 
e Beratit, ku qëndroi deri më 1949, kur u 
dërgua në kampin e Tepelenës. Prej këtu u 
dërgua në Savër të Lushnjës.

mirakaj agustin
Lindi më 16 korrik 1966, në Shtyllas. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Pukës në 
Shtyllas të Fier, prej datës së lindjes më 
1966, deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 133-134.

mirakaj anton
I biri i Bibjan dhe Raunela Mirakajt 

[shih].
Lindi në vitin 1984 në internim, në 

fshatin Dragot të Dumresë. U lirua bashkë 
me familjen më 1991.

mirakaj Bibjan 
I biri i Ndoc [shih] e Luçie Mirakajt 

[shih].
Lindi në vitin 1944. Më 1945, u internua 

në kampin e Tepelenës bashkë me të ëmën, 
Luçien, dhe të motrën, Elenën [shih]. Pas 
ekzekutimit të të atit, më 1950, u lirua nga 
internimi dhe u strehua në Tiranë, te tezja 
e tij. Më 1971 u internua për të dytën herë, 
bashkë me të ëmën, në fshatin Dragot të 
Dumresë. U lirua më 1991.

mirakaj Cubë
Lindi në maj të vitit 1906. Në zbatim 

të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Pukës në rrethet e Tepelenës e të 
Lushnjës, prej vitit 1945 deri më 17 mars 
1964.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 295-296.

mirakaj Elena 
E bija e Ndoc [shih] e Luçie Mirakajt 

[shih].
Lindi në vitin 1942. Më 1945, u internua 

në kampin e Tepelenës bashkë me të ëmën, 
Luçien, dhe të vëllain, Bibjanin [shih]. Pas 
ekzekutimit të të atit, më 1950, u lirua nga 
internimi dhe u strehua në Tiranë, te tezja 
e saj.

mirakaj (marku) Frano
Martir i Kishës.
Lindi në Iballë të Pukës, më 13 gusht 

të vitit 1916. Qe blegtor dhe tregtar. U 
gjykua bashkë me 38 të arrestuar të tjerë 
të organizatës «Bashkimi Shqiptar» mes 
31 janarit dhe 22 shkurtit të vitit 1946 në 
sallën e kinema «Rozafatit», në prani të një 
publiku të zgjedhur, shumica komunistë 
dhe anëtarë partie. Më 22 shkurt, pra, 
Gjykata e Qarkut të Shkodrës urdhëroi 
dënimin e tij dhe gjashtë të arrestuarve të 
tjerë me vdekje, me pushkatim. Gjykata 
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e Tiranës, e kryesuar nga gjykatësi 
Frederik Nosi, dhe me prokuror Nevzat 
Haznedarin, aprovoi dënimin me vdekje 
të shpallur në Shkodër më 22 shkurt 1946, 
dhe ai u pushkatua në moshën 29 vjeçare, 
në shtator të vitit 1946. U shpall martir i 
Kishës nga Papa Françesku në prill të vitit 
2016.
Azem Qazimi, Procesimi i asgjesimit të fesë në 
komunizëm, ISKK, 2012, IV, f. 85; F. 5, Viti 2016, 
D. 32, f. 188-189.

mirakaj gaspër
Lindi më 2 janar 1949, në Iballë të Pukës. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Pukës në 
Shtyllas të Fierit, prej 10 majit të vitit 1957 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 131-132.

mirakaj gjin
Lindi më 1911, në Pukë. Me vendim 

nr. 184, datë 21 nëntor 1959, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«arratisje nga vendi i internimit» dhe për 
«kalim të kufirit në mënyrë të paligjshme» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  125.

mirakaj Kolë Bibë
Veprimtar politik, Ministër i Punëve të 

Brendshme (maj-shtator 1943).
Lindi në fshatin Iballë të Pukës, më 

5 dhjetor të vitit 1899. Nga maji deri në 
shtator të vitit 1943 ushtroi funksionet 
e Ministrit të Punëve të Brendshme në 
Qeverinë e Maliq Bushatit [shih]. Gjatë 
pushtimit gjerman nuk mori pjesë në 
administratën shtetërore, por u përpoq të 
organizonte një rezistencë antikomuniste. 
Për shkak të plagëve që kishte marrë 
në Kosovë, kaloi në Itali, ku vazhdoi 
aktivitetin antikomunist si anëtar i Blokut 
Kombëtar Indipendent (BKI). Vdiq më 17 
maj të vitit 1968 në New York.
Tomë Mrijaj, Nëpër faqet e lavdishme të historisë 
së familjes Mirakaj të Iballës së Pukës, f. 294.

mirakaj Lekë Kolë
Lindi në vitin 1942. U internua 

familjarisht për motive politike në vitin 
1945, në kampet e Beratit, Tepelenës 
e të Lushnjës. Në vitin 1960 kreu 
Politeknikumin e Ndërtimit. Teksa po 
kryente internimin në kampin e Gradishtës 
të Lushnjës, më 15 janar 1980 u arrestua 
dhe dënua me 10 vjet burg. U lirua më 
28 mars 1987. Nga viti 1991 e në vazhdim 
jeton në SHBA.

mirakaj Luçie 
Bashkëshortja e Ndoc Mirakajt [shih].
Lindi në vitin 1925. U internua më 

1945 në kampin e Tepelenës bashkë me 
dy fëmijët e saj, Elena [shih] dhe Bibjan 
Mirakajn [shih]. Pas ekzekutimit të të 
shoqit, më 1950, u lirua nga internimi dhe, 
së bashku me dy fëmijët e saj, u strehua në 
Tiranë, te motra. Më 1971 u internua për të 
dytën herë, bashkë me të birin, në fshatin 
Dragot të Dumresë. U lirua më 1991.
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mirakaj Lule
Lindi më 11 mars 1900. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 25, datë 
23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Pukës në Shtyllas të 
Fierit, prej 10 majit të vitit 1957 deri më 28 
prill 1983.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 125-126.

mirakaj Mojs Kolë
Veprimtar politik, zv. Ministër i Punës 

e Çështjeve Sociale (1992-1996).
Lindi në vitin 1939. U internua për 

motive politike familjarisht (bashkë me të 
ëmën Xhina dhe vëllain Leka) më 17 korrik 
1945, në kampet e Beratit, Tepelenës e të 
Lushnjës. Gjimnazin e kreu pa shkëputje 
nga puna në Lushnjë. Teksa po kryente 
internimin në kampin e Gradishtës të 
Lushnjës, më 10 korrik 1979 u arrestua dhe 
dënua me 10 vjet burg. U lirua më 20 dhjetor 
të vitit 1986. Pas rënies së komunizmit, në 
vitin 1992 u emërua zv. Ministër i Punës e 
Çështjeve Sociale, detyrë të cilën e mbajti 
deri në vitin 1996. Mbas një sëmundje të 
rëndë, ndërroi jetë në shtator 2001.

mirakaj ndoc Kolë
Nacionalist, i biri i Kolë Bibë Mirakajt 

[shih].
Lindi në vitin 1919, në Iballë të Pukës. 

Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në 
Shkodër, kurse studimet e larta në degën 
e Inxhinierisë Politeknike në Universitetin 
e Torinos, në Itali. Më 1942 udhëhoqi 
lëvizjen antikomuniste në Pejë dhe shumë 
qytete të tjera të Kosovës. Në fund të vitit 
1944 u kthye në Shkodër, ku u arrestua 
nga komunistët dhe iu dorëzua forcave 
jugosllave. Bashkë me të arrestuar të 
tjerë, u mbajt në një kazermë në Titograd 
(Podgoricën e sotme), prej nga arriti të 
arratiset. Në fund të vitit 1945 u bashkua 
me xhaxhain e tij, Pashuk Bibë Mirakajn 
[shih], që luftonte kundër komunistëve në 
trevat e Pukës. Pas vrasjes së Pashukut më 
1946, drejtimi i çetës i mbeti Ndocit. U vra 
në Boset të Pukës, më 29 gusht të vitit 1949, 
në përpjekje me Forcat e Ndjekjes, bashkë 

me bashkëluftëtarët e tij, Ndue Përlleshin 
[shih] dhe Ndue Fushën [shih].
Tomë Mrijaj, Nëpër faqet e lavdishme të historisë 
së familjes Mirakaj të Iballës së Pukës, f. 293-305.

mirakaj orsol 
I biri i Bibjan dhe Raunela Mirakajt 

[shih].
Lindi në vitin 1985 në internim, në 

fshatin Dragot të Dumresë. U lirua bashkë 
me familjen më 1991.

mirakaj Pal Bibë
Nacionalist, i vëllai i Kolë Bibë Mirakajt 

[shih].
Për shtatë vjet udhëhoqi çetat 

antikomuniste në malet e Shqipërisë së 
Veriut. U arratis në SHBA.

Vdiq në Neë York, më 1 shkurt të vitit 
1978.
Ze Pa De, Vdiq në Neë York Pal Bib Mirakaj, Burrë 
i Traditave Arbnore, në gazetën «Atdheu», Mars-
Prill 1978; Tomë Mrijaj, Nëpër faqet e lavdishme të 
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historisë së familjes Mirakaj të Iballës së Pukës, f. 
294.

mirakaj Pashuk Bibë
Nacionalist, i vëllai i Kolë Bibë Mirakajt 

[shih].
U arratis nga Shqipëria më 1944, për të 

mos rënë në dorë të komunistëve.

mirakaj Pëllumb 
     Lindi në Iballë të Pukës, në vitin 1925. U 
pushkatua për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 116.

mirakaj Prena
Lindi më 12 juanar 1920, në Juban të 

Shkodrës. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 14, datë 29 korrik 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Pukës në Shtyllas të Fierit, prej vitit 
1957 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 129-130.

mirakaj (prela) Prend
     Lindi në Iballë të Pukës, më 2 mars 
të vitit 1897. Me vendim nr. 334, datë 12 
gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi fajtor see «gjatë okupacionit 
fashist ka qenë në rradhët e milicisë 
fashiste me gradën N/Toger, ka mobilizuar 
ushtrinë dhe e ka hedhur në luftë kundër 
ushtrisë nacional-çlirimtare» dhe e dënoi 
me 4 vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të 
drejtës qytetare e politike baraz me kohën 
e ndëshkimit. U arrestua sërish dhe, 
me vendim nr. 131, datë 12 gusht 1953, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor «për përkrahjen e divesantëve» dhe 
e dënoi me 8 vjet burgim, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 70-71.

mirakaj raunela 
Bashkëshortja e Bibjan Mirakajt [shih].
U internua bashkë me të shoqin në 

fshatin Dragot të Dumresë. U lirua më 
1991.

mirakaj Simon Pal
Drejtor i Përgjithshëm i Institutit 

të Integrimit të ish të Perndjekurve 
Politikë (2002-2013), Kryetar i Shoqatës 
Antikomuniste Demokrate të ish të 
Përndjekurve Politikë të Shqipërisë.

Lindi në Shkodër, më 7 qershor të 
vitit 1945. Pa mbushur ende muajin, më 
17 korrik 1945 u internua familjarisht 
(bashkë me të ëmën Kune, motrën 
Lajde dhe vëllain Sokol), në kampin e 
Beratit. Pas disa kohësh u internuan në 
Kozare të Kuçovës, në Tepelenë, Porto 
Palermo e Lushnjë. Shkollën e mesme të 
përgjithshme e kreu në Lushnjë, më 1968. 
U lirua pas 44 vjetësh (nëntë internimesh), 
më 4 korrik të vitit 1989. Pas shembjes së 
komunizmit, në vitin 1996 u diplomua në 
Fakultetin Juridik, kurse më 1998 mbari 
Akademinë e Rendit. Nga viti 1993 deri 
në gusht të vitit 2002 punoi si inspektor 
në arkivin e Ministrisë së Brendshme me 
gradën Major. Më 20 gusht 2002 u emërua 
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Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të 
Integrimit të ish të Perndjekurve Politikë, 
detyrë qe e mbajti deri në vitin 2013. Më 
18 dhjetor 2015, Presidenti i Republikës 
i dha titullin «Kalorës i Urdhrit të 
Skënderbeut». Aktualisht është Kryetar i 
Shoqatës Antikomuniste Demokrate të ish 
të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë.

mirakaj Sokol Pal  
Sekretar i Shtetit për Fenë Katolike 

(1991-2002)
Lindi më 13 gusht të vitit 1943. U 

internua familjarisht për motive politike, 
më 17 korrik 1945, në kampet e Beratit, 
Tepelenës e të Lushnjës. Gjimnazi e kreu në 
Lushnjë, më 1963. Nga internimi u lirua m 
4 korrik 1989. Pas shembjes të komunizmit, 
në vitin 1991 u emërua Sekretar i Shtetit 
për Fenë Katolike, detyrë të cilën e mbajti 
deri në vitin 2002.

mirakaj viktor
Lindi më 20 korrik 1968, në Shtyllas. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Pukës në 
Shtyllas të Fierit, prej vitit 1968 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 127-128.

mirakaj Zef
Lindi më 30 shtator 1897, në Iballë 

të Pukës. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Pukës në Shtyllas të Fierit, prej 10 
majit të vitit 1957 deri më 10 shtator 1971.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  121-122.

mirakaj Zef Pashuk 
Lindi në Prizren, në vitin 1942. U 

internua për motive politike familjarisht 
(bashkë me të ëmën Cuba e të motrat Klora 
e Katrina) më 17 korrik të vitit 1945, në 
kampet e Beratit, Tepelenës e të Lushnjës. 
Shkollën e mesme e kreu më 1962. Në vitin 

1970 u arratis nga Shqipëria për në SHBA, 
ku kreu studimet e larta dhe u diplomua 
në Shkenca Politike. Ndrroi jetë nga një 
sëmundje e pashërueshme, në vitin  2012.

mirashi Kolë
     Lindi në Fierzë të Pukës, në vitin 1913. 
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 korrik 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve 
pa gjyq, në mbledhjen e datës 20 dhjetor 
1994, vendosi vërtetimin e faktit juridik të 
vuajtjes së dënimit për motive politike nga 
Kolë Mirashi, nga 20 dhjetor 1944 deri më 
25 nëntor të vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 62-65.

mirashi Kolë ndokë
     Lindi në Shkodër, në vitin 1919. Me 
vendim nr. 384, datë 7 shkurt 1994, Gjykata 
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e Rrethit të Shkodrës vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike nga forcat e sigurimit të 
shtetit, në qershor të vitit 1946, në vendin e 
quajtur Bregu i Lumit, në Shalë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 5-6.

mirashi Mark
Lindi në vitin 1893, në Gajushë. 

U arestua më 19 shtator 1946, dhe me 
vendim nr. 356, datë 29 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«strehim të arratisurish» dhe e dënoi me 5 
vjet burg. U fal me dekret nr. 819, datë 27 
prill 1949, të P. K. P.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 46-47.

mirashi Mark
     Lindi më 1923, në Fierzë të Pukës. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 korrik 1991 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, në 
mbledhjen e datës 22 dhjetor 1994, vendosi 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
për motive politike nga Mark Mirashi, nga 
20 dhjetor 1944 deri më 25 nëntor 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 60-61.

mirashi Mark
     Lindi në Shosh të Dukagjinit, më 27 
shtator 1915. U arrestua më 29 tetor 1946. 
Me vendim nr. 552, datë 27 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor «për faje kundër shtetit dhe popullit» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie me punë 
të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 69-70.

mirashi Martin
     Lindi në Prekal, në vitin 1919. U 
burgos për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 1-2.

mirashi (thana) Mëhill
     Lindi në Dukagjin, më 5 gusht 1904. 

Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të udhëzimit nr. 2 të Këshillit të 
Ministrave, datë 4 janar 1992, komisioni i 
ngritur për njohjen e kohës së dënimit të 
vuajtur për motive politike, në mbledhjen 
e datës 30 prill 1994 vendosi vërtetimin 
e faktit të vuajtjes së dënimit për motive 
politike nga ish i dënuari Mëhill Mirashi 
(Thana) nga data 20 shtator 1946 deri në 
datën 20 shtator 1947. Kjo duke u bazuar 
në vendimin nr. 487, datë 19 tetor 1946, të 
Gjykatës Ushtarake të Shkodrës.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 100-101.

mirashi Pal Mirash
Lindi në Shkodër, në vitin 1925. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 

Mirakajt në kampin e Tepelenës; nga e 
majta: Simoni, Katrina e Sokoli;
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si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 
të Këshillit të Ministrave, për njohjen e 
kohës së dënimit të vuajtur për motive 
politike, komisioni, në mbeldhjen e datës 
4 janar 1994, vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike nga 
ish i dënuari Pal Mirash Mirashi nga data 3 
tetor 1946 deri në datën 25 tetor 1947.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 79-80.

mirashi Prekë ndokë
     Lindi në Dushman të Dukagjinit, më 
24 maj 1923. Me vendim nr. 1078, datë 7 
prill 1994, Gjykata e Rrethit të Shkodrës 
vendosi vërtetimin e faktit juridik të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste më 1 dhjetor 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 15-16.

mirashi Zef
     Lindi në Dukagjin, në vitin 1922. Me 
vendim nr. 89, datë 15 prill 1946, Gjykata e 
Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor se ka bërë 
«propagandë për dezertim nga radhët e 
ushtrisë» dhe e dënoi me 18 muaj heqje 
lirie. U arrestua më 1 mars 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 60-61.

mirdashi gustav
Ushtarak.
Lindi në Vjenë të Austrisë, më 1887. 

U kthye në Shqipëri për të organizuar 
Ushtrinë Shqiptare. Më 1941 shkon në 
Kosovë për të organizuar ushtrinë e 
Kosovës. Me gjithë kërkesat që i bëri 
komanda gjermane në vitin 1944, nuk 
pranoi të largohet nga Shqipëria. Më 13 
prill 1945, Gjykata Speciale e Tiranës e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi me 
vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 42-43.

mirdita Ludovik 
Lindi më 1913, në Shkodër. Me vendim 

nr. 50, 4 tetor 1951, Gjykata Ushtarake e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 

propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet burg. 
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  179-180.

mirdita Zef
     Lindi në Shkodër, në vitin 1927. U 
arrestua më 27 nëntor 1945. Me vendim nr. 
7 datë 27 shkurt 1946, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit» dhe e dënoi me burgim të 
përjetshëm.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 16-17.

miri age
Lindi në vitin 1922, në Gurëz. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Laçit në rrethin e Beratit, prej datës 30 
janar të vitit 1945 deri më 30 dhjetor 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 89-90.

miri dedë
Lindi në vitin 1912, në Gurëz. U vra 

për motive politike nga forcat e regjimit 
komunist, më 10 tetor të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 247-248.

miri (bici) dila
Lindi në vitin 1951, në Lezhë. Në 

zbatim vendimit nr .445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 17, 
datë 27 tetor 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Lezhës në rrethin e Lushnjës, prej datës 
10 shkurt të vitit 1950 deri më 3 maj 1955.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 134-135.

miri dodë
Lindi në Gurëz, në vitin 1933. Me 

vendim nr. 7, datë 30 qershor 1969, Gjykata 
e Rrethit të Lezhës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë», dhe e dënoi me 
10 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 

Miri



362

vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 75-76.

miri Lekë
Lindi në vitin 1944, në Gurzë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Laçit në rrethin e Beratit, prej datës 30 
janar të vitit 1945 deri më 30 dhjetor 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 93-94.

miri Luigj
Lindi në Krujë, në vitin 1939. Me 

vendim nr. 195, datë 29 dhjetor 1958, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave për 5 vjet kohë. U 
arrestua sërish më 1979 dhe më 14 qershor 
të po atij vitit, Gjykata e Rrethit të Krujës 
(me vendim nr. 48,) e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 209.

miri Luli
Lindi në vitin 1881, në Shkodër. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Laçit në rrethin e Beratit, prej datës 
30 dhjetor të vitit 1945 deri më 30 dhjetor 
1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 105-106.

miri Mark
Lindi në Shkodër, në vitin 1881. U vra 

pa gjyq për motive politike më 6 gusht të 
vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 81-82.

miri ndue
Lindi në Gurëz, në vitin 1897. U vra pa 

gjyq për motive politike, më 27 gusht të 
vitit 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 11-12.

miri Pjetër
Lindi në vitin 1929. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Laçit në rrethin e Beratit, prej datës 30 
janar të vitit 1945 deri më 30 dhjetor 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 103-104.

miri (luca) terezë
Lindi më 1934, në Gurzë të Laçit. 

U internua dhe u dëbua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga Gurza e Laçit në Kuçovë dhe 
Tepelenë, prej 9 shkurtit t ë vitit 1951 deri 
më 30 dhjetor 1954 dhe prej 1 janarit të vitit 
1955 deri më 27 dhjetor 1955. Periudha nga 
9 shkurti i vitit 1951 deri më 30 dhjetor 
1954 ishte internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 62-63.

mirija Prend
     Lindi në Mnelë të Shkodrës, më 7 maj 
1890. U arrestua më 28 gusht 1948. Me 
vendim nr. 197, datë 27 gusht 1949, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundër popullit dhe shtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie me punë të 
detyruar, si dhe me humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 64-65.

mirolli nedin
Lindi më 1900, në Korçë. U arrestua 

më 20 maj 1959. Më 1959, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe për «përhapje 
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të sekretit shtetëror» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. U 
lirua me kusht, më 3 tetor të vitit 1967.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  77-78.

miruka gjeto
Lindi më 20 prill të vitit 1908. Me 

vendim nr. 43, datë 9 mars 1945, Gjykata 
Ushtarake e   Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
20 vjet burg dhe humbjen e përhershme të 
të drejtave civile.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 92-93.

mirukaj gjon gjekë
     Lindi në Shkodër, më 4 qershor 1920. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514 datë 30 shtator 1991, 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën e bërë 
në pikën 7 të udhëzimit nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
në mbledhjen e datë 29 mars 1993, vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij pa 
gjyq më 31 dhjetor të vitit 1944, në fshatin 
Brojë të Shkodrës.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 40-41; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

misini agim
Lindi më 5 qershor të vitit 1945. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në rrethin e Kavajës, prej datës 16 
maj 1966 deri më 30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 17-18.

misiri Hasan
Lindi më 1942, në Mitrovicë të Kosovës. 

U arrestua më 15 shtator 1974. Me vendim 
nr. 563, datë 29 dhjetor 1974, Gjykata e 

Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
3 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  147-147.

misiri nazmi
Lindi më 25 mars të vitit 1939, në 

Kavajë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në Synej të 
Kavajës, prej vitit 1958 deri më 1990.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 215-216.

misiri Sulo
Lindi më 3 mars 1933. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 25, datë 
23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga fshati Mboras në rrethin Berat, 
prej vitit 1960 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 137-138.

misiri veli
Lindi më 10 janar të vitit 1943. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Kavajës në Synej të Kavajës, prej 
vitit 1957 deri më 30 shtator 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 228-229.

misrasi dhimosten
Lindi në Korçë, në vitin 1931. Me 

vendim nr. 109, datë 8 shtator 1950, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut, duke 
dhënë informata në dëm të policisë» dhe 
e dënoi me 7 vjet privim lirie me punë të 
detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 164.

MiSraSi
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misrasi Koçi 
Lindi më 1879, në Korçë. Më 11 dhjetor 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike. U arrestua në prill 1948 dhe u gjet 
i vetëvarur në hekurat e çatisë së barakës 
së kampit të Vloçishtit, më 26 gusht të vitit 
1948.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  121-122.

misrasi nonda
Lindi në Misras të Korçës, më 15 

shtator 1926. Me vendim nr. 253, datë 19 
qershor 1948, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e deklaroi fajtor për «faje kundër popullit 
dhe shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet burgim, 
degradim, humbjen e të drejtave civile e 
politike për dy vje kohë, si dhe heqjen e 
dekoratave në qoftë se ka. Dënimi iu fal 
me dekret nr. 819, datë 27 prill 1949, të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 230-231.

misha vangjel
     Lindi në Çorovodë, në vitin 1959. 
Me vendim nr. 35, datë 24 mars 1986, 
Gjykata e Rrethit të Durrës e deklaroi 
të papërgjegjshëm për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dërgoi për mjekim të 
detyruar në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 43-44.

mishgjoni alketa
     Lindi në Picar të Vlorës, më 15 dhjetor 
1973. U dëbua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit në fshatin Picar të Vlorës, 
prej datës 10 mars 1967 deri më 10 dhjetor 
të vitit 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 117-118. 

mishgjoni Mirela
     Lindi në Picar të Vlorës, më 11 prill 
1972. U dëbua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit në fshatin Picar të Vlorës, 
prej vitit 1970 deri më 10 dhjetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 73-74. 

mishgjoni Miroshe
     Lindi në Vlorë, në vitin 1920. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 20, datë 10 
shkurt 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit në fshatin Picar të Vlorës, prej 
datës 10 mars 1967 deri më 10 dhjetor të 
vitit 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 75-76.

mishgjoni vera
     Lindi në Karbunarë, më 5 prill 1945. 
U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit në fshatin Picar të Vlorës, 
prej datës 10 mars 1967 deri më 10 dhjetor 
të vitit 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 18-19.

mishova Pelivan 
Lindi në Berat. Gjykata e Rrethit 

të Beratit vërtetoi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes së tij nga forcat e kufirit, më 3 
prill të vitit 1984.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  34.

mishto Leonidha
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1915. 

Me vendim nr. 202, datë 30 dhjetor 1974, 
Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 6 vjet heqje lirie.

MiSraSi
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F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 3-4.

mita arif
Lindi në Fterrë të Sarandës, në vitin 

1903. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 
1993, si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për njohjen e faktit të pushkatimit 
pa gjyq, në mbledhjen e datës 22 maj 
1994, vendosi vërtetimin e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, 
më 20 tetor, në Durrës.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 153-154.

mitaj dile
Në zbatim vendimit nr 445, datë 13 

dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 21, datë 10 mars 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin 
e Tepelenës, prej datës 10 shtator të vitit 
1948 deri më 10 shtator 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 5-6.

mitaj drane
Lindi në vitin 1917. Në zbatim 

vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Shkodrës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
10 shtator të vitit 1948 deri më 10 shtator 
1949.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 3-4.

mitaj gjovalin
Lindi në vitin 1945. Në zbatim vendimit 

nr 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit të 
Ministrave, komsioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 21, datë 10 mars 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Shkodrës në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 10 shtator të vitit 1948 
deri më 10 shtator 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 1-2.

mitaj Marë
Lindi në vitin 1943. Në zbatim 

vendimit nr 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Shkodrës në rrethin e Tepelenës, prej datës 
1 shtator të vitit 1948 deri më 15 nëntor 
1952.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 7-8.

miti dhimitër Koli
Lindi në vitin 1930, në Dardhë të 

Korçës. U pushkatua për motive politike 
më 1 dhjetor të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 159-160.

miti thoma
Lindi në Korçë, në vitin 1932. Më 14 

mars 1975 u deklarua fajtor për «agjitacion 
e propagndë kundër pushtetit popullor» 
dhe u dënua me 8 vjet heqje lirie. Më 12 
shtator 1985 u deklarua fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit» dhe u dënoi me 13 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 10-11.

mitko Kristaq
Lindi në Egjipt, në vitin 1909. Me 

vendim nr. 32, datë 21 shkurt 1951, Gjykata 
Ushtarake Teritoriale e Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 4 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 268-269.

mitko ramadan
Lindi në Boshanj të Kolonjës, më 

25 mars 1927. Me vendim nr. 32, datë 
29 shtator 1977, Gjykata e Rrethit të 
Kolonjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.

MitKo
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F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 261-262.

mitku Hamit 
Më 27 nëntor 1993, komisioni i ngritur 

për vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të faktit të vdekjes së personit 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 3 
gusht të vitit 1943, në Zerqan.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  121-122.

mitra Pandora
Lindi më 15 dhjetor të vitit 1967, në 

Tiranë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 4, datë 21 janar 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Përmetit, prej datës 14 tetor të vitit 1969 
deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 107-108.

mitraku nazmi 
Lindi më 1925, në Rekë të Dibrës. 

Me vendim nr. 201, datë 19 mars 1948, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «faje penale kundër popullit dhe 
shtetit» dhe e dënoi me 8 vjet burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  128-129.

mitre Cveta
Lindi më 11 maj të vitit 1955, në 

Gllamboç. Me vendim nr. 14, datë 5 korrik 
1976 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua nga Çemerica në 
rrethin e Korçës për 5 vjet kohë. U lirua më 
5 korrik 1981.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 71-72.

mitre gjerman
Lindi në Korçë, në vitin 1916. U 

arrestua më 31 mars 1962, dhe me vendim 
nr. 97, datë 29 qershor 1962, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 

«tradhëti ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 1 vit kohë. U lirua më 28 gusht të vitit 
1966.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 250-251.

mitre Metodi
Lindi në Kalimas, në vitin 1919. U 

arrestua më 22 nëntor 1975, dhe me vendim 
nr. 113, datë 1 qershor 1976, Gjykata e 
Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe u dërgua për 
mjekim të detyruar në Spitalin Psikiatrik 
në Elbasan.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 276-277.

mitre naum
Lindi në Gollomboç të Korçës, në vitin 

1925. Me vendim nr. 224, datë 5 shtator 
1972, Gjykata e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 9 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 256-257.

mitro thoma
     Lindi në Xarë të Sarandës, në vitin 
1916. Me vendim nr. 2, datë 2 korrik 
1960, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme, si dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 73.

mitro vangjel
     Lindi në Jermë, në vitin 1965. Me vendim 
nr. 336, datë 14 nëntor 1994, Gjykata e 
Rrethit të Delvinës vendosi vërtetimin e 
faktit juridik të vrasjes së tij në postën e 
Çifligut nga reparti 103 Sarandë, më 12 
dhjetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 79-80; Kastriot Dervishi, 
Vrasjet në kufi në vitin 1990: Përmbledhje 
dokumentesh, ISKK, 2015, Kreu XXVIII, f. 135.
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mitrollari Loni Jani
Lindi në Korçë, më 15 prill 1907. Me 

vendim nr. 4903, datë 24 nëntor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të pushkatimit të 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste, më 15 nëntor 1943, në fshatin 
Boboshticë të Korçës.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 137-138.

mitrovica Hamit
Lindi në Fier, në vitin 1919. Ne zbatim 

të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të 
ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si dhe të 
udhëzimit nr. 2 të Këshillit të Ministrave, 
datë 4 janar 1992, komisioni i krijuar për 
njohjen e kohës së dënimit të vuajtur për 
motive politike, në mbledhjen e datës 3 
dhjetor 1994, vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vuajtjes së dënimit për motive 
politike nga ish i dënuari Hamik Mitrovica 
nga data 2 gusht 1949 nderi në datën 30 
prill të vitit 1950.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 112-113.

mitrovica Liri
Lindi në Prizren, në vitin 1943. Me 

vendim nr. 475, datë 15 gusht 1975, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtore për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 165-166.

mitrovica Muharrem dervish
Lindi në Mitrovicë, në vitin 1912. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 
të Këshillit të Ministrave, komisioni, në 
mbledhjen e datës 25 shtator 1993 vendosi 
vërtetimin e faktit të vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike në shkurt të vitit 1945. 

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 180-181.

mitru Hamit Zenel
Lindi në Bulqizë. U pushkatua pa gjyq 

për motive politike, më 3 gusht të vitit 
1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

mitrushi rako Llukan 
Lindi më 7 korrik 1905, në Ersekë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
1 tetor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, f. 87-88; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

mixha ali
Lindi në Progonat të Tepelenës, më 

6 shtator të vitit 1920. U arrestua më 26 
shkurt 1952, dhe me vendim nr. 95, datë 
20 dhjetor 1952, Gjykata e Gjirokastrës e 
dënoi për «mosdenoncim diversantësh» 
dhe për «arratisjen e Eleni Qendros» me 1 
vit punë korrektuese. U lirua më 20 dhjetor 
të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 133-134.

mixha Javer
Lindi më 6 prill 1913, në Gjirokastër. U 

arrestua më 28 dhjetor 1963. Më 3 qershor 
1964, Gjykata e Qarkut të Beratit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 6 vjet burg. U lirua më 14 shtator 
të vitit 1969.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  37-38.

mixhai Kamber
Lindi në Zhulat të Gjirokastrës, në vitin 

1894. Me vendim nr. 226, datë 5 tetor 1945, 
Gjykata Ushtarake e  Gjirokastrës e shpalli 
«kriminel lufte dhe armik të popullit», dhe 
e dënoi me 101 vjet heqje lirie dhe humbjen 
e të drejtave politike për 2 vjet kohë. Me 
Dekret nr. 819, datë 27 qershor 1949 të P. K. 
P.,  dëni ju zbrit në 15 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 268-269.

mjeda Kolë
Lindi në Shkodër, më 4 dhjetor 1885. U 

arrestua më 1 dhjetor 1944, dhe me vendim 
nr. 249, datë 17 korrik 1946, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «kriminel 
lufte», «armik të popullit dhe sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me burgim të 
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përjetshëm dhe 10 vjet punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 52-53.

mjekra Sade ibrahim 
Lindi më 1910, në Përmet. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 1 tetor të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

mjekrra Baftiar
Lindi në vitin 1911, në Krujë. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, 
të Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën 
e bërë në pikën 7, në udhëzimin nr. 7, 
datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi t’i njohë faktin e 
vrasjes pa gjyq për motive politike në vitin 
1946.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 87-88.

mjekrra Haxhi
Lindi më 21 prill të vitit 1909. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, 
të Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën 
e bërë në pikën 7, në udhëzimin nr. 7, 
datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi t’i njohë faktin e 
vrasjes pa gjyq për motive politike në vitin 
1945.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 92-93.

mjekrra Haxhi
Lindi në vitin 1916, në Reç. Në zbatim 

të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe të 
ligjit nr. 7660 datë 4 janar 1993, komisioni 
në mbledhjen e datës 21 tetor të vitit 1993, 
vendosi të njohë faktin e dënimit të tij për 
motive politike prej datës 27 gusht të vitit 
1948 deri më 26 shtator 1949.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 48-49.

mjerashaj Lekë
Lindi në Qelëz të Pukës, më 8 shkurt 

1929. Më 20 dhjetor 1993, në zbatim të 
ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të 
ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si dhe të 
udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, 
datë 4 janar 1992, për njohjen e kohës së 
dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni vendosi vërtetimin e njohjes 
së faktit të vuajtjes së dënimit për motive 
politike nga ish i dënuari Lek Mjerashaj 
nga data 7 mars 1946 deri më 29 nëntor 
1948.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 26-29.

mjeshtri Halil
Lindi më 1932, në Tërbaç. Me vendim 

nr. 186, 28 nëtor 1953, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit » 
dhe e dënoi me 4 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F.  79-80.

mjeshtri ndue
Lindi në Krujë, në vitin 1923. U vra pa 

gjyq nga forcat e sigurimit.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 31-32.

mjolli Xhemal 
Lindi në Tiranë, në vitin 1913. Me 

vendim nr. 264, datë 26 shtator 1953, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor si «bashkëpunëtor dhe për mbajtje 
kontakti me kriminelët e arratisur» dhe 
e dënoi me 7 vjet privim lirie me punë 
të detyruar, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 116-117.

mlika riza
     Lindi në Lezhë, më 25 maj 1928. U 
burgos për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 34.

mlika Xhemal 
     Lindi në Lezhë, në vitin 1896. Me 
vendim nr. 18, datë 29 janar 1945, Gjykata 
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Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor se 
në «bashkëpunim me Jup Kazazin, Hasan 
Isufin dhe Ded Shabanin organizoi një 
kryengritje kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me vdekje, si dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 
U ekzekutua më 28 shkurt 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 42-43.

mllugja arif
Lindi më 1895, në Burrel. Me vendim 

nr. 414, datë 22 shtator 1950, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor se ka 
«furnizuar dhe strehuar të arratisurit» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 27-28.

mllugja Bibë
     Lindi në Mnelë të Shkodrës, në vitin 
1921. U arrestua më 24 qershor 1949. Me 
vendim nr. 23, datë 12 maj 1950, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor se 
«ka strehuar e furnizuar të arratisurit» 
dhe e dënoi me 4 vjet burgim me punë 
të detyruar, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 60-61.

mllugja Lukë
     Lindi në Mnelë të Shkodrës, më 1 prill 
1910. Me vendim nr. 12, datë 10 shtator 
1951, Gjyakata e Lartë e deklaroi fajtor se 
«ka strehuar dhe furnizuar të arratisurit» 
dhe e dënoi me 10 vjet privim lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 62-63.

mllugja Mark dodë
     Lindi në Mnelë, më 7 prill 1907. U 
arrestua më 28 janar 1952. Me vendim nr. 
48, datë 10 mars 1952, Gjyakata Ushtarake 
e Shkodrës e dënoi me vdekje, si dhe 
konfiskim të pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 31-33.

moglica Enver
Lindi në Korçë, në vitin 1921. Me 

vendim nr. 394, datë 14 tetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundër popullit dhe shtetit» 
dhe e dënoi me vdekje, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave civile-politike. 
Me vendim nr. 265, datë 21 nëntor 1947, 
Gjykata e Lartë ia zbriti dënimin në 20 vjet 
privim lirie me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 22-23.

moglica nevrus
Lindi në Moglicë të Librazhdit, në vitin 

1926. Me vendim nr. 101, datë 1 qershor 
1945, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti kundër ushtrisë dhe interesave 
të larta të atdheut» dhe e dënoi me vdekje.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 25-26.

moisiu (nushi) anastas
Lindi në Durrës, më 16 mars 1913. U 

arrestua më 19 dhjetor 1950. Me vendim 
nr. 240, datë 28 prill 1951, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie. U lirua 
më 23 tetor 1960.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 70-71.

moisiu dr. Koço
Mjek.
Lindi në Durrës, në vitin 1923. 

Studimet e larta për mjeksi i kreu në 
Vjenë. Me vendim nr. 56, datë 25 qershor 
1950, u deklarua fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe u dënua me 7 vjet burg. Më 1954, pas 
ndërtimit të spitalit në Durrës, punoi si 
mjek dhe zëvendës drejtor i këtij spitali. U 
arrestua më 1970 dhe u dënua me 10 vjet 
burg për agjitacion e propagandë. U lirua 
në vitin 1978.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F.  50.

mokrari çaush
Lindi më 1922, në Senishtë të 

Pogradecit. Me vendim nr. 151, datë 26 
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tetor 1956, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «vepra përgatitore për 
t’u arratisur në një shtet të huaj» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfi skimin e pasurisë, pjesës 
së tij , dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  12-13.

mokrari Ymer
Lindi më 2 janar të vitit 1890. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krij uar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrative, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi i 
Korçës në Kamëz, prej gushtit të vitit 1949 
deri në dhjetor 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 304-305.

mole gjergji
Lindi në Korçë, më 25 shkurt 1931. Me 

vendim nr. 67, datë 14 mars 1970, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 115-116.

mole nikolla
Lindi më 1896, në Plovdiv të Bullgarisë. 

Studioi në Robert College dhe u diplomua 
për kontabilitet-fi nancë në Universitetin e 
Sofj es. Punoi në një bankë në Bullgari. Më 
1923, shkroi librin «Konstitucionalizmi», 
një kontribut i tij  për ngritjen e shtetit 
ligjor në Shqipëri (ribotuar më 1997). Me 
kthimin e familjes në Shqipëri, punoi 
mësues në Shkollën Tregtare të Korçës. 
Më 1940, emigroi në Itali. Pas luft ës, iu 
përgjigj thirrjes së regjimit komunist 
për emigrantët, që të ktheheshin për 
të ndihmuar në rindërtimin e vendit. 
Më 1946, ditën që do të niste punë si 
përkthyes tekstesh në ministrinë e Arsimit, 
u arrestua. Me vendim nr. 647, datë 17 
dhjetor 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor si «agjent informator të 
S. I. M. I. T., dhe ka bashkëpunuar me 
fashizmin duke spiunuar persona të frontit 

Nacionalçlirimtar», dhe u dënua me 10 
vjet privim lirie, konfi skimin e pasurisë 
së tundshme dhe të patundshme, si dhe 
humbjen e të drejtave civile e politike 
baraz me kohën e ndëshkimit. Në gjyq tha: 
«Si mund t’iu kem shërbyer italianëve, kur 
unë që nga viti 1940 e deri tani (1946) nuk 
kam qenë në atdhe? Jepmëni faktet dhe 
më dënoni me vdekje.» Gjykatësi ia ktheu: 
«Thuaj faleminderit, o i pandehur, që nuk 
kemi fakte, se, po të kishim, me vdekje do 
të kishim dënuar.» Nga burgu u lirua i 
paralizuar.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 220-221; Nikolla 
Mole, Konstitucionalizimi, Sh. B. “Luarasi”, 
1997, f. 9-15.

moli ahmet
Lindi më 9 maj 1961. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 20, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krij uar për 
verifi kimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Elbasan në Bujqës 

Dr. Koço Moisiu
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(Elbasan), prej 24 shtatori të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1990.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F.  7-8.

moli Hazis
Lindi më 7 dhjetor 1951. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 20, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krij uar për 
verifi kimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Elbasan në Bujqës 
(Elbasan) prej 24 shtatorit të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1990.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  99-100.

moli Liza Llesh
Lindi në Kaçinar të Mirditës. Me 

vendim nr. 306, 30 prill 1993, Gjykata e 
Rrethit të Mirditës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së saj pa gjyq për motive 
politike, më 25 prill të vitit 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 100-101.

moli Llesh Kolë
Lindi në Kaçinar të Mirditës. Me 

vendim nr. 306, 30 prill 1993, Gjykata e 
Rrethit të Mirditës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij  pa gjyq për motive 
politike, më 25 prill të vitit 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 101.

moli reshit
Lindi më 19 janar 1954. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 20, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krij uar për 
verifi kimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Elbasan në Bujqës 
(Elbasan), prej 24 janarit të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1990.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F.  39-40.

moli riza
Lindi më 1913. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 20, datë 10 shkurt 
1993, komisioni i krij uar për verifi kimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Elbasan në Bujqës (Elbasan), prej 
24 shtatorit të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1990.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F.  47-48.

moli tahir
Lindi më 4 shkurt 1890, në Bujqës të 

Elbasanit. Me vendim nr. 8, datë 30 gusht 
1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi «sabotator të pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F.  91-92.

molla ahmet
Lindi në Verdove në vitin 1930. Me 

vendim nr. 27, datë 29 korrik 1957, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 329-330.

molla ali
Lindi më 1928, në Skrapar. Më 13 

shtator 1948, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor se  «ka 
marrë pjesë në organizatën e Ballit Kombëtar 
kundër Lëvizjes Nacionalçlirimtare» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfi skimin e pasurisë së luajshtshme 
e të paluajtshme (të pjesës së tij ), si dhe 
humbjen e përhershme të të drejtave 
elektorale. Me dekret nr. 3007, datë 23 
nëntor 1959, iu fal mbetja e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, f. 45-46.

molla (luli) Barie 
U internua për motive politike. Me 

vendim nr. 3, datë 17 janar 1992, komisioni 
i krij uar për verifi kimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi Skrapar 
në rrethin Krujë, prej 3 marsit të vitit 1947 
deri më 3 prill 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  26-27.

molla Bibë Prengë 
Lindi më 1923, në Mirditë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 gusht të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 
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molla gjin dedë
Lindi më 5 maj 1920, në Malaj të 

Mirditës. Me vendim nr. 300, datë 22 dhjetor 
1947, Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi për me 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 77-78.

molla gjon nikollë
Lindi më 14 dhjetor 1923, në Mirditë. 

Me vendim nr. 23, datë 16 maj 1962, 
Gjykata e Qarkut të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F. 128-129.

molla ismet 
Lindi më 1920, në Ulqin. Me vendim nr. 

325, datë 23 maj 1946, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi «sabotator të pushtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg, humbjen 
e të drejtave civile e politike baraz me 
kohën e burgimit, punë të detyruar dhe 
konfiskimin e pasurisë së tij të luajtshme e 
të paluajtshme.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  20-21.

molla Mark ndue
Lindi më 17 gusht 1912. Me vendim 

nr. 124, datë 1994, Gjykata e Rrethit të 
Mirditës vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike, në 
prill të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 48-50.

molla ndue Prengë
Lindi më 11 mars 1916, në Malaj 

të Mirditës. Me vendim nr. 129, datë 7 
korrik 1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72, F.  136-137.

molla nike
     Lindi në Skrapar, më 16 dhjetor 1948. U 
dëbua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 19.

molla Pashk Mark
Lindi më 27 prill 1915, në Mirditë. Më 

31 korrik 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 18 prill të 
vitit 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 61-62.

molla Qazim
Lindi në Podgoricë, në vitin 1912. Me 

vendim nr. 221, datë 23 tetor 1947, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor se 
«ka marrë pjesë në organizatën e Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me 20 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 241-242.

molla Selfo
     Lindi në Kamçishtë të Tepelenës, më 5 
maj 1924. Me vendim nr. 89, datë 15 nëntor 
1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor se «është dorëzuar së 
bashku me elementë të tjerë armiqësor pa 
bërë asnjë rezistencë» dhe e dënoi me 12 
vjet heqje lirie me punë të detyruar, si dhe 
humbjen e të gjitha të drejtave civile dhe 
politike për 2 vjet kohë. U arrestua më 6 
tetor 1949.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 142-143.

molla Sulejman
Lindi në Verdove, në vitin 1909. U 

arrestua më 13 korrik 1964, dhe me vendim 
nr. 42, datë 1 tetor 1962, Gjykata e Qarkut 
të Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë. U lirua 
më 18 mars të vitit 1969.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 327-328.

molla Xhevat
Lindi në Bilisht të Korçës, në vitin 1912. 

Me vendim nr. 23, datë 7 qershor 1961, 
Gjykata e Qarkut të Tiranës e deklaroi 
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fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 131-132.

molla Xhevit
 Lindi më 12 prill të vitit 1916, në 

Therepel. Në zbatim të ligjit nr. 7514, 
datë 30 shtator 1991, dhe të udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën e bërë 
në pikën 7, në udhëzimin nr. 7 datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes të personit në burg pa 
qenë i dënuar, dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike në vitin 1946.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 225-226.

molla Yllson
Lindi në Podgorije, në vitin 1956. U 

arrestua më 22 shtator 1976. Me vendim nr. 
38, datë 26 nëntor 1976, Gjykata e Rrethit 
të Korçës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie. U lirua më 
11 shtator të vitit 1982 me plotësim kohe.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 31-32.

molla Zef Bibë
Lindi më 31 dhjetor 1919, në Mirditë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
31 gusht të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 43-45; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

mollaj Ferhat
Lindi në vitin 1935, në Therepel. Me 

vendim nr. 41, datë 14 shtator 1961, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë», por çështja 
gjyqësore në ngarkim të tij u pushua, 
dhe ai u dërgua në spitalin e Tiranës për 
mjekim si i pandërgjegjshëm.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 164-165.

mollasi Mehdi
Lindi më 1 prill 1897, në Mollas të 

Skraparit. Me vendim nr. 26, datë 25 korrik 

1961, Gjykata e Qarkut të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg. U amnistua për arsye 
moshe më 23 nëntor të vitit 1962.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F.  79-80.

morava Jorgji 
Lindi më 1920, në Korçë. Me vendim 

nr. 277, datë 14 gusht 1948, Gjykata e 
Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor se «është 
i organizuar në grup kundër pushtetit 
dhe ka tentuiar të arratiset në Itali me 
peshkarexhën e Marinës Ushtarake» dhe 
e dënoi me 20 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave qytetare e 
politike për 5 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  141-142.

morava irfan
Lindi në Tiranë, më 9 prill 1934. Me 

vendim nr. 492, datë 20 gusht 1975, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 7 vjet burg, si 
dhe heqjen e dekoratave.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 161-162.

morava robert
Lindi në Korçë, në vitin 1941. Me 

vendim nr. 21, datë 27 mars 1964, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
nenet 64, 10, 14 e 28 të K. P., dhe e dënoi me 
15 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 124-125.

morava Zyhdi
Shkrimtar.
Lindi në fshatin Gracë të Devollit, 

më 14 mars të vitit 1946. U internua nga 
Tirana në fshatin Yrshek për motive 
politike. U arrestua më 3 mars 1978, dhe 
me vendim nr. 282, datë 4 korrik 1978, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
heqje lirie. Dënimin e vuajti në Spaç. Me 
dekret nr. 6656 të Presidiumit të Kuvendit 
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Popullor, datë 28 tetor 1982, iu fal pjesa e 
mbetur e dënimit. Mes viteve 1982-1991 u 
shtrëngua të punojë si punëtor ndërtimi, 
punëtor ngarkim-shkarkimi, punëtor në 
fermë bujqësore dhe roje nate në një stallë 
kuajsh. Më 2005 u zgjodh kryetar i Lidhjes 
së Shkrimtarëve dhe Artisteve (LSHA). 
Vdiq në Tiranë, më 9 korrik 2010.

vepra: “Autoportret” (poezi, 1991), 
“Dashuritë e mia” (poezi, 1992), “Shpirtra 
të uritur” (tregime, 1994), “Vjeshtë e një 
burri” (tregime, 1995), “Për atë që iku” 
(poezi, 1996), “Ujku i natës së fundit” 
(roman, 1996), “Tërbimi” (roman, 1997), 
“Qefini i hënës” (poezi, 1998), “Udhë të 
humbura” (roman, 1999), “E papritura” 
(tregime 2000), “Hingëllimat e shiut” 
(poezi, 2001), “E veçanta e një dashurie” 
(roman, 2003), “99 poezi dashurie” (roman, 
2003), “Bashkëshort i çmendur” (roman, 
2004), “Burri i të dashurës sime” (roman, 
2004), “ E zhdukura” (roman, 2004) etj.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 167-168; Antologjia e 
plagëve, 2, QSHRT,Tiranë, 2013, f. 274.

morcka dhimitër
Lindi në Drenovë të Korçës, në vitin 

1939. U arrestua më 8 maj 1960, dhe me 
vendim nr. 130, datë 10 tetor 1960, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 15 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë (dënim i kombinuar). U lirua më 
9 tetor të vitit 1967.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 128-129.

morcka vangjel
     Lindi në Drenovë të Korçës, më 3 prill 
1914. U arrestua më 21 shtator 1947. Me 
vendim nr. 131, datë 21 korrik 1948, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit», që «është vënë në shërbim të 
spiunazhit anglo-amerikan», dhe e dënoi 
me 5 vjet burgim. Me vendim nr. 280, datë 
27 gusht 1948, Gjykata e Lartë Ushtarake 
prishi vendimin e Gjykatës Ushtarake 
të Tiranës, e deklaroi të pafajshëm dhe 
urdhëroi lirimin e tij nga burgu.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 101-102.

morina Halit
Lindi më 1920, në Mitrovicë të 

Kosovës. Me vendim nr. 2, datë 6 gusht 
1948, Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«armik të popullit dhe kriminel lufte, se 
ka kryer këto faje: ka qenë pjesëtar i çetës 
kriminale të Abdyl Ferizit dhe Rexhep 
Kosovës, më vonë si ballist ka marrë pjesë 
në të gjitha operacionet kundër partizanëve 
në Fier dhe Mallakastër etj.», ndaj e dënoi 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  99.

morina Kismet
Lindi më 1938. U dëbua për motive 

politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  34.
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morina Lulëzim
Lindi më 1972, në Havaleas të Fierit. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit bashkë me prindërit nga 
rrethi Fier në Havaleas (Fier), prej datës së 
lindjes deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  36-37.

morina Muharrem
Lindi më 1941, në Havaleas të Fierit. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi Fier në 
Havaleas (Fier), prej datës së lindjes deri 
më 30 shtator 1991. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  32.

morina Selami
Lindi më 10 tetor 1940, në Havaleas të 

Fierit. U dëbua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  98.

morina Xhevair
Lindi më 1970, në Havaleas të Fierit. U 

burgos dhe internua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  24.

morini dervish
Lindi në vitin 1890, në Gjinaj të Kukësit. 

Me vendim nr. 119, datë 3 gusht 1950, 
Gjykata e Qarkut të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për fajin e «mosdorëzimit dhe të 
sabotimit në lidhje me grumbullimin» dhe 
e dënoi me 5 vjet privim lirie me punë të 
detyruar dhe konfiskimin e 50 dhive, 30 
dhenëve, 2 lopëve dhe 1 mushke, duke lënë 
të lirë pjesën e pasurisë të sekuestrueshme 
me vendim nr. 3, datë 13 mars 1950 të kësaj 
gjykate. Vuajtja e dënimit ka filluar më 18 
gusht të vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 3.

moriseni Petrit
Lindi më 1952, në Xhafzotaj të Durrësit. 

Me vendim nr. 47, datë 9 shkurt 1982, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje në bashkëpunim» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg dhe 5 vjet 
internim.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  34-35.

mornica Fatmir
Lindi më 1963, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Fieri në Sulaj (Fier), prej 29 
korrikut të vitit 1966 deri më 20 korrik 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  137-138.

mosi gjergj Zef
     Lindi në Pogradec, më 6 dhjetor 1922. 
Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, të udhëzimit nr. 
7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 21 tetor 1993, vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 31 maj të vitit 1944, në Sarandë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 120-121; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

mosi thimjo
Lindi më 10 gusht 1873, në Gjirokastër. 

U internua dhe u dëbua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga Sopiku i Gjirokastrës, në 
rrethet e Krujës dhe të Lushnjës, prej vitit 
1945 deri më 1960, nga të cilat 9 vjet qenë 
internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 74-75.
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mosko apostol
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1927. 

Me vendim nr. 19, datë 29 dhjetor 1961, 
Gjykata e Qarkut Gjirokastër e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 126.

mosko gaço
Lindi në vitin 1907, në Korçë. U arrestua 

më 16 qershor 1947, dhe me vendim nr. 
247, datë 19 qershor 1948, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «veprimtari 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, si dhe humbjen e të drejtave civile-
politike për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 208-209.

moskopoliti taqi
Lindi në Korçë, në vitin 1901. Me 

vendim nr. 369, datë 2 dhjetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor si 
«sabotator të pushtetit» dhe «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 126-127.

moxha Xhavit
Lindi në vitin 1911. Me vendim nr. 874, 

datë 23 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 2 vjet privim lirie. Me vendim nr. 133, 
datë 26 gusht 1950, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me banda të aramatosura» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 29.

mrishaj gjelosh
     Lindi në Tropojë, më 14 shtator 1917. 
Me vendim nr. T-125, datë 25 shkurt 1994, 
Gjykata e Rrethit të Tropojës, vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 

komuniste në vendin e quajtur Ura e 
Qereçit në fshatin Curraj i Epërm, më 27 
tetor të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 96-98.

mrruku gjergj nikollë
Lindi më 24 dhjetor 1895, në Ujlurth të 

Mirditës. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Mirditë në rrethin Tepelenë, prej 30 
qershorit të vitit 1949 deri më 30 maj 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 115-116.

mrruku Llesh Lec
Lindi më 15 gusht 1900, në Ujlurth të 

Mirditës. U arrestua më 8 korrik 1951. Me 
vendim nr. 111, datë 1952, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 9 
muaj burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 72/1, F. 81-82.

muaxhiu arben
Lindi më 10 qershor të vitit 1967, në 

Pogradec. Me vendim nr. 8, datë 25 prill 
1986, të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga fshati Bishnicë në rrethin e Pogradecit 
për 4 vjet kohë. 
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 359-360.

muaxhiu Behije
Lindi më 24 gusht të vitit 1952, në 

Elbasan. Me vendim nr. 8, datë 25 prill 
1986, të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga fshati Bishnicë në rrethin e Pogradecit 
për 4 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 361-362.

muaxhiu Fatmir
Lindi më 25 mars të vitit 1948, në 

Elbasan. Me vendim nr. 8, datë 25 prill 
1986, Të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga fshati Bishnicë në rrethin e Pogradecit 
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për 4 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 369-370.

muceku dalip
Lindi më 31 dhjetor 1908. Me vendim 

nr. 107, datë 13 prill 1993, Gjykata e Rrethit 
të Matit vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij nga forcat partizane, më 30 
nëntor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 40-41.

muça abdullah
Inxhinier, anëtar i “Bashkimit 

Demokratik Shqiptar”.
Lindi në Tiranë, më 1916. U arrestua 

më 2 shkurt 1946 dhe, më 2 korrik të po atij 
viti, Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi me 
burgim të përjetshëm e punë të detyruar, 
humbjen e të drejtave civile e politike, si 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme.
Bashkimi Demokratik Shqiptar, 1946: Akte 
gjyqësore politike gjatë komunizmit në Shqipëri, 1, 
Përgatitur nga Leka Ndoja dhe Alvin Saraçi, 
ISKK, Tiranë, 2015; AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, 
f. 110-111.

muça abdullah Mustafa
Lindi në Tiranë, në vitin 1902. Me 

vendim nr. 52, datë 9 mars 1951, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentative arratisjeje» dhe e dënoi 
me 1 vit heqje lirie me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 98-99.

muça abdurrahman Skënder 
Lindi më 1889, në Bulqizë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 17 korrik 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F.  169; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17.

muça ali
Lindi në Mat. Me vendim të Gjykatës 

Ushtarake Tiranë, më 1946, u deklarua 
«sabotator i pushtetit» dhe u dënua me 
20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike baraz me kohën e 
ndëshkimit.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 52-53.

muça astrit
Lindi më 1958, në Memaliaj. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 24, datë 
18 qershor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga Memaliaj 
në rrethin e Përmetit, prej 19 shtatorit të 
vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  149-150. 

muça Bajram ismail 
Lindi më 1907, Pogradec. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

muça Feti
Lindi më 1929, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 2, datë 
16 janar 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Kavaja në Shtyllas të Fierit, 
prej 20 qershorit të vitit 1966 deri më 30 
shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 117-118.

muça Hamid
Lindi më 5 prill të vitit 1910. Gjykata e 

Rrethit të Kavajës vendosi të njohë faktin e 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike më 
10 dhjetor të vitit 1943. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 143-144.

muça Harif Hasan
 Lindi në vitin 1914, në Biçak. Në zbatim 

të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si dhe 
të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 
2, datë 14 janar 1992, për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, u njoh fakti i vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 23 
tetor të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 221-222.

muça Hasan
Lindi më 31 mars 1914, në Rehovë. 
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Me vendim nr. 112, datë 16 dhjetor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Beratit vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij në përpjekje 
me forcat komuniste, më 26 prill të vitit 
1944 në Drobonik të Beratit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 64-66.

muça Hasim
Lindi në Gezme e madhe, në vitin 

1900. U arrestua më 3 tetor 1944, dhe 
me vendim nr. 2, datë 29 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Pogradecit e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim, 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. U pushkatua më 28 korrik 
të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 266-267.

muça Hysni
Lindi më 1923, në Shtepanj. Me vendim 

nr. 231, datë 19 gusht 1953, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 10-11.

muça ibrahim
Lindi më 15 qershor 1913, në Godolesh. 

Me vendim nr. 5, datë 7 janar 1978, Gjykata 
e Rrethit të Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 47-48.

muça idriz
Lindi më 1911, në Gostimë. Me vendim 

nr. 6, datë 13 janar 1947, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e deklaroi «armik të popullit» 
dhe «sabotator të pushtetit» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F.  225-226.

muça Kadri
Lindi më 1915, në Shkallë të Matit. Me 

vendim nr. 2, datë 2 korrik 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korpusit të II-të të Beratit e 
deklaroi fajtor se «ka organizuar dezertime 

në grup në radhët e ushtrisë Nacional-
Çlirimtare» dhe e dënoi me vdekje. Më 
vonë, Gjykata e Lartë Ushtarake e ktheu 
këtë vendimin në burgim të përjetshëm. U 
fal më 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 44-45.

muça Kapllan Mustafa 
Lindi më 1926, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më më 10 janar 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

muça Kozma
Lindi më 10 maj të vitit 1899, në Lushnjë. 

Me vendim nr. 65, datë 26 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarak e Elbasanit e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me burgim 
të përjetshëm, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen 
e të drejtave qytetare- politike baraz me 
kohën e dënimi. Me dekret faljeje, dënimi 
iu zbrit në 30 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 142-143.

muça Limon
Lindi në Peshkopi, në vitin 1900. 

Me vendim nr. 385, datë 23 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në luftime kundër 
partizanëve» dhe e dënoi me 20 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
civile-politike.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 53-54.

muça (blloshmi) nadire
Lindi më 5 korrik të vitit 1939, në 

Pogradec. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 21, datë 15 shkurt 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Pogradecit në rrethin e 
Krujës, prej datës 15 qershor 1945 deri më 
20 tetor të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 1-2.
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muça ndre
Lindi në Krujë, më 24 qershor të vitit 

1947. U arrestua më 18 dhjetor të vitit 
1975. Me vendim nr. 12, datë 4 shkurt 1976, 
Gjykata e Rrethit të Krujës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur në 
fazën e përgatitjes» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie dhe konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 70-71.

muça (allkondi) nezihat
Lindi në Shkodër, më 18 tetor 1940. Me 

vendim nr. 388, datë 31 gusht 1973, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 155-156.

muça osman
Lindi në Tiranë, në vitin 1923. Me 

vendim nr. 431, datë 5 janar 1946, Gjyakata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «anëtar të Ballit Kombëtar» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg. Me dekret 
nr. 819, datë 27 nëntor 1949 të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor dënimi iu zbrit në 7 
vjet heqje lirie. Me vendim nr. 34, datë 1 
qeshor 1965, Gjykata e Qarkut të Tiranës 
e deklaroi fajtor në bazë të nenit 180/LL të 
Kodit Penal, dhe e dënoi me 3 vjet heqje 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 48-49.

muça Pal gjin
U ekzekutua më 16 nënor të vitit 1962.

Lista e të ekzekutuarve në vitin 1961-1962.

muça Qazim Baftjar
Lindi më 15 prill të vitit 1911, në Kazie 

të Kavajës. Me nr. Vendimi 316, datë 1 prill 
1994, Gjykata e Rrethit të Kavajës vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 30 shtator të vitit 1943 
nga forcat komuniste.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 153-154.

muça refat
Lindi më 1921, në Shtepanj. Me vendim 

nr. 295, datë 19 maj 1950, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe «tentativë arratisje» dhe 
e dënoi me 10 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 8-9.

muça rustem 
Lindi më 1900, në Dibër. Më 30 maj 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 30 shtator të vitit 1947, në burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 53-54.

muça Salke
Lindi më 1915. U internua dhe u 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së internimit dhe dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Korçë në rrethin Fier, 
prej vitit 1951 deri më 1956 dhe prej 1956 
deri më 30 shtator të vitit 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 99-100.

muça Skënder
Lindi në vitin 1888, në Fier. Me vendim 

nr. 103, datë 29 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e  Fierit e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 167-168.

muça Sylë
     Lindi në Tropojë, më 1 prill 1913. Me 
vendim nr. 135, datë 10 shtator 1951, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 15 vjet privim lirie. U 
ndalua më 20 tetor 1950.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 79-80.

muça Shpresa
Lindi më 19 tetor të vitit 1956, në 

MUça
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Rrogozhinë. Në zbatim vendimit nr. 
445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 27, datë 18 
janar 1994, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
për motive politike nga Rrogozhina në 
rrethin e Kavajës, prej datës 21 prill 1966 
deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 224-225.

muça Xhavit
Lindi në vitin 1920, në Çezmë të 

Madhe të Pogradecit. Me vendim nr. 2, 
datë 29 qershor 1945, Gjykata Ushtarake 
e Pogradecit e deklaroi «kriminel lufte» 
dhe «armik të popullit» dhe e dënoi me 
vdekje. Më vonë, dënimi iu kthye në 
burgim të përjetshëm. Në bazë të faljes 
së Kryeministrisë nr. 80, datë 17 dhjetor 
1945, dënimi iu zbrit në 30 vjet burg. Me 
dekretin nr. 819, datë 27 prill 1949, dënimi 
iu ul në 15 vjet burg. U arrestua sërish, dhe 
me vendim nr. 28, datë 28 shtator 1966, 
Gjykata e Qarkut të Korçës e deklaroi 
fajtor për «vënie në shërbim të UDB-së 
Jugosllave dhe për tendencë arratisjeje», 
si dhe për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 217-218.

muça Xhelal
Lindi më 10 prill 1914, në Dukagjin. 

Me vendim nr. 59, datë 21 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Durrësit e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 46-47.

muça Zylyf izet 
Lindi më 1929, në Bulqizë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 14 nëntor 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 131-133; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

muçaj Besnik
     Lindi në Tiranë, më 28 qershor 1950. Me 
vendim nr. 240, datë 2 maj 1989, Gjykata 

e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e izoloi për 
mjekim të detyruar në Spitalin Psikiatrik 
të Elbasanit.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 91-92.

muçaj Floreta
Lindi më 1956 në Memaliaj. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 24, datë 
18 qershor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga Memaliaj 
në rrethin e Përmetit, prej 19 shtatorit të 
vitit 1966 deri më 1976.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 10-11.

muçaj gjysho Sulo
Lindi më 1925, në Fier. U pushkatua pa 

gjyq për motive politike, më 31 korrik të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçaj Haki
     Lindi në Nezhaj, më 6 maj 1982. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Memaliaj në rrethin 
e Përmetit, prej datës 19 shtator 1966 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 20-21.

muçaj Hamit
     Lindi në Velçë të Vlorës, në vitin 
1920. Sipas vendimit të Drejtorisë 
së Administratës së Burgjeve pranë 
Ministrisë së Rendit Publik, datë 23 prill 
1993, vërtetohet se Hamit Muçaj u arrestua 
më 29 prill 1949 dhe u lirua më 28 nëntor 
1951.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 251-252. 

muçaj Hasan abedin
Lindi më 1914, në Berat. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 26 prill të 
vitit 1944.

MUça



381

Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçaj Haxhi
Lindi më 9 korrik të vitit 1918. U 

arrestua për motive politike më 6 shkurt të 
vitit 1952. U lirua më 1 gusht të vitit 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 145-146.

muçaj Kamber Beqir
Lindi në Vlorë. U pushkatua pa gjyq për 

motive politike, më 30 nëntor të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçaj Meçan
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1895. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992, të Këshillit të Ministrave, si dhe 
shtesën e bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 

të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi të njohë faktin e 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike në 
vitin 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 185-186.

muçaj Myrte
Lindi në Vlorë. Anëtar i Ballit Kombëtar, 

u vra nga komunistët në Mavrovë, më 31 
mars të vitit 1944.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
168.

muçaj Pelivan Hysen
Lindi më 1915, në Fier. U pushkatua pa 

gjyq për motive politike, më 27 korrik të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçaj Pëllumb
     Lindi në Memaliaj të Tepelenës, më 
10 qershor 1960. Në zbatim të vendimit 

Viti 1946; populli ndjek seancën gjyqësore në sheshin para kinemasë.

MUçaJ
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nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 24, datë 18 
maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
nga Memaliaj në rrethin e Përmetit, prej 
datës 19 shtator 1966 deri më 30 shtator 
1991.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 111-112.

muçaj riza
Lindi më 1903, në Peshtan të Fierit. Me 

vendim nr. 59, datë 6 korrik 1948, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor dhe reformave» dhe e 
dënoi me 1 vit burg dhe punë të detyruar.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 55-56.

muçaj Sadush
Lindi në Fier, në vitin 1913. Me vendim 

nr. 83, datë 5 qershor 1950, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «strehim dhe furnizim diversantësh» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 22.

muçaj Safete
     Lindi në Bubëz, më 10 qershor 1936. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Memaliaj në rrethin 
e Përmetit, prej datës 19 shtator 1966 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 18-19. 

muçaj Shefit Asim
Lindi më 1918, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 qershor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçaj Tefik Bilo
Lindi më 1917, në Ngraçan të 

Mallakastrës. U pushkatua pa gjyq për 

motive politike, më 29 mars të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 179-180; F. 5, Viti 
2016, D. 101, f. 169-170; Gazeta 55, 27 nëntor 
2015, 17.

muçaj venedike
Lindi në vitin 1954, në Përmet. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
Memaliaj në rrethin e Përmetit, prej datës 
19 shtator të vitit 1966 deri më 1974.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 143-144.

muçaj dom vlash 
Klerik katolik.
Lindi në Mallkuq të Krujës, në vitin 

1892. Studimet e mesme i kreu në seminaret 
e Shkodrës, ndërsa të lartat në Itali. Pasi 
u shugurua meshtar, u kthye në atdhe. 
Mes viteve 1922-1946 shërbeu në Selitë, 
ku dhe u arrestua. Me vendim nr. 412, 
datë 19 shtator 1946, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor se «ka strehuar 
kriminelë» dhe e dënoi me 2 vjet burg me 
punë të rëndë dhe humbjen e të drejtave 
civile baraz me kohën e ndëshkimit. Vdiq 
nga torturat dhe sëmundjet e burgut, 
në vitin 1963. Është një nga firmëtarët e 
statutit të ri të Kishës Katolike Shqiptare.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit katolik 
në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, f. 159; 
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 1-2.

muçaj Xhemal
Lindi më 1928, në Hajdaraj. Me vendim 

nr. 123, datë 17 korrik 1980, Gjykata e 
Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 237-238.

muçej ismail
Publicist, kryeredaktor i gazetës «Drita 

Islame» (1992).
Kreu Medresenë e Tiranës. U burgos 

nga 6 shtatori i vitit 1952 deri më 24 prill 
1963.
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muçeku dalip ismail
Lindi më 1908, në Burrel. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 nëntor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

muçi adem
Lindi në Çerravë, në vitin 1920. Me 

vendim nr. 95, datë 9 nëntor 1979, Gjykata 
e Rrethit të Pogradecit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 323-324.

muçi Bejo Sulo
     Lindi në Kalasë të Sarandës, në vitin 
1884. Me vendim nr. 576, datë 7 dhjetor 
1993, Gjykata e Rrethit të Delvinës vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike më 20 nëntor të 
vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 5-6; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17.

muçi Besim
Lindi në vitin 1926, në Kalas të Delvinës. 

Me vendim nr. 195, datë 7 tetor 1946, 
Gjykata Ushtarke e Gjirokastrës e shpalli 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare-politike për 
aq kohë. Me Dekret nr. 819, datë 24 prill 
1949, të P. K. P., ndëshkimi iu zbritet në 8 
vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 160-161, 306-307.

muçi Koço dhimitër
Lindi më 1914, në Tepelenë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
25 janar të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçi Murat ahmet
Lindi më 1906, në Korçë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 maj të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçi Pelivan
Lindi më 17 korrik 1915. Më 5 qershor 

1993, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 7 korrik të vitit 1944.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 13-14.

muçi rakip
Lindi në Pogradec, në vitin 1906. Me 

vendim nr. 35, datë 26 shkurt 1959, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 3 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 317-318.

muçka adelina
Lindi më 30 janar 1969, në Shtyllas të 

Fierit. U internua për motive politike. Me 
vendim nr. 13, datë 2 korrik 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Korçës në 
Shtyllas të Fierit, prej vitit 1969 deri më 
1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 5-6.

muçka arshi refat
Lindi më 1904, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 1 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muçka Bexhet Jonuz 
Lindi më 1924, në Pogradec. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
28 gusht të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

muçka demir
Lindi më 3 koriik 1926, në Bozhigrad 

të Korçës. Më 23 janar 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi për 
«pjesëmarrje në çetat e Ballit Kombëtar» 
dhe e dënoi me 30 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e ndëshkimit.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 81-82.

muçka Hasan
Lindi më 25 dhjetor 1943, në Bozhigrad 

të Korçës. U internua dhe u dëbua për 
motive politike. Me vendim nr. 23, datë 
22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit dhe dëbimit nga rrethi Korça 
në Shtyllas të Fierit, prej 1951 deri më 30 
shtator 1991. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 23-24.

muçka Jonuz
Lindi në vitin 1875. Gjykata e Rrethit të 

Pogradecit vërtetoi faktin e arrestimit për 
motive politike më 15 mars të vitit 1947, si 
dhe të vrasjes së tij në arrati e sipër, më 15 
mars të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 262-263.

muçka Kadri
Lindi më 15 korrik 1943, në Bozhigrad 

të Korçës. U internua dhe u dëbua për 
motive politike. Me vendim nr. 24, datë 
18 qershor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit dhe dëbimit nga rrethi i Korçës 
në Shtyllas të Fierit, prej vitit 1951 deri më 
1956 dhe prej 1956 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 7-8.

muçka Medi
Lindi në Bozhigrad të Korçës, në vitin 

1941. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 13, datë  2 korrik 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Fierit, nga viti 1951 deri 
më 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 52-53.

muçka Qenan
Lindi në Bozhigrad të Korçës, në vitin 

1901. Më 19 gusht 1945, Gjykata Ushtarake 

e Korçës e deklaroi «kriminel lufte» dhe 
«armik të popullit (eksponent të Ballit 
Kombëtar)» dhe e dënoi me vdekje, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 36-37.

muçka ramadan
Lindi më 1928, në Korçë. U mbajt në 

hetuesi për motive politike, prej 10 prillit 
të vitit 1950 deri më 7 janar 1951.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 147.

muçka Refije
Lindi më 15 mars 1935, në Elbasan. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit bashkë me familjen nga 
rrethi Elbasan në rrethin Tepelenë, prej 14 
tetorit të vitit 1949 deri më 27 tetor 1952.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 9-10.

muçka Seit
Lindi në Bozhigrad të Korçës, më 31 

dhjetor 1913. Ne zbatim të ligjit nr. 7514, 
datë 30 shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 
14 janar 1993, si dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Minsitrave, 
komisioni i krijuar për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, në mbledhjen e datës 
19 qeshor 1993, vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq, më 31 tetor 
1944, në Shkodër.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 38-39.

muçka Shaban Emin 
Lindi më 1918, në Elbasan. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 nëntor 
të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 27-28; Gazeta 
55, 27 nëntor 2015, 17. 

muçkalli Hamit
Lindi më 1897, në Arzë të Devollit. U 

arrestua më 26 mars 1960. Me vendim nr. 
82, datë 17 gusht 1960, Gjykata Ushtarake e 
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Tiranës e deklaroi fajtor për «moskallëzim 
krimi kundër shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet kohë. U lirua 24 nëntor 1962.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 39-40.

muçllari Fazlli
Lindi në Pogradec, në vitin 1925. 

Me vendim nr. 64, datë 22 gusht 1977, 
Gjykata e Pogradecit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 285-286.

muçllari neki
Lindi më 8 nëntor të vitit 1927, në 

Pogradec. U arrestua më 26 shtator 1949, 
dhe me vendim nr. 60, datë 25 shkurt 1950, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje» dhe e 
dënoi me 4 vjet privim lirie. U lirua më 28 
nëntor të vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 325-326.

muço ahmet
Lindi në fshatin Prishtë të Skraparit, 

në vitin 1919. Me vendim nr. 427, datë 
19 nëntor 1946, Gjykata Ushtarake e 
Beratit e deklaroi «armik të popullit» 
dhe «sabotator të pushtetit» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg me punë të detyruar dhe 
konfiskimin e pasurisë së tij së luajtshme e 
të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 7-8.

muço ariadhi
Lindi në Dhërmi, më 25 dhjetor 1934. 

Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 
dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për verfikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 26, datë 11 dhjeor 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga Dhërmiu 
në Kamëz të Tiranës, prej datës  28 prill 
1949 deri në dhjetor të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 235-236. 

muço arif Jahja
Lindi më 1907. U ekzekutua për motive 

politike më 31 dhjetor 1945.

muço Bajram
Lindi në fshatin Trebinjë, në vitin 1907. 

Gjykata e Rrethit të Pogradecit vërtetoi 
faktin e vrasjes së tij për motive politike, 
më 31 mars të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 351-352.

muço Bektash Kamber
Lindi në Shkozanj, në vitin 1916. U 

arrestua më 6 mars 1946, dhe me vendim 
nr. 237, datë 19 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e 
dënoi me vdekje, me pushkatim, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. Me vendim nr. 82, datë 29 
gusht 1946, këtë vendim e miratoi edhe 
Gjykata e Lartë Ushtarake, si dhe Kryetari 
i Gjykatës së Lartë (6 shtator 1946).
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 114-115.

muço demkë
Lindi më 10 qershor të vitit 1919, në 

Çezmë të Pogradecit. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Pogradecit në rrethin e Krujës, prej datës 
15 qershor të vitit 1945 deri më 20 tetor të 
vitit 1948. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 256-257.

muço dhimitër
Lindi në Dhërmi, më 15 nëntor 1876. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjeor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Dhërmiu në Kamëz 
të Tiranës, prej datës  28 prill 1949 deri në 
dhjetor të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 231-232. 
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muço (musa) Emin
Lindi më 1896, në Mançurisht. Me 

vendim nr. 157, datë 4 korrik 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor se «ka 
marrë pjesë në Ballin Kombëtar» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg, me kusht që të mbajë 
qëndrim të mirë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 69-70.

muço Frosina
Lindi në Dhërmi, më 20 korrik 1876. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjeor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Dhërmiu në Kamëz 
të Tiranës, prej datës  28 prill 1949 deri në 
dhjetor të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 152-153. 

muço gani Estref
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1903, në 

Korçë. U pushkatua pa gjyq për motive 
politike, më 31 gusht të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 215-216; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

muço Hajredin
Lindi më 1910, në Shkodër. Me vendim 

nr. 22, datë 30 prill 1949, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit» dhe e dënoi me vdekje. 
Më vonë dënimi iu kthye në burgim të 
përjetshëm dhe punë të detyruar. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 120-121.

muço Hamid ramazan 
Lindi më 1910, në Kavajë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 10 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

muço irfan
Lindi në Pogradec, në vitin 1930. 

U arrestua më 14 nëntor 1966, dhe me 
vendim nr. 28, datë 28 shtator 1966, Gjykata 
e Qarkut të Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me vdekje, konfiskimin e pasurisë dhe 

humbjen e të drejtave elektorale.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 260-261.

muço Kristo
Lindi në Dhërmi, më 20 tetor 1948. Ka 

qenë i dëbuar për «çështje politike». Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Vlorës në 
Kamëz të Tiranës, prej datës 28 prill 1949 
deri në dhjetor  të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 174-175. 

muço Maliq
Lindi në Shkodër, në vitin 1914. U 

arrestua më 31 janar 1945, dhe  me vendim 
nr. 28, datë 16 shkurt 1945, Gjykata e 
Ushtarake Shkodrës e deklaroi fajtor si 
«anëtar kryesor i kryengritjes së Janarit në 
bashkëpunim me Dedë Shabanin» dhe e 
dënoi me vdekje.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 139-140.

muço Murat
Lindi më 31 korrik të vitit 1906, në 

fshatin Ҫetë të Devollit. U pushkatua për 
motive politike më maj të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 219-220.

muço Myrto
Lindi në Velçë të Vlorës, në vitin 

1922. Me vendim nr. 736, datë 24 mars 
1994, Gjykata e Rrethit të Vlorës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së tij 
për motive politike nga forcat komuniste 
më 31 mars të vitit 1944, në Mavrovë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 149-150.

muço nazliko
Lindi në vitin 1985, në Pogradec. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Pogradecit në rrethin e Krujës, prej 
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datës 16 maj të vitit 1959 deri më 11 mars 
të vitit 1976. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 244-245.

muço Pëllumb
Lindi më 28 dhjetor të vitit 1936, në 

Pogradec. Në zbatim të vendimit nr. 
445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Pogradecit në Krujë, prej datës 15 qershor 
të vitit 1945 deri më 20 tetor të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 129-130.

muço ramadan
Lindi më 8 shkurt 1938. U dënua për 

motive politike. U cilësua kulak dhe i 
deklasuar.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 54. 

muço rina
Lindi në Dhërmi, më 17 shtator 1916. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Dhërmiu në Kamëz 
të Tiranës, prej datës  28 prill 1949 deri në 
dhjetor të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 233-234. 

muço rrapo
Lindi më 2 nëntor të vitit 1935, në 

Pogradec. Në zbatim të vendimit nr. 
445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 21, datë 
10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Pogradecit në Krujë, prej datës 15 qershor 
të vitit 1945 deri më 20 tetor të vitit 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 131-132. 

Qytetarët shkodranë duke punuar për të bërë 
gati kishën në Rrmaj, Shkodër
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muço Samit
Lindi në Çerravë, më 4 korrik të vitit 

1927. Me vendim nr. 5, datë 23 maj 1945, 
Gjykata Ushtarake e Beratit e deklaroi 
fajtor se «ka qenë në shërbim të okupatorit 
dhe të organizatave tradhëtare» dhe se «ka 
dashur të arratisej» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 311-312.

muço Selman
Lindi në Pogradec, në vitin 1922. Me 

vendim nr. 138, datë 21 qershor 1946, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme, si dhe humbjen e të drejtave 
civile baraz me kohën e ndëshkimit. U 
lirua me dekret nr. 44, datë 20 qershor 
1947, të Kuvendit Popullor.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 302-303.

muço Skënder daut
Lindi më 1904, në Durrës. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 11 gusht të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muço thodhori
Lindi në Dhërmi të Vlorës, në vitin 

1946. Me vendim nr. 16, datë 5 mars 1969, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formë 
arratisjeje jashtë shtetit e mbetur në fazën 
e përgatitjes» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 16-17. 

muço Zenel
Lindi më 22 tetor të vitit 1925, në 

Çezmë të Pogradecit. Me vendim nr. 137, 
datë 23 maj 1946, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së tij së luajtshme e të paluajtshme 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e ndëshkimit. Në bazë të nenit 51, të 
ligjit nr. 382 datë 24 dhjetor 1946, dënimi 

iu kthye në 5 vjet privim lirie me punë të 
detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 168-169.

muço Zylfo
Lindi më 1907, në Kolonjë. Me vendim 

nr. 264, datë 14 shtator 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«tentativë për rrëzimin e pushtetit me 
dhunë» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
civile e politike baraz me kohën e 
ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 107-108.

muçobega gani
Lindi më 15 janar 1913. Administrata 

e Burgjeve, pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, vërtetoi se Gani Muçobega u 
arrestua për motive politike më 10 tetor 
1948 dhe u lirua më 20 shtator 1952.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 46-47.

muçodemaj Elmaz
Lindi në Luftinjë, më 16 prill 1931. 

Me vendim nr. 191, datë 25 nëntor 1961, 
Gjykata Ushtrarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 12 vjet heqje lirie, humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet kohë, si dhe 
heqjen e dekoratës. Ky vendim mori formë 
të prerë më 1 dhjetor 1961.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 40-41.

muçodemaj Mehmet
Lindi në Luftinjë të Tepelenës, më 

13 maj 1890. Me vendim nr. 356, datë 25 
tetor 1993, Gjykata e Rrethit të Tepelenë 
vendosi njohjen e faktit juridik të vuajtjes 
së dënimit të Mehmet Muçodemajt mbi 
bazën e vendimit nr. 77, datë 6 korrik 1949 
të Gjykatës së Lartë, që e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në një grup të organizuar 
antipushtet» dhe e dënoi me 5 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet kohë. Dënimi filloi të zbatohet 
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nga data 10 tetor 1948. U lirua me 19 tetor 
1951.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 28-31.

muçodemaj Shaqo
Lindi në Tepelenë, më 10 dhjetor 1920. 

Me vendim nr. 24, datë 14 maj 1949, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje aktive në një bandë 
kriminale» dhe e dënoi me 20 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë. U 
arrestua më 10 tetor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 26-27.

muçohasani Hasan
Lindi në Mesaplik, në vitin 1916. U vra 

për motive politike nga forcat komuniste 
në Mesaplik të Vlorës, më 3 dhjetor 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 60-61. 

muçollari Faik
Lindi në Kamenicë. U arrestua më 

10 shtator 1977, dhe me vendim nr. 376, 
datë 25 nëntor 1977, Gjykata e Rrethit të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagndë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie. U lirua më 15 nëntor të vitit 1982.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 9-10.

muçollari Luan
Lindi në Tiranë, më 18 maj 1941. 

U arrestua më 15 shtator 1956, dhe me 
vendim nr. 166, datë 22 nëntor 1956, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut (tentativë 
arratisjejeje në një shtet te huaj)» dhe e 
dënoi me 13 vjet burg, si dhe konfiskimin 
e pjesshëm të pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 175-176.

muçollari nefail Shaziman
Lindi më 1917, në Çerravë të Pogradecit. 

U pushkatua për motive politike, më 30 
tetor të vitit 1944.
AISKK, F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 211-212; F. 1, V. 
2016, D. 55/1, f. 111-112; Gazeta 55, 27 nëntor 
2015, 17.

muçollari Tefik
Lindi më 1 mars të vitit 1891, në 

Verdovë. Me vendim nr. 112, datë 11 
qershor 1946, Gjykata e Ushtarake e 
Korçës e deklaroi «kriminel lufte» dhe 
«armik të popullit» dhe e dënoi me vdekje 
dhe konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 116-117; F. 5, Viti 2016, 
D. 101, f. 345-346.

muda Ejup
Lindi më 10 janar 1921, në Peshkopi. Me 

vendim nr. 76, datë 21 korrik 1969, Gjykata 
e Rrethit të Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacionit e të propagandës 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 75-76.

muda Mehdi
Lindi në Peshkopi, më 14 maj 1928. Me 

vendim nr. 129, datë 19 tetor 1977, Gjykata 
e Rrethit të Tropojës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, 
si dhe me humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 46-47.

muha Kapllan
Lindi më 5 prill 1928, në Zerqan të 

Dibrës. U burgos për motive politike, prej 
25 tetorit të vitit 1945 deri më 25 qershor 
1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 120.

muhadri ibrahim
Lindi më 1928, në Kukës. Më 15 janar 

1952, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje 
nga kampi» dhe e dënoi me 6 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 8-9

muhadri Kadire
Lindi më 2 maj 1880, Kukës. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
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verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Hasi në rrethin e Tepelenës, 
prej 16 korrikut të vitit 1949 deri më 14 
shkurt 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 57-58.

muhadri Medi
Lindi në vitin 1912, në Dobrunë të 

Kukësit. Me vendim nr. 60, datë 16 mars 
1954, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin 
e 1 lope, 5 dhive dhe 5 dhenve, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë. Dënimi ka filluar të zbatohet më 3 
shtator të vitit 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 29-30.

muhadri Zenel
Lindi në vitin 1930, në fshatin Vlahen 

të Kukësit. Me vendim nr. 79, datë 8 nëntor 
1954, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 33-34.

muhaj Bajram
Lindi më 1937, në Peshtan. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Fierit në Kamëz të 
Tiranës, prej 10 gushtit të vitit 1948 deri 
më 10 shkurt 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 41-42.

muhaj Elmaz
Lindi më 1942, në Peshtan të Fierit. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 22, datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Fierit në 
Kamëz të Tiranës, prej 10 gushtit të vitit 
1948 deri më 10 shkurt 1951.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 25-26.

muhaj Halim
Lindi në vititn 1929, në Fier. Në zbatim 

të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 26, 
datë 10 gusht 1948, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Fierit në Kamëz të Tiranës, prej 10 gushtit 
të vitit 1948 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 83-84.

muhaj Hamit
Lindi më 15 korrik 1949, në Peshtan të 

Fierit. U dëbua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  141.

muhaj Hanko
Lindi në vitin 1910, në Kraps. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Fierit në Kamzë të Tiranës, prej vitit 1948 
deri në vitin 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 62-63.

muhaj ismail
Lindi në Tuz të Malit të Zi, në vitin 

1897. Me vendim nr. 214, datë 23 qershor 
1947, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me vdekje. Me Ligjin nr. 335, 
datë 12 shtator 1947, dënimi iu ul në 20 vjet 
heqje lirie, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 106-107.

muhaj Kodhel
Lindi më 1917, në Peshtan të Fierit. Me 

vendim nr. 133, datë 26 gusht 1950, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «arratisje dhe për pjesëmarrje në 
banda të armatosura» dhe për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave civile.
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AISKK, F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 38-39; F. 1, V. 
2016, D. 60, f. 142.

muhaj Magrip
Lindi në Dhemblak, në vitin 1910. 

Me vendim nr. 193, datë 25 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie, si dhe tre vjet punë të detyruar. 
Sipas amnistisë së Këshillit Antifashist 
Nacionalçlirimtar, datë 28 nëntor 1945, 
ndëshkimi iu zbrit në 5 vjet heqje lirie. 
Dënimi filloi të zbatohej më 7 prill 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 245-246. 

muhaj Malo
Lindi më 9 korrik 1917, në Peshtan të 

Fierit. Me vendim nr. 53, datë 16 maj 1952, 
u deklarua fajtor për «bashkëpunim dhe 
dhënie ndihme diversantëve» dhe u dënua 
me 4 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 75-76.

muhaj Qazim
Lindi në Fier, në vitin 1886. Me vendim 

nr. 37, datë 18 qershor 1949, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës deklaroi fajtor se 
ka «furnizuar të arratisurit me ushqime» 
dhe e dënoi me 1 vit privim lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 30-31.

muhaj Selim Hamit
Lindi në Gjuhas të Lushnjës, në vitin 

1899. U pushkatua pa gjyq për motive 
politike, më 28 shkurt të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 140-141; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

muhaj Shaban
Lindi në Tuz të Malit të Zi, më 8 shkurt 

1894. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq 
kur mungojnë dokumentet, në mbledhjen 
e datës 4 prill 1992, vendosi vërtetimin e 
faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 

politike, më 26 janar 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 100-101.

muhametaj asllan
Lindi në Tropojë, më 1 nëntor 1935. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 28 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 14 maj 1954 deri më 
14 maj 1956.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 101-102.

muhametaj avdulla
Lindi në Përmet, në vitin 1937. Me 

vendim nr. 16, datë 20 nëntor 1963, 
Gjykata e Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», dhe e 
dënoi me 15 vjet heqje lirie,  konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 246-247.

muhametaj Halil
Lindi në Tropojë, më 4 qershor 1910. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 10 prill 1954 deri më 
10 gusht 1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 19-20.

muhametaj Hodo
Lindi në Mavrovë të Vlorës, më 15 

mars 1920. Me vendim nr. 170, datë 21 janar 
1994, Gjykata e Rrethit të Vlorë, vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së Hodo 
Muhametajt më 23 dhjetor 1943, në fshatin 
Tërbaç të Vlorës, nga forcat komuniste për 
motive politike.
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F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 4-6. 

muhamataj Muhamet
Lindi më 3 prill 1891, në Luftinjë të 

Tepelenës. Me vendim nr. 49, datë 21 korrik 
1952, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «strehim dhe furnizim 
diversantësh» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 103-104.

muhametaj Qazim
Lindi në Përmet, në vitin 1919. U 

arrestua më 15 prill 1947, dhe me vendim 
nr. 255, datë 23 nëntor 1947, Gjykata e 
Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor se «ka 
qenë anëtar i një organizate tradhëtare»,  
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 220-221.

muhameti ali
Lindi në Vlorë. Bëri 15 vjet burg për 

motive politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
118.

muhameti (samundja) Bahri
Lindi më 1923, në Berat. Më 3 shtator 

1945, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi «kriminel lufte» dhe e dënoi me 
vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 89-90.

muhameti Bektash
Lindi në Këlcyrë, në vitin 1927. Me 

vendim nr. 77, datë 24 gusht 1953, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë», dhe e 
dënoi me 10 vjet burg, heqjen e gradës dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. Me dekret nr. 2688, datë 2 qershor 
1958, iu fal dënimi mbi të drejtat.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 242-243.

muhameti Bujar
Lindi në Sukë, më 29 shtator 1958. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 

dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga fshati 
Bilisht në fshatin Sukë të Përmetit, prej 
datës 26 shkurt 1962 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 35-36.

muhameti dino
Lindi më 1925, në Delvinë. Me 

vendim nr. 94, datë 13 gusht 1951, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «veprimtari armiqësore kundër Partisë 
së Punës» dhe e dënoi me 12 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humben e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 99-100.

muhameti Enver
Lindi në Sukë, më 10 janar 1956. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga fshati 
Bilisht në fshatin Sukë të Përmetit, prej 
datës 26 shkurt 1962 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 37-38.

muhameti Hodo Halil
Lindi më 1920, në Vlorë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më  23 dhjetor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

muhameti Hysen
Lindi në Përmet, në vitin 1928. 

U arrestua më 25 mars 1962, dhe me 
vendim nr. 48, datë 11 prill 1963, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim të një krimi kundër shtetit», 
dhe e dënoi me 6 vjet burg, heqjen e gradës 
Kapiten dhe heqjen e dekoratave Ylli i Kuq 
dhe 10 Vjetori i Ushtrisë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 228-229.
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muhameti Kujtim
Lindi në Sukë, më 1 janar 1961. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga fshati 
Bilisht në fshatin Sukë të Përmetit, prej 
datës 26 shkurt 1962 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 33-34.

muhameti Liri
Lindi në Karaj, më 13 maj 1935. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga fshati 
Bilisht në fshatin Sukë të Përmetit, prej 
datës 26 shkurt 1962 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 39-40.

muhameti Pasho
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
88.

muhameti Sefer
Lindi në Vlorë, në vitin 1928. Me 

vendim nr. 176, datë 31 korrik 1976, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundë 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 12 vjet 
heqje lirie (dënim i kombinuar). U arrestua 
me 18 mars 1976.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 247-248. 

muhameti Syrja
Lindi në Qesarat të Ersekës, në vitin 

1914. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, si dhe të udhëzimit nr. 2, 
datë 4 janar 1992 të Këshillit të Ministrave, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, në 
mbledhjen e datës 31 tetor 1992, vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vdekjes së tij 
në hetuesi në prill të vitit 1946.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 255-256.

muhameti (këlcyra) Shega
Lindi më 1929, në Këlcyrë. U arrestua 

më 23 shtator 1947. Me vendim nr. 245, 
datë 20 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtore «se ka marrë 
pjesë në një organizatë kundër pushtetit 
dhe ka bërë agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
saj dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
2 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 149-150.

muhameti Xhezo
Lindi më 1949, në Belishovë të 

Mallakastrës. Me vendim nr. 1, datë 6 janar 
1976, Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion dhe propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 87-88.

muharrem Mehmet
Lindi në vitin 1916. Më 16 korrik 1951, 

Komisioni Qendror i Internim-Dëbimeve 
e internoi nga rrethi i Ersekës në rrethin e 
Fierit, prej datës 16 korrik 1951 deri më 16 
korrik 1961, nga këto 5 vjet qenë internim 
dhe 5 vjet dëbim.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 58-59.

muharrem Pembe
Lindi në vitin 1924. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, 
të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
14, datë 29  korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Ersekës në rrethin e 
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Fierit, prej datës 16 korrik 1951 deri më 16 
korrik 1961; nga këto 5 vjet internim dhe 5 
vjet dëbim.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 56-57.

muharremi Bajram
Lindi në vitin 1928, në Kolonjë. U 

arrestua më 26 mars 1951, dhe me vendim 
nr. 147,  datë 22 gusht 1951, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në një grup antipushtet» 
dhe për «agjjitacion e propagandë», dhe 
e dënoi me 18 vjet heqje lirie me punë të 
detyruar, si dhe humbjen e të drejtave 
civile për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 215-216.

muharremi daut
Lindi më 10 janar 1923, në Mazrek. Me 

vendim nr. 72, datë 2 qershor 1972, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 85-86.

muharremi Emin
Lindi më 1903, në Gurë e Madhe. Më 25 

tetor 1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e deklaroi «sabotator të pushtetir» dhe 
e dënoi me 5 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave qytetare e politike baraz me 
kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 23-24.

muharremi Sadik Lulo
Lindi më 1906, në Sarandë. U 

pushkatua pa gjyq për motive politike, më 
31 mars të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muharremi tomor
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1935. U 

arrestua më 14 maj 1959. Me vendim nr. 
16, datë 3 korrik 1959, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme (të pjesës së tij), si dhe 
humbjen e të drejtave për 3 vjet kohë. Me 

dekret nr. 3006, datë 23 shkurt 1959, iu 
falë 3 vjet, 7 muaj dhe 12 ditë nga vuajtja e 
dënimit. Me dekret nr. 3009, datë 23 shkurt 
1959, iu fal edhe 1 vit, dy muaj dhe 23 ditë. 
U lirua 28 prill 1968.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 17-18.

muhavelati nuri
Lindi më 1894, në Berat. Më 22 gusht 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit 
të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi njohjen e faktit të vdekjes së tij 
gjatë hetimit, në vitin 1947.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 101-102.

muhaxhiri Shaban
Lindi më 1905, në Krujë. U arrestua më 

4 dhjetor 1946. Me vendim nr. 57, datë 8 
mars 1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 108-109.

muho ali
Lindi më 7 shkurt 1910. Më 5 dhjetor 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 1946.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 32-33.

muho Balil
Lindi në Lekdush të Tepelenës, më 15 

prill 1923. Me vendim nr. 5, datë 8 shkurt 
1976, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«përhapjen e informatave me karakter 
ushtarak që përbënin sekret shtetëror» dhe 
e dënoi me 7 vjet heqje lirie. Me dekret nr. 
5641, datë 31 tetor 1977 të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor iu fal dënimi i mbetur. 

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 60-61.
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muho Boço
Lindi më 1925, në Fushë-Bardhë të 

Gjirokastrës. Me vendim nr. 53, datë 27 
shkurt 1952, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e deklarua fajtor si «bashkëpunëtor me 
okupatorin kundër lëvizjes Nacional-
Çlirimtare» dhe e dënoi më 1 vit burg dhe 
heqjen e gradës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 207-208.

muho Petrit
Lindi në Delvinë, në vitin 1944. Me 

vendim nr. 58, datë 22 qershor 1960, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 8 
vjet heqje lirie. U amnistua me dekret nr. 
360, datë 23 nëntor 1962 të  Presidiumit 
të Kuvendit Popullor. U arrestua sëish 
dy vjet më vonë, dhe me vendim nr. 63, 
datë 17 nëntor 1964, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 237-238.

muho Zenel
Lindi në Borsh, në vitin 1883. Me 

vendim nr. 733, datë 13 tetor 1994, Gjykata 
e Rrethit të Sarandës vendosi vërtetimin e 
faktit juridik të vdekjes së tij në hetuesi.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 81-82.

muhu Hasko delo
Lindi në Delvinë. U pushkatua pa gjyq 

për motive politike, më 20 maj të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

muja (muhaj) ali
Lindi në Shkodër, në vitin 1930. 

Me vendim nr. 148, datë 7 gusht 1951, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në një 
grup antipushtet» dhe «për tentativë 
arratisjejeje për në Jugosllavi» dhe e dënoi 
me 5 vjet burgim.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 90-91.

muja arben
Lindi më 17 gusht të vitit 1971, në 

Krujë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Mamurrasit në rrethin 
e Lushnjës, prej datës 11 qershor të vitit 
1974 deri më 16 tetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 140-141.

muja arif
Lindi më 10 nëntor të vitit 1915, në 

Kishaj të Kukësit. Me vendim nr. 136, 
datë 21 shtator 1961, Gjykata e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë (dënim i kominuar). 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 135; F. 5, Viti 2016, D. 31, 
f. 189- 190.

muja Bajram Mehmet 
Lindi më 1917, në Has. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 8 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

muja Enver
Lindi më 7 dhjetor të vitit 1965, në 

Krujë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Mamurrasit në rrethin 
e Lushnjës, prej datës 11 qershor të vitit 
1974 deri më 16 tetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 138-139.

muja Fatime
Lindi në vitin 1945. U internua për 

motive politike. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 253.
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muja Mehdi Bajram 
Lindi më 1917, në Has. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 8 nëntor 
të vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

muja Myzafer
Lindi në vitin 1965, në Lushnjë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Mamurrasit në rrethin e Lushnjës, prej 
datës 11 qershor të vitit 1974 deri më 16 
tetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 144-145.

muja nurie
Lindi më 1 gusht të vitit 1940, në 

Jugosllavi. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Mamurrasit në rrethin 
e Lushnjës, prej datës 11 qershor të vitit 
1974 deri më 16 tetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 136-137.

muja Qazim
Lindi në vitin 1926, në Kukës. U arrestua 

më 18 shkurt 1952, dhe me vendim nr. 179, 
datë 30 shtator 1952, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «strehim e furnizim të të arratisurve» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe heqjen e të 
drejtës elektorale për 1 vit kohë (dënim i 
kombinuar). 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 5-6.

muja Skënder
Lindi më 20 tetor të vitit 1969, në Krujë. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 

e internimit për motive politike nga rrethi 
i Mamurrasit në rrethin e Lushnjës, prej 
datës 11 qershor të vitit 1974 deri më 16 
tetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 142-143.

muja Xhaferr
Lindi më 22 gusht të vitit 1939, në Mal 

të Zi. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 
dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Mamurrasit në rrethin 
e Lushnjës, prej datës 11 qershor të vitit 
1974 deri më 16 tetor 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 134-135.

mujo adem
Lindi në Jugosllavi, më 26 gusht të 

viti 1935. Me vendim nr. 42, datë 18 maj 
1974, Gjykata e Rrethit të Krujës e deklaroi 
fajtor për «spiunazh», «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe për «përhapjen e informatave që 
përbëjnë sekret shtetëror» dhe e dënoi me 
vdekje, me pushkatim, si dhe konfiskimin 
e pasurisë. Me vendim nr. 374, datë 18 
qershor 1974, Gjykata e Lartë vendosi 
ndryshimin e vendimit, duke e kthyer atë 
nga dënim me vdekje në 25 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 445.

mujo Bajame
Lindi në vitin 1920. Më 7 janar të vitit 

1951 u internua për motive politike në 
rrethin e Lushnjës. Me vendim nr. 9, datë 
17 mars 1964, masa e internimit iu kthye në 
masë dëbimi, të cilin e vuajti deri në vitin 
1973. Me vendim nr. 31, datë 26 qershor 
1973, masa e dëbimit iu kthye sërish në 
masë internimi. U lirua më 14 janar të vitit 
1980.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 123-124.

mujo Eqerem
Lindi më 21 qershor të vitit 1942, në 

Luaras. Me vendim nr. 76, datë 27 korrik 
1976, Gjykata e Rrethit të Lushnjës e 
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deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 166-167.

mujo Fatmir
Lindi më 1 gusht të vitit 1941, në Luaras. 

Me vendim nr. 168, datë 24 dhjetor 1977, 
Gjykata e Rrethit të Lushnjës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 6 vjet 
heqje lirie. Amnistuar me dekretin 6658, 
datë 28 tetor 1982.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 258-260.

mujo isuf
Lindi në Tepelenë, më 20 mars 1904. U 

pushkatua për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 36.

mujo Kamaber
Lindi në Kolonjë, në vitin 1903. Me 

vendim nr. 8, datë 13 tetor 1945, Gjykata 
Uhstarake e Kolonjës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 101 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, si dhe humbjen 
e të drejtave qytetare baraz me kohën e 
ndëshkimit.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 39-40.

mujo nevrus
Lindi në vitin 1947, në Kolonjë. 

Me vendim nr. 37, datë 5  prill 1962, 
të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive në 
rrethin e Lushnjës deri në vitin 1946. Me 
vendim nr. 9, datë 17 mars 1964, masa e 
internimit iu kthye në masë dëbimi deri 
në vitin 1973, kur masa e dëbimit iu kthye 
sërish në internim. U lirua më 14 qershor 
të vitit 1983. Me vendim nr. 17, datë 8 
nëntor 1984, iu dha masa e internimit dhe 
u lirua për plotësim kohe më 8 nëntor të 
vitit 1989.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 254-255.

mujo ram
Lindi në Plavë, në vitin 1923. Me 

vendim nr. 38, datë 8 maj 1978, Gjykata 
e Rrethit të Lushnjës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 9 vjet heqje lirie. 
Me dekret nr. 6832, datë 26 tetor 1983 të P. 
K. P.-së, iu fal dënimi i mbetur.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 5-6.

mujollari ajet ali
Lindi më 1968. U ekzekutua më 11 

janar 1986.

mujollari garip
Lindi në Korçë, në vitin 1900. U arrestua 

më 26 janar 1945, dhe më 31 korrik të po atij 
viti, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme, punë të detyruar, si  dhe 
humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e ndëshkimit. U fal me dekret nr. 
819, datë 27 prill 1949, të P. K. P.-së.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 237-238.

mujollari (mujo) neshat
Lindi në Marjan të Korçës, në vitin 

1920. Me vendim nr. 1602, datë 11 maj 
1993, Gjykata e Rrethit të Tiranës vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste, në mars të vitit 1944.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 210-211.

muka abaz ali  
Lindi më 1910. U ekzekutua më 31 

dhjetor 1946.

muka ali
Lindi në vitin 1893, në Elbasan. Me 

vendim nr. 81, datë 20 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor se «ka qenë komandant i çetës së 
Ballit, ka marrë pjesë në luftime kundra 
partizanëve» dhe e dënoi me 5 vjet burg 
me punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave elektorale baraz me kohën e 
dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 258-259.
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muka arshi
     Lindi në Shkozë të Vlorës, në vitin 1924. 
Me vendim nr. 226, datë 10 janar 1994, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes pa gjyq të Arshi 
Mukës nga forcat komuniste për motive 
politike, në mars të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 99-101.

muka ilir
     Lindi në Peqin, në vitin 1949. Me vendim 
nr. 105, datë 28 shkurt 1989, Gjykata e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit» dhe urdhëroi 
izolimin e tij në një spital neuropsikiatrik.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 45-46.

muka imet
Lindi në Vlorë. Ka vuajtur 26 vjet burg 

politik. Arrestuar në prill 1946 dhe liruar 
pas 16 vjetësh; arrestuar më 1976 dhe 
liruar në mars 1986.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
146.

muka Krisanthi
Lindi më 15 maj të vitit 1940. Me vendim 

nr. 5, datë 22 prill 1983, të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për çështje politike nga rrethi i Gjirokastrës 
në rrethin e Pukës, prej datës 22 mars të 
vitit 1983 deri më 16 qershor të vitit 1989.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 148-149.

muka Mehmet
Lindi më 24 maj 1966. U dënua për 

arsye politike dhe bëri 7 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 147.

muka Mersin
     Lindi në Shkodër, në vitin 1901. Me 
vendim nr. 34, datë 10 shtator 1966, Gjykata 
e Qarkut të Shkodrës e deklaroi fajtor 
sipas nenit 72 të Kodit Penal dhe e dënoi 
me vdekje, me varje në litar, konfiskimin 
e pasurisë, të arit, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 25-26.

muka Nefize
Lindi në Bilisht. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 19, datë 26 dhjetor 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Durrësit në Gjazë të Lushnjës, prej 
10 korrikut të vitit 1953 deri më 30 shtator 
1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 57-58.

muka njazi
     Lindi në Shalës të Sarandës, në vitin 
1937. Me vendim nr. 41, datë 11 dhjetor 
1958, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet burgim, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të 
patundshme, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë. Me dekret nr. 27, 
shtator 1965, iu fal një vit nga dënimi.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 51-52.

muka Polikron
Lindi në Zhej, në vitin 1928. Me 

vendim nr. 210, datë 17 dhjetor 1974, 
Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 105.

muka Qazim
Lindi më 1908, në Korçë. Me 

vendim nr. 18, datë 21 shkurt 1953, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Korçës 
e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe «moskallëzim krimi» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. U lirua 
më 31 tetor të vitit 1964.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 116-117.

muka Servet
Lindi më 3 janar 1932, në Selanik. 

Më 22 janar 1976, Gjykata e Rrethit të 
Beratit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin e 
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pasurisë dhe heqjen e dekoratave.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 85-86.

muka vaso
Lindi në Nivicë të Sarandës, në vitin 

1890. U arrestua më 1 tetor 1947, dhe e 
vendim nr. 276, datë 9 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor». Vdiq në burg, më 10 
nëntor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 195-196.

muka Ymer
     Lindi në Devoll, në vitin 1900. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nt. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992, 
për njohjen e faktit të pushkatimit pa gjyq, 
komisioni, në mbledhjen e datës 23 prill 
1994, vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike, më 17 
tetor 1943, në Bilisht të Korçës.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 55-56.

muka Ymer Bajram
Lindi më 1900, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më  20 qershor 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17. 

muka Zija
     Lindi në Shkodër, në vitin 1912. Në 
zbatim të ligjit nr.7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 4 janar 1992, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni, në mbledhjen e datës 30 maj 
1994, vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit për ish të dënuarin Zija Muka 
nga data 26 mars 1945 deri më 12 shtator 
1951.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 3-4.

mukaj age
Lindi më 15 korrik të vitit 1925. Me 

vendim nr. 6, datë 31 maj 1985, të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve, u internua 
nga rrethi i Lezhës në Kashnjet (Lezhë).
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 63-64.

mukaj naim
     Lindi në Tepelenë, më 19 korrik 1939. 
Me vendim nr. 6, datë 25 dhjetor 1986, 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor dhe e dënoi me 13 vjet heqje lirie. Me 
vendim nr. 10, datë 7 janar 1993, Plenumi 
i Gjykatës së Lartë i dha pafajsinë për 
periudhën e vuajtjes së dënimit nga data 
10 maj 1986 deri më 28 shtator 1990.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 105-106.

muke Zylyftar
Lindi në Starje të Kolonjës, në vitin 

1925. Me vendim nr. 146, datë 24 qershor 
1946, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
deklaroi «sabotator të luftës» dhe e dënoi 
me 3 vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të 
drejtave civile-politike.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 22-23.

mukja ali Emin
Lindi më 1896. U ekzekutua më 20 prill 

1946.

mukja Emin
Lindi më 25 janar 1939, në Shalës të 

Elbasanit. U internua për motive politike. 
Me vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Elbasanit në rrethin e Tepelenës, 
prej 14 tetorit të vitit 1949 deri më 27 tetor 
1952.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 21-22.

muktilaj Mark
Lindi në Shkodër, në vitin 1912. Me 

vendim nr. 66, datë 24 tetor 1967, Gjykata e 
Qarkut të Shkodrës e deklaroi fajtor simpas 
nenit 64 të Kodit Penal  dhe e dënoi me 20 

MUKtiLaJ



400

vjet heqje lirie dhe konfiskim të pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 17.

mula Kosta
     Lindi në Leshnicë të Sarandës, më 13 
prill 1921. Me vendim nr. 174 , datë 5 
maj 1953, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së 
Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për pesë vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 32-33. 

mulaj ajmane
Lindi në vitin 1935. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Kukësit në rrethin e Lushnjës, prej 
vitit 1961 deri më 30 shtator të vitit 1991, 
nga këto 3 vite internim.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 9-10.

mulaj Bajram
Lindi më 26 prill të vitit 1964. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Kukësit në rrethin e Lushnjës, prej 
vitit 1964 deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 11-12.

mulaj demush
Lindi në Tropojë, më 12 janar 1902. Me 

vendim nr. 46, datë 8 prill 1961, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë (pjesës së tij), si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 315-316.

mulaj Gafile
     Lindi në Tropojë, më 14 gusht 1865. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethin e Beratit, 
prej muajit janar të vitit 1946 deri më 8 
gusht 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 72-73.

mulaj Haxhi
Lindi në Gjakovë. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 28, datë 
18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Shijaku në Llakatund të 
Vlorës, prej 10 shtatorit të vitit 1953 deri 
më 10 shtator 1955.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 191-192.

mulaj niman
Lindi në vitin 1924, në Kukës. Me 

vendim nr. 40, datë 27 shtator 1961, Gjykata 
e Qarkut të Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion dhe propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 4 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 1-2.

mulaj Sali
     Lindi në Kepanik të Tropojës, në vitin 
1948. Me vendim nr. 59, datë 22 shtator 1982, 
Gjykata e Rrethit të Tropojës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
heqje lirie. Dënimi filloi të zbatohet më 29 
maj 1982.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 50-51.

mulaj veli
 Lindi në vitin 1957. Me vendim nr. 14, 

datë 5 korrik 1976, të Komisionit Qendror 
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të Internim-Dëbimeve, u internua për 
motive politike në fshatin Gdheshtë të 
Kukësit, prej datës 5 korrik të vitit 1976 
deri më 5 korrik të vitit 1981.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 19-20.

mulaj Zeqir
Lindi në vitin 1912, në Dobrunë të 

Kukësit. Me vendim nr. 153, datë 16 prill 
1955, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «kalim kufiri» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
25 vjet heqje lirie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 31-32.

mulaj Zude
 Lindi në vitin 1927. Me vendim nr. 14, 

datë 5 korrik 1976, të Komisionit Qendror 
të Internim-Dëbimeve, u internua për 
motive politike në fshatin Gdheshtë të 
Kukësit, prej datës 5 korrik të vitit 1976 
deri më 5 korrik të vitit 1981.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 21-22.

mulgeci Borë
     Lindi në Tropojë, më 19 mars 1915. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
27, datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethin e Tepelenës, 
prej vitit 1948 deri në vitin 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 39-40.

mulgeci (malaj) Fatime 
     Lindi në Tropojë, më 22 shtator 
1928. Në zbatim të vendimit nr. 445, 
datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit të 
Ministrave, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 
28, datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 

Beratit, prej datës 30 qershor 1945 deri 
më 30 qershor 1948.
F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 104-105.

mulgeci ismail 
     Lindi në Tropojë, në vitin 1893. Me 
vendim nr. 230, datë 15 maj 1950, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjejeje jashtë shtetit» 
dhe e dënoi me 3 vjet burgim me punë 
të detyruar, si dhe heqjen e të drejtës 
elektorale për 1 vit kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 91-92.

mulgeci ram
Lindi më 1894. U arrestua më 25 

shkurt 1953, dhe me vendim të Gjykatës 
Territoriale të Shkodrës u dënua me 
vdekje, me pushkatim. U ekzekutua më 30 
gusht të vitit 1953.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 40-41.

mulgeci rozë
     Lindi në Tropojë, më 30 shtator 1935. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
27, datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethin e Tepelenës, 
prej vitit 1948 deri në vitin 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 37-38.

mulgeci Sadri 
     Lindi në Tropojë, më 30 gusht 1935. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
27, datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethin e Tepelenës, 
prej vitit 1948 deri në vitin 1953.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 110-111.
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muli adem
Lindi në Koplik, në vitin 1918. Me 

vendim nr. 173, datë 26 shtator 1951, 
Gjykata Ushtarake e   Shkodrës e deklaroi 
fajtor se «është vënë në shërbim të U.D.B-
së Jugosllave» dhe e dënoi me 3 vjet privim 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 102-103.

mulosmanaj Myftar
     Lindi në Bujan të Tropojës, në vitin 
1932. Me vendim nr. 16, datë 17 janar 
1952, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «strehim dhe furnizim 
të arratisurish» dhe e dënoi me 4 vjet heqje 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 52-53.

mulosmani avdyl
     Lindi në Tropojë, më 5 nëntor 1870. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Tropojës në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 10 shtator 1951 deri më 20 maj 
1954.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 68-69.

mulosmani (berisha) Elmaz
     Lindi në Tropojë, më 4 prill 1945. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethin e Beratit, 
prej datës 15 qershor 1945 deri më 15 
qershor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 13-14.

mulosmani Hamit
Lindi më 10 prill 1939, në Tropojë. U 

vra pa gjyq për motive politike në vitin 
1946.

F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 80-81.

mulosmani Like
Lindi më 1877, në Sojnik. U arrestua 

më 25 janar 1945. Me vendim nr. 73, datë 
27 qershor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi «kriminel lufte» dhe e 
dënoi me 30 vjet burg. Më vonë, dënimi iu 
zbrit në 20 vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 69-70.

mulosmani (balaj) Mine
     Lindi në Tropojë, më 6 maj 1935. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 10 dhjetor 1948 deri 
më 30 janar 1950.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 112-113.

mulosmani Muhamet
     Lindi në Tropojë, më 20 qershor 1936. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Bajram Currit në rrethin e Beratit, 
prej datës 10 qershor 1945 deri më 15 
qershor 1948.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 27-28.

mulosmani Shemsedin
     Lindi në Tropojë, më 4 mars 1939. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga rrethi i Bajram Currit në rrethin e 
Tepelenës, prej muajit dhjetor të vitit 1948 
deri më 28 dhjetor 1949.
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F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 108-109.

mulosmani Zenun
Lindi më 5 mars 1910, në Tropojë. U 

vra pa gjyq për motive politike në vitin 
1946.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 78-79.

mulla ilirjan
Lindi në vitin 1960, në Kapshticë. 

Me vendim nr. 10 datë 27 janar 1981, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», por 
ngaqë u deklarua «i papërgjegjshëm», u 
dërguar për mjekim të detyruar në spitalin 
psikiatrik të Elbasanit.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 185-186.

mulla Lutfi
Lindi më 31 dhjetor 1916. Në zbatim të 

ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe të 
udhëzimit nr. 2 datë 4 janar 1992, të Këshillit 
të Ministrave, si dhe shtesën e bërë në 
pikën 7, në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq kur mungojnë dokumentet, vendosi 
të njohë faktin e vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike në vitin 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 201-202.

mulla rasim
Lindi më 1912, në Cangonj të Korçës. 

U arrestua më 15 gusht 1945, dhe më 17 
nëntor të po atij vitit Gjykata Ushtarake 
e Pogradecit e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e 
dënoi me 30 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
civile e qytetare baraz me kohën e 
ndëshkimit. U lirua më 5 dhjetor të vitit 
1956.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 81-82.

mulla rushan
     Lindi në Konispol, në vitin 1910. Me 
vendim nr. 161, datë 19 korrik 1961, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 

«tradhëti ndaj atdheut (pjesëmarrje në 
banda të armatosura)» dhe për «agjitacion 
e propagandë», dhe e dënoi me 25 vjet 
heqje lirie, komfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme (të pjesës së 
tij), humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë, si dhe heqjen e dekoratës.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 34-35, 64-65.

mulla Selaudin
Lindi më 1929, në Korçë. U arrestua më 

18 prill 1951. Me vendim nr. 106, datë 14 
korrik 1951, Gjykata Territoriale e Korçës e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje në 
një shtet armik» dhe «bashkëpunim me 
diversantë» dhe e dënoi me 8 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë. U lirua 
me kusht, më 26 dhjetor të vitit 1957.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 129-130.

mulla Shefiko
Lindi më 1911. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 16, datë 18 gusht 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Korçës në Kamëz të Tiranë, prej 
17 gushtit të vitit 1950 deri më 20 shtator 
1955.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D.52, F. 127-128.

mulla Shefqet
Lindi në vitin 1921, në Devoll. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shtator 1991, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit për motive politike nga 
rrethi i Korçës në Fier, prej datës 21 prill 
1951 deri më 30 shtator të vitit 1991 (nga 
këto 13 vjet qenë internim).
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 111-112.

mullahmeti nuredin Xhemal
Lindi më 1908, në Dibër. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 10 gusht të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.
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mullai agim
Lindi më 1950, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 20, datë 
10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej datëlindjes deri më 30 shtator 
1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 3-4.

mullai Fahri
Lindi më 1935, në Vërlen, Devoll. Më 

29 qershor 1976, u deklarua fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe «sabotim 
ekonomik» dhe u dënua me 25 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 209-210.

mullai gjylhare
Lindi më 9 prill 1942, në Bilisht. U 

internua dhe dëbua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 81.

mullai Haxhi
Lindi në Konispol të Sarandës, në 

vitin 1908. Me vendim nr. 93, datë 20 
korrik 1961, Gjykata e Rrethit të Tiranës 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut, duke 
bërë pjesë në një organizatë armiqësore», 
«pjesëmarrje në bandat e armatosura» 
dhe «e agjitacionit e propagandë» me 20 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme, heqjen 
e dekoratave të kujtimit, trimërisë 
dhe çlirimit dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 292-293.

mullai Hismet
     Lindi në Fushëbardhë të Gjirokastrës, 
në vitin 1920. Sipas materialeve arkivore 
të Ministrisë së Drejtësisë, vërtetohet 
se Hismet Mullai është deklaruar fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» nga Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës dhe më 1949 u 
dënua me 6 vjet burg.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 88-89.

mullai Keti
Lindi më 18 gusht 1971, në Fier. U 

dëbua për motive politike.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 1.

mullai Klarita
Lindi më 1965. U internua dhe u dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 25, 
datë 23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit dhe dëbimit nga rrethi i Korçës 
në Fermën Çlirimi në Fier, prej vitit 1965 
deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 145-146.

mullai Leonard
Lindi më 18 qershor 1961, në Tiranë. U 

dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 165.

mullai nazmi
Lindi më 1899, në Bilisht. Me vendim nr. 

290, datë 2 tetor 1946, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «strehimin dhe 
furnizimin e kriminelëve të luftës» dhe e 
dënoi me 3 vjet burg dhe punë të detyruar 
baraz me kohën e ndëshkimit. U lirua më 
20 qershor 1947. U arrestua sërish më 1951, 
dhe me vendim nr. 49, datë 12 prill 1951, 
Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor 
për« faje kundër popullit dhe shtetit» dhe 
e dënoi me 7 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave civile për 5 vjet 
kohë. Më vonë, Gjykata e Lartë ia ktheu 
dënimin në 3 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave civile për 2 vjet 
kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 92-93.

mullai nusret
Lindi më 1926, në Bilisht. Me vendim 

nr. 13, datë 17 nëntor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi «armik 
të popullit» dhe «kriminel lufte» dhe e 
dënoi me vdekje, me pushkatim, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 103-104.

mullai osman
Lindi më 1906, në Petush. Me vendim 

nr. 164, datë 10 prill 1947, Gjykata 
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Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor në bashkëpunim» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg dhe punë të detyruar.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 20-21.

mullai tarzan
Lindi më 10 shtator 1971, në Fier. U 

internua dhe u dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 25, datë 23 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi i Korçës në Fermën 
Çlirimi në Fier, prej vitit 1971 deri më 30 
shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F.  147.

mullai veli
Lindi në Bilisht të Korçës, më 10 prill 

1887. Me vendim  nr. 16, datë 11 shkurt 
1952, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet privim 
lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 163-164.

mullaj ahmet
Lindi më 1927, në Korçë. Më 11 dhjetor 

1966, Gjykata e Qarkut të Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe për 
«nxitjen e urrejtjes dhe grindjeve raciale, 
nacionale ose fetare në popull, si dhe 
përgatitja, përhapja ose ruajtja me qëllim 
përhapjeje të shkrimeve me përmbajtje të 
tillë» dhe e dënoi 20 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet kohë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 83-84.

mullaj avni
Lindi më 31 gusht të vitit 1920. U vra 

pa gjyq për motive politike, më 30 nëntor 
të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 217-218.

mullaj Bashkim
Lindi më 6 prill 1937. Në zbatim të 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 

dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Tepelenës, prej vitit 
1951 deri më 30 shtator të vitit 1991 (nga 
këto 5 vjet qenë internim).
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 66-67.

mullaj dashnor
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Fierit, prej datëlindjes 
deri më 30 shtator të vitit 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 4.

mullaj demir
Lindi në Zemblak, në vitin 1916. 

U arrestua më 23 shtator 1946, dhe me 
vendim nr. 683, datë 21 dhjetor 1946, 
Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime gjatë luftës» dhe «pjesëmarrje në 
organizata» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie. U lirua më 26 nëntor të vitit 1950.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 318.

mullaj dule
Lindi më 1910, në Konispol. U arrestua 

më 4 korrik 1960. Me vendim nr. 87, datë 17 
korrik 1961, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me me 20 vjet burg, humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme të paluajtshme. Me 
vendim nr. 69, datë 27 korrik 1961, Kolegji 
i Gjykatës Ushtarake vendosi pushimin e 
çështjes për «agjitacion e propagandë» dhe 
përfundimisht u dënua me 17 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 58-59.

mullaj Florina
Lindi më 6 shkurt 1943, në Hoshtimë të 

Vlorës. U dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 1.

mullaj Frederik
Lindi më 10 maj 1939, në Korçë. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
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1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
20, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike 
nga Bilishti në rrethin e Fierit, prej datës 
9 korrik të vitit 1951 deri më 21 korrik të 
vitit 1964.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 86-87.

mullaj guri
Lindi më 25 gusht 1930, në Korçë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Elbasan në 
Dumre, prej 4 tetorit të vitit 1968 deri më 
28 dhjetor 1970.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 97-98.

mullaj Hektor
Lindi në Fier. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 20, datë 10 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej vitit 
1960 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 69-70.

mullaj Hysen
Lindi në Korçë, në vitin 1913. Me 

vendim nr. 244, datë 27 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçëz e deklaroi «armik 
të popullit» dhe «anëtar të organizatës 
agjento-sabotatore të Devollit» dhe e dënoi 
me 5 vjet burgim me punë të detyruar, si 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike 
baraz me kohën e ndëshkimit.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 157-158.

mullaj ibrahim
Lindi në Korçë, në vitin 1891. Me 

vendim nr. 254, datë 23 mars 1947, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor si 
«sabotator të luftës dhe të pushtetit» dhe 
e dënoi me 5 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz me 

kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 264-265.

mullaj Lutfi 
Lindi më 1901 në Bilisht. Me vendim nr. 

290, datë 2 tetor 1946, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi «sabotator të luftës dhe 
të pushtetit» dhe e dënoi me 1 vit burg, 
humbjen e të drejtave civile dhe punë të 
detyruar baraz me kohën e ndëshkimit. U 
lirua më 20 qershor 1947.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F.  113-114.

mullaj Mysret
Lindi më 1927, në Devoll. U internua 

dhe u dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi i Korçë në Shtyllas të 
Fierit, prej 21 prillit të vitit 1951 deri më 30 
shtator 1991.
ISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 41-42.

mullaj neki
Lindi në vitin 1910, në Korçë. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga Bilishti 
në Fier, prej datës 13 shkurt të vitit 1951 
deri në datën 31 dhjetor 1958.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 35-36.

mullaj ramize
Lindi më 15 janar të vitit 1951. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Korçës në Kamëz të Tiranës, prej vitit 1954 
deri më 10 dhjetor 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 149-150.

mullaj rasim
Lindi në Bilisht, në vitin 1913. Me 
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vendim nr. 224, datë 27 nëntor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me vdekje, 
si dhe humbjen e të drejtave civile-politike. 
Më 5 janar 1948, dënimi iu zbrit në privim 
lirie të përjetshme, punë të detyruar dhe 
humbje të të drejtave civile-politike baraz 
me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 229-230.

mullaj Refikan
Lindi në Korçë. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 20, datë 10 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej vitit 
1967 deri më 30 shtator 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 4.

mullaj rexhep
Lindi më 5 shkurt të vitit 1891. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi i 
Korçës në Kamëz të Tiranës, prej datës 15 
shkurt 1950 deri më 30 dhjetor të vitit 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 40-41.

mullaj rrapo 
Lindi më 1919. Më 20 shtator 1950, 

komisioni Qëndror i Internim-Dëbimeve e 
internoi nga nga Korça në Lushnjë, prej 20 
shtatorit të vitit 1950 deri më 1 tetor 1953.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 123-124.

mullaj Sulejman
Lindi në Tiranë, më 6 tetor 1936. 

Me vendim nr. 190, datë 6 nëntor 1962, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut (tentativë 
arratisjejeje)» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 319-320.

mullaj Sulo
Lindi më 1938, në Fier. Me vendim nr. 

34, datë 12 mars 1961, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 20 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 59-60. 

mullaj Shefqet
Lindi në Korçë, në vitin 1932. Me 

vendim nr. 30, datë 11 nëntor 1957, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
krimin e «përgatitjes për t’u arratisur» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg, humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë, si dhe 
heqjen e dekoratave. U lirua më 16 maj të 
vitit 1963.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 5-6.

mullaj teuta
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 20, datë 10 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi 
i Korçës në rrethin e Fierit, prej datëlindjes 
deri më 30 shtator të vitit 1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 4.

mullaj tushe
Lindi më 14 shkurt të vitit 1888. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi 
i Korçës në Kamëz të Tiranës, prej datës 
7 dhjetor 1950 deri më 30 dhjetor të vitit 
1951.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 168-169.

mullaj vexhi
Lindi në Hoshtimë të Vlorës. U 

dënua me 10 vjet burg për «agjitacion e 
propagandë».
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 2.

mullajimeri Fatime
Lindi më 27 janar të vitit 1925. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
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1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrative, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Pogradecit në Kamzë, prej vitit 
1948 deri më 1951.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 287-288.

mullalliu Fazlli
Lindi më 1871, në Zëmblak të Korçës. 

Me vendim nr. 21, datë 13 janar 1947, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg, humbjen e të drejtave civile dhe punë 
të detryruar baraz me kohën e ndëshkimit.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 229-230.

mullaliu Hysen
Lindi në Korçë, në vitin 1978. Me 

vendim nr. 8, datë 27 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në organizatën e Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me vdekje, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme (të pjesës së tij).
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 207-208.

mullaliu Shaban
Lindi në Zemblak të Korçës, në vitin 

1906. Me vendim nr. 100, datë 16 qershor 
1951, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
deklaroi fajtor për «takim me diversantët 
dhe pjesëmarrje në mbledhjet e tyre» dhe 
e dënoi me 10 vjet privim lirie me punë të 
detyruar, konfiskimin e pasurisë së tij së 
luajtshme e të paluajtshme, si dhe humbjen 
e të drejtave civile për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 14-15.

mullameti nuredin
Lindi më 1908, në Pocest të Dibrës. 

U vra nga forcat komuniste për motive 
politike, në vitin 1944.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 71-72.

mullameti Sefedin
Lindi më 1922, në Peshkopi. Me 

vendim nr. 83, datë 31 korrik 1958, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 

fajtor se «ka bërë përgatitije për t’u 
arratisur» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë (pjesën e tij), dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet 
kohë. (Dënim i kombinuar.)

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 25-26.

mullameti Syrja Emin
Lindi më 1914, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 30 prill të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

mulleti gëzim
     Lindi në Tiranë, më 27 qershor 1934. U 
arrestua më 3 mars 1977. Me vendim nr. 
253, datë 27 maj 1977, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie. U lirua 
më 3 mars 1982, me plotësim kohe.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 107-108.

mulleti Hajrie ismail
Bashkëshortja e Qazim Mulletit.
Lindi në Tiranë, në vitin 1908. Pas 

luftës u nxorr forcërisht nga shtëpia dhe 
u internua bashkë me të birin, Reshitin 
[shih], në kampin e Tepelenës e, prej aty, u 
dërguan në Savër të Lushnjës, ku dhe vdiq 
më 6 maj të vitit 1980.

mulleti (mileti) Haki
Lindi në Tiranë, më 2 janar 1896. Me 

vendim nr. 156, datë 1 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 3 vjet burgim, 
humbjen e të drejtave civile e politike baraz 
me kohën e dënimit, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së tundshme dhe të patundshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 249-250.

mulleti reshit Qazimi
I biri i Qazim e Hajrie Mulletit [shih].
Lindi në Tiranë, në vitin 1930. Pas 

luftës u nxorr forcërisht nga shtëpia dhe u 
internua bashkë me të ëmën, Hajrien, në 
kampin e Tepelenës e, prej aty, u dërguan 
në Savër të Lushnjës. Në vitin 1992 u kthye 
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në Tiranë.

mulleti (mileti) Sejdije
Lindi më 15 mars 1927, në Tiranë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
22, datë 8 prill 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në Cërrik, prej 
vitit 1954 deri më 1960.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 31-32.

mulleti (mileti) tanush
Lindi në Tiranë, më 30 shtator 1944. U 

dëbuar për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 337-338.

mulliqi ajdin
Lindi në Pejë, më 12 prill 1937. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nt. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992, për njohjen e kohës së dënimit të 
vuajtur për motive politike, komisioni, në 
mbledhjen e datës 6 nëntor 1993, vendosi 
vërtetimin e faktit të burgosjes së tij për 
motive politike nga data 24 nëntor 1972 
deri më 24 nëntor 1976.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 75-76.

mulliri Faredin
Lindi më 1919 në Videhovë të Korçës. 

Me vendim nr. 20, datë 17 gusht 1968, 
Gjykata e Qarkut Korçë e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
bashkëpunimit dhe të dhënies së ndihmës 
diversantëve» dhe e dënoi  me 25 vjet burg, 
humbjen e së drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë dhe konfiskimin e plotë të pasurisë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 115-116.

mulliri Sefedin Shaban
Lindi më 1909, në Vidohovë të Devollit. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 31 gusht të vitit 1944, në fshatin 
Vidohovë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 61-62; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17. 

mulliri Shaban Shaban
Lindi më 1912, në Vidohovë të Devollit. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 15 qershor të vitit 1944, në fshatin 
Vidohovë.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 59-60; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

mullolli avdi Hysen
Lindi në Korçë, në vitin 1925. Me 

vendim nr. 8, datë 27 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me organet tradhëtare të 
Ballit Kombëtar» dhe e dënoi me vdekje, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme (të pjesës së tij). U 
ekzekutua më 25 nëntor 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 227-228.

mullolli raif
Lindi në Korçë, në vitin 1921. U 

arrestua më 21 nëntor të vitit 1944, dhe me 
vendim nr. 8, datë 27 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, konfiskimin e 
pasurisë së tij së luajtshme e të paluajtshme, 
si dhe humbjen e të drejtave civile baraz 
me kohën e dënimit. Në bazë të nenit 
51, të ligjit nr. 382, datë 24 dhjetor 1946, 
dënimi iu zbrit në privim lirie me punë të 
detyruar. Me dekret nr. 812, datë 27 prill 
1949, dënimi i përjetshëm iu zbrit në 12 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 298-299.

mumajesi Fadil
Lindi në Tiranë, në vitin 1939. Me 

vendim nr. 57, datë 8 korrik 1957, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut (tentativë 
arratisjejeje jashtë shtetit e mbetur në 
formën e përgatitjes)» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 77-78.

mumajesi Mersin
Lindi në Petrelë të Tiranës, në vitin 

1913. Me vendim nr. 133, datë 26 prill 194, 
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Gjykata Ushtarake Krahinore e Korpusit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «bashkëpunim 
me aparatin terrorist të okupatorit» dhe 
e dënoi me vdekje, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 36-37.

mumajesi Mubareq
Lindi në Tiranë, më 19 maj 1938. Me 

vendim nr. 26, datë 26 shkurt 1963, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut, duke u arratisur 
në një shtet të huaj (Jugosllavi)» dhe e 
dënoi me 12 vjet heqje lirie, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 4 
vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 74-75.

munishi Sulejman
Lindi në Tetovë. Me vendim nr. 

449, datë 29 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «bashkëpunim më një grup kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me vdekje, humbjen 
e të drejtave elektorale, si dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. 
Me vendim nr. 112, datë 5 mars 1948, 
Gjykata e Lartë e modifikoi vendimin e 
parë, duke ia zbritur dënimin në 20 vjet 
heqje lirie, humbjen e të drejtave politike 
e civile, si dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 71-72.

murataj Bajram
Lindi më 1908, në Zallkalis të Dibër. U 

burgos për motive politike, prej 13 gushtit 
të vitit 1946 deri më 28 nëntor 1951.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 29-30.

murataj diana
Lindi më 30 nëntor 1953. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

dëbimit nga rrethi i Fierit në Klos, prej 30 
gushtit të vitit 1966 deri më 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 48-49.

murataj Fali
Lindi më 1899, në Zallkalis të Dibrës. U 

burgos për motive politike, prej 8 shkurtit 
të vitit 1945 deri më 7 tetor 1948, dhe prej 1 
qershorit 1949 deri më 30 shtator 1967.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 107.

murataj Floresha
Lindi më 16 qershor 1958, në Fier. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Fierit në Klos, prej 30 
gushtit të vitit 1966 deri më 1982.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 100-101.

murataj Hilmi
     Lindi në Vlorë, në vitin 1907. Me 
vendim nr. 180, datë 25 tetor 1945, Gjyjkata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie. 
Me vendim nr. 182, datë 21 shtator 1950, 
Gjykata Ushtarake e Gjirkastrës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe 
«moskallëzim të krimeve kundër shtetit», 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, konfiskim 
të pasurisë, si dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 183-184. 

murataj (klosi) Myqerem
Lindi në Klos të Fierit, në vitin 1918. 

Me vendim nr. 15, datë 17 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «kriminel lufte» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
si dhe konfiskimin e pasurisë së tij së 
luajtshme e të paluajtshme. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 16-17.

murataj Petrit
Lindi më 1963, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi i Fierit në Klos, prej 
30 gushtit të vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 79-80.

murataj Refie
Lindi më 23 qershor 1920. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 5.

murataj Sadik 
     Lindi në Tropojë, më 8 janar 1957. Me 
vendim nr. 145, datë 3 dhjetor 1975, Gjykata 
e Tropojës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie, humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë, si dhe 
konfiskimin e pasurisë.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 83-84.

murataj (dosti) Zenel
Lindi më 1903, në Gostivisht të 

Kolonjës. Me vendim nr. 264, datë 14 
shtator 1946, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në 
organizatën tradhtare të Ballit Kombëtar, 
duke i shërbyer okupatorit dhe duke qenë 
kundër luftës Nacional-Çlirimtare, me 
pjesëmarrje në operacione, për sabotime 
në mënyra të ndryshme» dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz me 
kohën e ndëshkimit. 

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 51-52.

murati abedin
     Lindi në Dragot, më 15 maj 1901. Në 
zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 4 janar 1992, për njohjen e faktit 
të pushkatimit pa gjyq, komisioni në 
mbledhjen e datës 22 korrik 1993, vendosi 
vërtetimin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 5 nëntor 1943, në Përmet.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 52-53.

murati afërdita
     Lindi në Vlorë, më 16 korrik 1935. U 
internua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
22, datë 8 prill  1993, vendosur t’i njohë 
kohën e internimit në fshatin Shtyllës të 
Fierit, prej datës 31 mars 1975 deri më 31 
dhjetor 1979.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 113-114. 

murati agim
Lindi në Tiranë, në vitin 1959. Me 

vendim nr. 71, datë 25 shkurt 1984, Gjykata 
Ushtarake e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor sipas nenit 224 të Kodit Penal, dhe e 
dënoi me 9 muaj heqje lirie.  Me vendim nr. 
599, datë 5 nëntor 1988, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor sipas nenit 49,11 
të K.P., dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 57-58.

murati arzie
Lindi në vitin 1903. Në zbatim të 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 26, datë 11 
dhjetor 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Krujës, prej datës 10 tetor 1952, deri më 
datën 30 nëntor 1959.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 94-95.

murati Banush
Lindi në vitin 1912, në Lushnjë. Me 

vendim nr. 134, datë 25 gusht 1945, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
me punë të detyruar dhe konfiskimin e 
pasurisë së tij së luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 204-205.

murati Bino Selam
Lindi më 1910, në Vlorë. Komandant 

çete i Ballit Kombëtar. U vra duke luftuar 
në Velçë, më 30 prill 1944.
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Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
167; Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

murati dalip
Lindi më 1926, në Gurë-Lurë. U burgos 

për motive politike, prej 10 tetorit të vitit 
1946 deri më 26 nëntor 1950.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 35.

murati dilaver
Lindi në vitin 1951, në Fier. Me vendim 

nr. 65, datë 12 nëntor 1990, Gjykata e 
Rrethit të Tepelenës e deklaroi fajtor për 
«fyerje ndaj përfaqësuesit të lartë të partisë 
e pushtetit», dhe e dënoi me 6 muaj heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 182-183.

murati dyl
Lindi më 16 nëntor 1906, në Burrel. Me 

vendim nr. 285, datë 21 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«sabotim të pushtetit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 64-65.

murati gani
Lindi më 1919, në Dibër. U burgos 

për motive politike, prej 30 marsit të vitit 
1967 deri më 11 tetor 1967. Pas lirimit, u 
internua prej 11 tetorit të vitit 1967 deri më 
2 mars 1970.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 68.

murati Hamit
Lindi në Peshkopi, në vitin 1923. Me 

vendim nr. 42, datë 17 maj 1949, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në grup anti-
pushtet», dhe e dënoi me 4 vjet burg, si 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 1 
vit kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 60-61.

murati ibrahim
Lindi më 1917, në Shalës të Elbasanit. 

U arrestua më 20 tetor 1946. Me vendim nr. 
198, datë 19 prill 1947, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «faje kundër 
popullit dhe shtetit» dhe si «strehues e 

furnizues i të arratisurve» dhe e dënoi me 
15 vjet burg. Më 1949, dënimi iu zbrit në 5 
vjet heqje lirie.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 31-32.

murati ilmi
Lindi në Vlorë. Dy herë i burgosur me 

akuzat ballist dhe mosdenoncim, bëri 14 
vjet burg (1945-1959).
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
55.

murati Jashar
Lindi në 30 prill të vitit 1922. Në zbatim 

të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe të 
ligjit nr. 7660, datë 4 janar 1993, të Këshillit 
të Ministrave, komisioni, në mbledhjen e 
datës 30 maj 1993, vendosi të njohë faktin e 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike më 
30 nëntor të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 193-194.

murati Kujtim
     Lindi në Kaninë të Vlorës, në vitin 1946. 
Me vendim nr. 156, datë 20 nëntor 1966, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atedheut e mbetur 
në përgatitje» dhe e dënoi me 15 vjet 
heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 202-203; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 55.

murati Misim Sulejman
Lindi më 1920, në Dibër. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 20 janar të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

murati Mustafë
     Lindi në Shkodër, më 7 qershor 1901. U 
burgos për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 92-93

murati osman
Lindi më 31 dhjetor 1930, në Fier. 

Me vendim nr. 365, datë 24 nëntor 1953, 
Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor 
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për «tentativë arratisjeje» dhe e dënoi me 
4 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 107-108.

murati Protoko
     Lindi në Klos, më 16 shkurt 1926. Më 9 
mars 1993, administrata e burgjeve vërtetoi 
që u arrestua më 25 mars 1975 dhe u lirua 
më 17 mars 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 35-37.

murati Qemal
     Lindi në Tiranë, më 20 shtator 1944. Me 
vendim nr. 78, datë 26 korrik 1966, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur në 
fazën e përgatitjes» dhe për «moszbatim 
të urdhërit të eprorëve» dhe e dënoi me 
10 vjet heqje lirie, si dhe konfiskimin e 
pasurisë (pjesën e tij).

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 29-30.

murati razip
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
57.

murati Selman osman
Lindi më 31 dhjetor 1905, në Mat. Më 

18 korrik 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 31 tetor të 
vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 11-12; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

murati tahir
Lindi në vitin 1946, në Fier. Me vendim 

nr. 10, datë 22 korrik 1969, Gjykata e 
Rrethit të Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
tentativës së arratisjes jashtë shtetit në 
Greqinë Monarko-Fashiste», dhe e dënoi 
me 25 vjet heqje lirie, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 

dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 180-181.

muratoj ali Xhafer
Lindi më 1918. U ekzekutua më 15 

shtator 1945.

murçaj ndue
Lindi në vitin 1957, në Lezhë. Me 

vendim nr. 4, datë 14 janar 1978, Gjykata 
e Rrethit të  Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«vepra terroriste të mbetura në përgatitje» 
dhe për «shkeljen e rregulalve të rojes» 
dhe e dënoi me 25 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 92-93.

muriqi idriz
     Lindi në Melgushë të Shkodrës, në vititn 
1885. Me vendim nr. 23, datë 8 shkurt 1945, 
Gjykata e Shkodrës e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 1 vit heqje 
lirie. Me vendim nr. 39, datë 12 prill 1959, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në banda të 
armatosura» dhe «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me vdekje, me pushkatim, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 77-78.

murizi Fatmir
Lindi në vitin 1969, në Kukës. Me 

vendim nr. 79, datë 9 gusht 1988, Gjykata 
e Rrethit të Kukësit e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut, në formën e 
arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi me 
16 vjet heqje lirie (dënim i kombinuar). 
Dënimi ka filluar të zbatohet më 31 gusht 
të vitit 1988.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 22-23.

murja allaman
Lindi në Hotesh, në vitin 1895. Me 

vendim nr. 108, datë 4 korrik 1953, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 10 
vjet burg, si dhe humbjen e të drejtave për 
2 vjet kohë.
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F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 54-55.

murtini Mexhit
Lindi në vitin 1918, në Librazhd. U 

arrestua më 20 nëntor 1946, dhe me vendim 
nr. 509, datë 28 dhjetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor si 
«sabotator të luftës dhe të pushtetit» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, si dhe humbjen 
e të drejtave qytetare e politike baraz me 
kohën e ndëshkimit.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 36-37.

murthi ali
Lindi në Tiranë, më 20 mars 1926. Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, si 
dhe të udhëzimit nr. 2, datë 3 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, për njohjen e kohës 
së dënimit të vuajtur për motive politike, 
komisioni, në mbledhjen e datës 13 mars 
1994, vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit për motive politike nga ish i 
dënuari Ali Murthi nga data 23 shkurt 
1951 deri në datën 9 maj 1952.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 102-103.

murthi Enver
Lindi në Tiranë, në vitin 1929. Me 

vendim nr. 20, datë 19 janar 1977, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 87-88.

murra aleksandër
Lindi më 1953, në Shupenzë të Dibrës. 

U burgos për motive politike, prej 12 
gushtit të vitit 1978 deri më 8 shtator 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 110-111.

murra Kalosh
Lindi më 25 korrik 1919. U burgos për 

motive politike. U arrestua më 23 maj 1975 
dhe vdiq në burg, më 19 korrik të vitit 
1988.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 158-159.

murra Murat
Lindi më 10 dhjetor 1921. U burgos për 

motive politike. U arrestua më 2 tetor 1946 
dhe u lirua më 28 prill të vitit 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 136-137.

murrani isuf
Lindi më 20 tetor 1922, në Macukull 

të Matit. U arrestua më 6 prill 1945. Me 
vendim nr. 470, datë 4 maj 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor se «ka 
dezertuar» dhe e dënoi me 1 vit burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 48-49.

murrani Qerim
Lindi në Elbasan. Në zbatim të ligjit nr. 

7514, datë 30 shtator 1991, të ligjit nr. 7660, 
datë 14 janar 1993, si dhe të udhëzimit 
nr. 2, datë 4 janar 1992 të Këshillit të 
Ministrave, komisioni i krijuar për njohjen 
e kohës së dënimit të vuajtur për motive 
politike, në mbledhjen e datës 20 dhjetor 
1993 vendosi vërtetimin e faktit juridik 
të vuajtjes së dënimit për motive politike 
nga ish i dënuari Qerim Murrani nga data 
25 qershor 1947 deri më 20 tetor 1946. Kjo 
edhe duke u bazuar në vendimin nr. 10, 
datë 13 janar 1947, të Gjykatës Ushtarake 
të Elbasanit.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 6-7.

murrizi Bajram
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në fshatin 
Sulzataj të Lushnjës, prej datës 20 qershor 
të vitit 1966 deri më 30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 26-27.

murrizi Banush
Lindi në Shënepremte, në vitin 1925. U 

arrestua më 26 gusht 1977. Me vendim nr. 
171, datë 28 dhjetor 1977, Gjykata e Rrethit 
të Lushnjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit socialist 
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në Shqipëri dhe në favor të shteteve 
imperialiste dhe social-imperialiste» dhe e 
dënoi me 6 vjet heqje lirie. U lirua më 15 
nëntor të vitit 1982 me amnisti.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 151-152, 153-154.

murrizi Bashkim
Lindi më 16 mars të vitit 1950, në 

Kavajë. U arrestua më 24 korrik të vitit 
1945 për motive politike, dhe u lirua më 28 
prill të vitit 1949.

 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 30-31.

murrizi Besnik
Lindi më 13 maj të vitit 1970, në fshatin 

Sulzataj të Lushnjës. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 15, datë 
13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit për motive politike nga rrethi i 

Kampi i internimit në Savër.
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Kavajës në rrethin e Lushnjës, prej datës 
3 korrik të vitit 1967 deri më 30 shtator të 
vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi Bujar
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në fshatin 
Sulzataj të Lushnjës, prej datës 20 qershor 
të vitit 1966 deri më 30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 26-27.

murrizi dorian
 Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 3 korrik të vitit 1967 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi Elisabeta
Lindi më 16 prill të vitit 1963, në 

Tiranë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 6, datë 26 shkurt 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 5 korrik të vitit 1974 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 39-40.

murrizi Engjëll
 Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 3 korrik të vitit 1967 

deri më 30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi Fatmir
Lindi më 11 shkurt të vitit 1964. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në rrethin e Lushnjës, prej datës 20 
qershor të vitit 1966 deri më 30 shtator të 
vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 22-23.

murrizi Fiqiri
Lindi më 19 gusht të vitit 1966. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në Sulzataj të Lushnjës, prej datës 
20 qershortë vitit 1965 deri më 30 shtator 
të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 41-42.

murrizi Flamur
 Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 3 korrik të vitit 1967 
deri më 30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi Haxhi
Lindi në vititn 1908. Në zbatim të 

ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumetet, vendosi të njohë faktin e 
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pushkatimit të tij pa gjyq për motive 
politike në vitin 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 151-152.

murrizi Hysen
 Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 

shtator 1991, dhe të udhëzimit nr. 2 datë 4 
janar 1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe 
të shtesës së bërë në pikën 7 të udhëzimit 
nr. 7, datë 29 tetor 19922, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi të njohë faktin e 
pushkatimit të tij pa gjyq për motive 
politike në shtator të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 213-214.

murrizi Jaho
Lindi më 1 maj të vitit 1925. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në fshatin Sulzataj të Lushnjës, 
prej datës 20 qershor të vitit 1966 deri më 
30 shtator të vitit 1991. 
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 26-27.

murrizi Kadri
Lindi në vititn 1917, në Sulzataj.  Në 

zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 
1991, dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, si dhe të 
shtesës së bërë në pikën 7 të udhëzimit nr. 
7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq kur mungojnë 
dokumentet, vendosi të njohë faktin e 
pushktimit të tij pa gjyq për motive politike 
në shtator të vitit 1943.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 215-216.

murrizi Kadri
Lindi më 2 mars të vitit 1962. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 

1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në fshatin Sulzataj të Lushnjës, 
prej datës 20 qershor të vitit 1966 deri më 
30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 34-35.

murrizi Masar
 Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 3 korrik të vitit 1967 
deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 9-10.

murrizi Muhamet
Lindi më 26 shkurt të vitit 1962. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 15, 
datë 13 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në rrethin e Lushnjës, prej datës 
3 korrik të vitit 1967 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi Murat
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në fshatin 
Sulzataj të Lushnjës, prej datës 20 qershor 
të vitit 1966 deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 26-27.

murrizi nesti
     Lindi në Shkodër, më 12 shkurt 1971. Me 
vendim nr. 243, datë 12 tetor 1990, Gjykata 
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e Rrethit të Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
3 vjet heqje lirie. Dënimi filloi të zbatohet 
më 18 shtator 1990.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 95-96.

murrizi Petrit
Lindi më 2 janar të vitit 1944, në 

Lushnjë. Më 19 nëntor 1945 u deklaroi 
fajtor se «ka marrë pjesë në luftime e 
operacione kundër L. N. Çl.» dhe u dënua 
me 7 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së tij 
së luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen 
e të drejtave qytetare-politike.

 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 28-29.

murrizi Prendush
     Lindi në Shkodër, më 27 koriik 1945. Me 
vendim nr. 55, datë 18 maj 1967, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
3 vjet heqje lirie. Me vendim nr. 34, datë 18 
shkurt 1974, Gjykata e Rrethit të Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «tentativë arratisjejeje 
të kryer në bashkëpunim» dhe e dënoi me 
11 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 81-82.

murrizi Qamil
Lindi më 20 maj të vitit 1930. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 16, 
datë 18 gusht 1992, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Kavajës në rrethin e Lushnjës, prej datës 20 
qershor të vitit 1966 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 7-8.

murrizi rrahman
Lindi në vitin 1915, në Lushnjë. Me 

vendim nr. 207, datë 19 nëntor 1945, 
Gjykata e deklaroi «armik të popullit, se 
ka marrë pjesë në luftime e operacione 
kundër L. N. Çl.»  dhe e dënoi me 7 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 

qytetare-politike.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 64-65.

murrizi Skënder
Lindi më 18 maj të vitit 1928, në 

Sulzataj. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në fshatin 
Sulzataj të Lushnjës, prej datës 3 korrik të 
vitit 1967 deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi Shahin
 Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 3 korrik të vitit 1967 
deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 36-37.

murrizi tomorr
Lindi në Korç, në vitin 1949. U 

arrestua më 8 gusht 1978, dhe më 18 
tetor të po atij viti, Gjykata e Rrethit të 
Pogradecit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 321-322.

murrizi vaçe
Lindi më 13 dhjetor të vitit 1929, në 

Kavajë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 16, datë 18 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në rrethin e 
Lushnjës, prej datës 20 qershor të vitit 1966 
deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 32-33.

MUrriZi



419

murrizi veze
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 15, datë 13 gusht 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit për motive 
politike nga rrethi i Kavajës në fshatin 
Sulzataj të Lushnjës, prej datës 20 qershor 
të vitit 1966 deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 27-28.

murrizi Xhevit
Lindi në vitin 1942, në Sulzotaj. Me 

vendim nr. 38, datë 24 dhjetor 1966, 
Gjykata e Qarkut të Durrësit e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur 
në fazën e përgatitjes për t’u arratisur 
jashtë shtetit» dhe e dënoi me 12 vjet heqje 
lirie dhe konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 62-63.

murrja abdulla
Lindi më 1885, në Hotesh. U arrestua 

më 5 korrik 1945, për motive politike. Vdiq 
në burg, më 26 shtator të vitit 1947.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 103.

murrja gani
Lindi më 1908, në Selane të Dibrës. U 

burgos për motive politike, prej 1 shtatorit 
të vitit 1948 deri më 10 qershor 1949.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 101-102.

murrja Hajdar
Lindi më 1889, në Selane. Me vendim 

nr. 4037, datë 12 nëntor 1993, Gjykata e 
Rrethit të Dibrës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij për motive politike, 
më 25 maj të vitit 1945.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 158-160.

murrja Hazis
Lindi më 1957 në Luzni të Peshkopisë. 

U arrestua më 18 tetor 1978. Më 27 dhjetor 
1978, Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe e dënoi me 25 vjet burg dhe humbjen e 
së drejtës së zgjedhjes për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 109.

murrja ibrahim
Lindi më 1921, në Peshkopi. U arrestua 

më 22 qershor 1947. Me vendim nr. 268, 
datë 5 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e të propagandë kundër pushtetit» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 108-109.

murrja Mexhit
Lindi më 1919, në Hotesh të 

Dibrës. Me vendim nr. 442, datë 2 tetor 
1946, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi fajtor se «gjatë qëndrimit 
si postkomandant në Shllak, nuk ka 
kryer detyrën, por ka rënë në kompromis 
me kriminelët e arratisur dhe i 
ka përkrahuar ata» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe punë të detyruar. Më 12 tetor 
1946, Gjykata e Lartë ia zbriti dënimin në 2 
vjet burg dhe punë të detyruar.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 42-43.

murrja nuredin
Lindi më 1916, në Selame të Dibrës. U 

arrestua më 28 korrik 1946. Me vendim nr. 
299, datë 21 gusht 1946, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e deklaroi fajtor për «krime 
gjatë luftës» dhe e dënoi me 20 vjet burg. 
U lirua më 28 prill 1949.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 7-8.

murrja rizvan
Lindi më 1903, në Selame të Dibrës. 

Me vendim nr. 252, datë 12 qershor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Dibrës vendosi njohjen 
e faktit juridik të vrasjes së tij për motive 
politike, më 22 korrik të vitit 1945.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 155-157.

murrja Shefqet 
Lindi më 1917, në Selame të Dibrës. 

U arrestua më 30 tetor 1970. Me vendim 
nr. 5, datë 16 janar 1971, Gjykata e 
Rrethit të Dibrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 7 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë së tij të luajtshme e 
të palujtshme.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 91-92.
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murrja Tefik
Lindi më 1928, në Selame të Dibrës. 

Me vendim nr. 300, datë 21 gusht 1946, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«sabotator të pushtetit» dhe e dënoi me 10 
vjet burg.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 53, F. 5-6.

musa ali
Lindi në Mancurisht të Korçës, në vitin 

1933. U arrestua më 2 nëntor 1973. Me 
vendim nr. 4, datë 8 qeshor 1974, Gjykata 
e Rrethit të Korçës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dërgoi për 
mjekim të detyruar në spitalin psikiatrik të 
Elbasanit.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 155-156.

musa dervish
Lindi më 1952, në Tiranë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1950 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 87-88.

musa Hatixhe
Lindi më 1916, në Mançurisht. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 21, datë 10 mars 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Lushnjës, prej vitit 1950 deri më 
1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 89-90.

musa islam
Lindi më 1873, në Korçë. Më 15 shtator 

1956, u internua nga Korça në Lushnjë, 
prej 15 shtatorit të vitit 1956 deri më 15 
shtator 1961.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 137-138.

musa Jonuz
Lindi më 12 prill 1943, në Korçë. U 

internua për motive politike. Me vendim 

nr. 21, datë 10 mars 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit bashkë me prindërit 
nga rrethi i Korçës në rrethin e Lushnjës, 
prej vitit 1950 deri më 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 85-86.

musa nadire
Lindi në vititn 1900, në Korçë. Më 

10 janar 1950, me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
për 5 vjet kohë nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Lushnjës.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 170-171.

musabelli Mentor
Lindi më 17 tetor 1961. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 67.

musabelli Shkëndije
Lindi më 14 shtator 1937. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 17, 
datë 27 tetor 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Elbasanit, prej 11 majit të vitit 1962 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 51-52.

musabelliu Haki
     Lindi në Skrapar, në vitin 1921. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 23, datë 22 
maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
nga rrethi i Tiranës në rrethin e Skraparit, 
prej vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 161-162.

musabelliu Hysen
     Lindi në Skrapar, në vitin 1948. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ, me vendim nr. 23, datë 22 
maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
nga rrethi i Tiranës në rrethin e Skraparit, 
prej vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 166-167.

musabelliu Pajtim
     Lindi në Skrapar, në vitin 1913. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 22, datë 
22  janar 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Skraparit, prej vitit 1967 deri më 30 shtator 
1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 87-88.

musabelliu Safet
     Lindi në Skrapar, në vitin 1952. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 23, datë 22  
maj 1993, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
nga rrethi i Tiranës në rrethin e Skraparit, 
prej vitit 1967 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 94-95.

musai adil
Lindi më 8 prill 1948, në Elbasan. U 

internua dhe u dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 3.

musai alban
     Lindi në Elbasan, në vitin 1973. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Fierit në fshatin Gjinar të Elbasanit, prej 
vitit 1990 deri më 30 shtator 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 20-21.

musai Habib
Lindi më 1921, në Çamëri. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Berat në Lozhan e 
Korracë, prej 9 majit të vitit 1949, deri 
më 30 dhjetor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 12-13.

musai Hasan
     Lindi në më 31 janar 1913. Në zbatim të 
ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991 dhe të 
udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të Këshillit 
të Ministrave, si dhe shtesën e bërë në 
pikën 7, në udhëzimin nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
në mbledhjen e datës 5 janar 1993 vendosi 
vërtetimin e faktit të vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike, më 20 tetor 1943.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 38-39.

musai Liri
Lindi më 2 janar 1951, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 8, 
datë 6 prill 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Zharëz (Fier), 
prej 11 gushtit të vitit 1967 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 63-64.

musai Luftim
Lindi më 1940. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 28, datë 18 prill 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit në 
Turbull të Elbasanit, prej vitit 1949 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 65-66.
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musai Mexhit
Lindi më 15 qershor 1959, në Elbasan. 

U dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 68.

musai Mynevere
Lindi më 6 shkurt 1929. U internua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 27.

musai Refik
Lindi më 1915, në Korçë. Me vendim 

nr. 3, datë 8 mars 1968, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 9 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 37-38.

musai Shaban
     Lindi në Çamëri, më 21 prill 1939. 
Me vendim nr. 161, datë 28 dhjetor 1960, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 7 vjet heqje lirie, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
2 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 249-250.

musai Shenderie
Lindi më 2 maj 1914, në Gramsh. U 

internua dhe u dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 24, datë 18 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së internimit dhe dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit dhe dëbimit nga Korça në 
Shtyllas të Fierit, prej vitit 1951 deri më 
1956 dhe prej 1956 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 5-6.

musaj dalip
Lindi më 1908, në Kishtë, Gramsh. 

Me vendim nr. 195, datë 17 nëntor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në Ballin Kombëtar» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
humbjen e të drejtave qytetare e politike 
dhe konfiskimin e pasurisë së tundshme e 
të patundshme.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 22-23.

musaj dervish
Lindi më 1907, në Gramsh. U burgos 

për motive politike, prej 15 prillit të vitit 
1946 deri më më 28 nëntor 1951.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 18-19.

musaj Estref
Lindi më 1929, në Gramsh. Me vendim 

nr. 130, datë 1950, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim, furnizim dhe dhënie informatash 
diversantëve» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 16-17.

musaj Mexhit
Lindi në Qafmollë, në vitin 1914. 

Me vendim nr. 122, datë 17 tetor 1946, 
Gjyakata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi «kriminel lufte dhe armik të 
popullit» dhe e dënoi me 15 vjet burgim 
me punë të detyruar, humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e dënimit, si 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme. Me vendim nr. 51, 
datë 24 dhjetor 1946, dënimi iu kthye në 
15 vjet privim lirie me punë të detyruar. 
Me dekret nr. 819, datë 27 prill 1949, të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, u lirua 
nga burgu.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 137-138.

musaj Mirsije
Lindi më 1930, në Velçan. U internua 

për motive politike, prej 31 dhjetorit të vitit 
1945 deri më 1 janar 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 81.

musaj nasime
Lindi më 1914, në Turbull, Elbasan. U 

internua për motive politike. Me vendim 
nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Dragoti (Elbasan) 
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në Turbull (Elbasan), prej vitit 1949 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 85-86.

musaj resul
Lindi më 10 gusht 1940, në Filat të 

Çamërisë. Me vendim nr. 25, 1963, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit të mbetur në fazën 
e përgatitjes» dhe e dënoi me 10 vjet e 
10 muaj burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 105-106.

musaj Sabri
Lindi më 1900, në Gramsh. Me vendim 

nr. 22, datë 13 shtator 1962, Gjykata e 
Qarkut të Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi, me 
6 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 4.

musaj Shahin
Lindi më 1893, në Elbasan. Me vendim 

nr. 2, datë 27 shtator 1949, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me kriminelë» dhe e dënoi 
me vdekje, me pushkatim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 39-40.

musaj Tefta
Lindi më 24 prill 1962, në Kosovë, 

Elbasan. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Lushnjës në 
Cërrik, prej 26 prillit të vitit 1962 deri më 
1964.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 29-30.

musakaj Elvira
Lindi më 23 dhjetor të vitit 1959, në Fier. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 17, 
datë 27 tetor 1992, vendosi t’i njohë kohën 

e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Fierit në Buzëmal, prej datës 7 prill të vitit 
1966 deri në vititn 1981.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 24-25.

musallari Eqerem
Lindi në vitin 1940. U burgos për 

motive politike më 1 shtator të vitit 1960 
dhe u lirua më 15 dhjetor 1965.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 308-309.

musaraj artur
Lindi më 24 korrik 1961. U dëbua për 

motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 108.

musaraj Edison
     Lindi në Vlorë, në vitin 1942. U dëbua 
për motive politike. Në zbatim të vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit 
të Ministrave, komisioni i krijuar për 
verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 26, datë 11 
dhjetor 1993, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit në fshatin Matogjin të Vlorës, prej 
vitit 1967 deri në vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 133-134.

musaraj Engjëll
Lindi më 1 maj 1949, në Fier. U dëbua 

për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 116.

musaraj Ervehe
     Lindi në Vajzë të Vlorës, në vitin 1922. 
U dëbua për motive politike. Në zbatim 
të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
26, datë 11 dhjetor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit në fshatin Matogjin të 
Vlorës, prej vitit 1947 deri në vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 137-138.

musaraj Faik
Lindi në Buzmadh, më 6 korrik 1917. 

Me vendim nr. 87, datë 22 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
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«armik të popullit», që ka «qenë pjesëtar 
i Organizatës së Ballit Kombëtar» dhe 
e dënoi me 10 vjet burgim, humbjen e të 
drejtave politike, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 169-170.

musaraj Faslli riza
Lindi më 1908, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 14 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

musaraj (hamitaj) Fatbardha
Lindi më 2 dhjetor 1955. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 19, datë 
26 dhjetor 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Beratit në Hekal të 
Mallakastrës, prej 12 prillit të vitit 1967 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 110-111.

musaraj Haki
Lindi më 1916, në Kute të Mallakastrës. 

Me vendim nr. 264, datë 29 nëntor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor duke sabotuar në 
ushtri» dhe e dënoi me 2 vjet burg dhe 
heqjen e gradës së Nënoficerit. U fal më 27 
prill të vitit 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 57-58.

musaraj Musa
     Lindi në Matogjin, në vitin 1897. Me 
vendim nr. 192, datë 25 tetor 1945, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Vlorë e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 225-226.

musaraj Musa
Lindi në Kukës, në vitin 1955. Me 

vendim nr. 7, datë 23 janar 1987, Gjykata 
e Rrethit të Kukësit e deklaroi fajtor për 
kundërshtim me dhunë të përfaqësuesit të 
pushtetit dhe e dënoi me 2 vjet heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 96-97.

musaraj Mynevere
     Lindi në Vajzë të Vlorës, në vitin 1913. 
U dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit në fshatin Matogjin të Vlorës, 
prej vitit 1947 deri më 30 shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 79-80.

musaraj neshat
Lindi më 3 janar 1920, Buzmadhe të 

Fierit. U dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 20.

musaraj Pëllumb 
     Lindi në Matogjin, në vitin 1944. U 
dëbua për motive politike. Në zbatim të 
vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të 
Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar 
për verfikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 26, 
datë 12  janar 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit në fshatin Matogjin të Vlorës, 
prej vitit 1947 deri në vitin 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 89-90.

musaraj Qemal Xhelo
Nacionalist.
Lindi në Matogjin (Smokthinë) të 

Vlorës, më 1907. Mësimet e para i mori 
në shkollën e vendlindjes. Më vonë kreu 
edhe një arsim plotësues në Shkodër, ku 
u emërua dhe doganier. Mori pjesë aktive 
në zhvillimet politike dhe shoqërore të 
pas viteve ’30-të. Ishte nga të parët që u 
rreshtua në rezistencën antifashiste, një nga 
aktivistët e shquar të çështjes kombëtare 
dhe njëkohësisht antikomunist i vendosur. 
U zgjodh anëtar i Këshillit Antifashist. U 
rreshtua me forcat e Ballit Kombëtar dhe u 
caktua si komandant i një çete nacionaliste. 
Në krye të kësaj çete, ai mori pjesë në 
luftimet e përbashkëta me partizanët 
kundër italianëve e, më vonë, dhe kundër 
gjermanëve, në Luftën e Gjormit (28. 12. 
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1942-02. 01. 1943), në betejat e Dukatit, Qafë 
Dushkut, Vajzës, Llogarasë, Sevasterit, 
Selenicës, Mallakastrës etj. U arrestua më 
25 maj të viti 1945 dhe u gjykua para një 
turme histerike, që kërkonte pushkatimin 
e tij, por mbrojtja që i bëri populli e shpëtoi, 
dhe iu fal jeta nga Gjykata e Lartë. Vdiq në 
burgun e Burrelit, më 18 tetor të vitit 1952, 
një ditë përpara se të lirohej nga burgu. E 
varrosi miku i tij Sadik Bora [shih], anëtar i 
qarkorit të Ballit Kombëtar të Vlorës.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 91.

musaraj rudina
Lindi më 24 mars 1959. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi 
Fier në Buzmadh (Fier), prej 1 qershorit të 
vitit 1966 deri më 1978.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 112-113.

musaraj rukë
Lindi më 9 maj 1920, në Buzmadhe të 

Fierit. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 17, datë 27 tetor 1992, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi Fier në 
Buzmadhe (Fier), prej 7 prillit të vitit 1966 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 120-121.

musaraj rrapo
Lindi më 1921, në Buzmadhe të Fierit. 

Me vendim nr. 299, 22 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka punuar me grupin armiqësor të 
spiunazhit në ushtri dhe ka vepruar sipas 
udhëzimeve të tij duke përhapur parulla 
disfatiste për shkaktimin e pakënaqësirave 
karshi komandës. Ka futur frymën e 
demobilizimit tek ushtarët për të kërkuar 
lirimin në formën e demonstratave». Për 
këto arsye u dënua me 1 vit burg, me kusht. 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F.  53-54; D. 60, 
F. 114.

musaraj vergjinesha
Lindi më 12 maj 1954, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi Fier në Buzmadhe 
(Fier), prej 11 qershorit të vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 143-144.

musaraj Xhevat
Lindi në Buzmadhe të Fierit. U dëbua 

për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 118.

musaraj Zare
Lindi më 22 prill 1920, në Cakran 

të Fierit. U dëbua për motive politike. 
Me vendim nr. 14, datë 29 korrik 1992, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi Fier në Cakran (Fier), prej 10 qershor 
1966 deri më 30 shtator 1991. 
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 104-105.

musaraj Zenel
Lindi më 1878, në Buzmadhe të Fierit. 

Me vendim nr. 101, datë 22 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«sabotator të luftës» dhe e dënoi me 30 vjet 
burg. Më 27 prill 1949, dënimi iu zbrit në 
15 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 109.

musinaj Tofik
     Lindi në Çeprat, në vitin 1884. U burgos 
dhe u shpall kulak për motive politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 300.

muskaj Hajredin
Lindi më 1 gusht 1963. U dëbua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Patosi në Grabockë (Fier), prej 
vitit 1974 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 50-51.
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muskaj Hyrie
Lindi më 10 prill 1946, në Cakran të Fier. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Patosi në Grabockë 
(Fier), prej vitit 1974 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 54-55.

muskaj Hysen
Lindi më 9 qershor 1843, në Fier. U 

dëbua për motive politike.Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Patosi në Grabockë 
(Fier), prej vitit 1974 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 52-53.

muskaj Jaup
Lindi më 18 tetor 1909. U internua dhe 

u dëbua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 143-144.

muskaj roland
Lindi më 1968, në Fier. U dëbua për 

motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
Patosi në Gjerogos (Patos), prej vitit 1976 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 135-136.

muskaj Zaim
Lindi më 10 mars 1970, në Patos. U 

dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Patosi në Grabockë 
(Fier), prej vitit 1974 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 56-57.

muslika Kurt
Lindi në vitin 1954, në Kukës. Me 

vendim nr. 53, datë 29 gusht 1978, Gjykata 
e Rrethit të Kukësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 7- 8.

musosmani azem
     Lindi në Tropojë, më 21 maj 1922. Në 
zbatim të ligjit nr. 7516, datë 30 shtator 
1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 1993, 
si dhe të Udhëzimit nr. 2 të Këshillit të 
Ministrave, datë 4 janar 1992, për njohjen 
e kohës së dënimit të vuajtur për motive 
politike, komisioni i ngritur për vërtetimin 
e kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
në mbledhjen e datës 30 maj 1994, vendosi 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
për motive politike nga ish i dënuari Azem 
Musosmani nga data 25 shtator 1950 deri 
në datës 28 qershor 1955, datë në të cilin 
ai vdiq në burg. Kjo gjë vërtetohet edhe 
nga vendimi nr. 203, datë 25 shtator 1950 i 
Gjykatës Ushtarake.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 56-57.

musta agim
Lindi në vitin 1930, në qytetin e 

Gjirokastrës. Kreu studimet në Fakultetin 
Histori-Filologji të Universitetit të Tiranës. 
Në vitin 1962 u dënua me 13 vjet heqje lirie 
për veprimtarinë e tij antikomuniste.

vepra: “Mandelët e Shqipërisë (1992), 
“Mjerim pa fund” (1994), “Dosjet e gjalla” 
(1995), “Kush ishte Enver Hoxha” (1996), 
“Burgjet e shtetit burg” (1998), “Harta 
e burgjeve dhe e kampeve me punë të 
detyruar të Shqipërisë (1944-1991)”, 
“Gjëmat e komunizmit në Shqipëri” 
(2001), “Dëshmoj për të vërtetën” (2004), 
“Antologjia e plagëve nën terrorin 
komunist” (vëll. I dhe II, bashkëautor, 
2005-2006), “Burgjet e diktaturës 
komuniste në Shqipëri” (album fotografik, 
shqip-anglisht-italisht, 2006), “Libri i zi i 
komunizmit shqiptar” (2007) etj.
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musta ali
     Lindi në Martanesh, në vitin 1915. U 
arrestua më 29 shtator 1945. Me vendim 
nr. 178, datë 21 nëntor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në luftën kundër Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare» dhe e dënoi me 15 vjet 
burgim, si dhe humbjen e të drejtave civile 
dhe politike baraz me kohën e dënimit. 
Me dekret nr. 173, datë 12 shtator 1946 të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, iu fal 
dënimi i mbetur. U lirua më 16 shtator 
1946.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 22-23.

musta Eqerem
Lindi më 1926, në Durës. U arrestua më 

21 shtator 1946. Me vendim nr. 630, datë 23 
shtator 1946, Gjykata e Rrethit të Tiranës 
e deklaroi fajtor për «aktivitet antipushtet 
duke hedhur trakte» dhe e dënoi me 2 vjet 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 92-93.

musta Latif
Lindi më 1897, në Borovë. Me vendim 

nr. 150, datë 10 prill 1947, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«strehim kriminelësh» dhe e dënoi me 7 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 20.

musta Mustafa
Lindi më 1900, në Godolesh. Më 

6 shkurt 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të vdekjes së tij 
në hetuesi, në vititn 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 89-90.

musta riza
Lindi më 1925, në Fier. Me vendim nr. 

893, datë 21 prill 1995, Gjykata e Rrethit 
të Fierit vendosi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes së tij për motive politike nga forcat 
komuniste, më 31 dhjetor të vitit 1943, në 
zonën e Roskovecit.

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 38-40.

mustafa agim
Lindi në vitin 1938, në Përmet. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi 
i Tiranës në rrethin e Lushnjës, prej vitit 
1950 deri më 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 183- 184.

mustafa (arifaj) Alush Elez
     Lindi në vitin 1916. U pushkatua pa gjyq 
për motive politike, më 20 shtator 1946.
    

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 50-51.

mustafa artur
Lindi më 1973, në Durrës. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

Agim Musta
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dëbimit nga rrethi i Durrësit në Grabovë 
të Fierit, prej 27 shtatorit të vitit 1982 deri 
më 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 27-28.

mustafa Caf
     Lindi në Shkodër, më 3 prill 1902. U 
arrestua më 3 dhjetor 1944. Me vendim 
nr. 139, datë 14 korrik 1945, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajshme.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 56-57.

mustafa Esmerald
Lindi më 1968, në Durrës. U arrestua 

më 22 maj 1988. Me vendim nr. 20, 
datë 7 korrik 1988, Gjykata e Rrethit të 
Gramshit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 205-206.

mustafa ibrahim 
     Lindi në Melgushë të Shkodrës, më 5 
prill 1924. U arrestua më 17 shtator 1946. 
Me vendim nr. 460, datë 6 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «faje penale kundër popullit 
e shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet burgim 
me punë të detyruar, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 114-115.

mustafa Mark
     Lindi në Bugjon të  Pukës, në vitin 1908. 
Më 6 mars 1993, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të ekzekutimit 
të tij pa gjyq për motive politike më 17 
mars 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 18-19.

mustafa Murat
Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 

dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 22, datë 8 prill 1993, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit për motive politike 
nga rrethi i Tiranës në rrethin e Kavajës, 
prej dhjetorit të viti 1950 deri në dhjetor 
të vitit 1951, dhe nga viti 1955 deri më 30 
shtator 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 211- 212.

mustafa Pashe
Lindi më 1906, në Durrës. U internua 

për motive politike nga rrethi i Durrësit në 
rrethin e Elbasanit, prej 27 shtatorit të vitit 
1982 deri më 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 71-72.

mustafa Petrit
Lindi më 1935, në Durrës. U internua 

dhe burg për motive politike. Me vendim 
nr. 50, datë 14 mars 1983, Gjykata e Rrethit 
të Elbasanit e deklaroi fajtor për «largim 
pa leje nga vendi i internimit» dhe e dënoi 
me 6 muaj burg. Me vendim nr. 129, datë 
17 qershor 1988, Gjykata e Rrethit të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 139-140.

mustafa Prend
     Lindi në Bugjon të Pukës, në vitin 
1910. Me vendim nr. 91, datë 21 mars 
1950, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
15 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 38-39.

mustafa Prend
     Lindi në Bugjon të Pukës, më 3 gusht 
të vitit 1947. U arrestua më 13 maj 1977, 
dhe po atë vit, Gjykata e Rrethit të 
Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 23 vjet heqje lirie. U lirua 
më 7 gusht 1990.
  

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 103-104, 183-184.
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mustafa Qerim ibrahim
Lindi më 2 gusht të vitit 1919, në 

Kamenicë të Korçës. U vra pa gjyq për 
motive politike, më 15 korrik 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 209-210; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mustafa riza
Lindi në Kamenicë, në vitin 1915. Me 

vendim nr. 11, datë 25 shkurt 1960, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«kryerjen e detyrës së agjenturës së huaj» 
dhe e dënoi me vdekje,  konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, si 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet kohë. Me dekret nr. 8083, datë 22 mars 
1960 të P. K. P.-së, dënimi iu kthye në 25 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 300-301.

mustafa robert
Lindi më 1962, në Durrës. Me vendim 

të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, u internua për motive politike 
nga rrethi i Durrësit në rrethin e Elbasanit, 
prej 27 shtatorit të vitit 1982 deri më 31 
mars 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 101-102.

mustafa Sami
Lindi më 1934, në Durrës. Me vendim 

nr. 25, datë 4 shtator 1987, Gjykata e 
Rrethit të Gramshit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 203-204.

mustafa Sejko
     Lindi në Delvinë, në vitin 1932. Me 
vendim nr. 121, datë 23 korrik 1957, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 12 vjet burgim, 
konfiskim të pasurisë, si dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 75-76.

mustafa Sulejman
Lindi më 1903, në Kavajë. U arrestua 

më 5 tetor 1946. Me vendim nr. 632, datë 23 
nëntor 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg, humbjen e të 
drejtave qytetare e politike dhe punë të 
detyruar baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 197-198.

mustafa Xhafer
Lindi në Dvoran, në vitin 1893. Me 

vendim nr. 348, datë 1 dhjetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «sabotator të pushtetit» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg, si dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 296-297.

mustafa Xhevdet
     Lindi më 15 prill 1907. Në zbatim të 
ligjit nr. 7514, datë 30 shtator 1991, dhe 
të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 1992 të 
Këshillit të Ministrave, si dhe shtesën e bërë 
në pikën 7, të udhëzimit nr. 7, datë 29 tetor 
1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve 
pa gjyq, në mbledhjen e datës 6 qeshor 
1993, vendosi vërtetimin e faktit juridik të 
vrasjes së tij pa gjyq për motive politike më 
20 qershor 1945, në Mitrovicë të Kosovës.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 108-109.

mustafa Xhevdet
Lindi më 1941. Me vendim nr. 2112, 

datë 20 qershor 1994, Gjykata e Rrethit të 
Durrësit vendosi njohjen e faktit juridik 
të vdekjes së tij për motive politike në 
përpjekje me forcat e Sigurimit, më 25 
shtator të vitit 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 132-133.

mustafa Zyra
Lindi në vitin 1908, në Përmet. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 
datë 8 prill 1993, vendosi t’i njohë kohën 
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e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në Synej të Kavajës, prej vitit 1950 
deri më 31 dhjetor të vitit 1954, dhe nga 
viti 1955 deri më 30 shtator 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 232- 233.

mustafai daut
Lindi më 1935, në Reçan të Gostivarit. 

U arrestua më 18 prill 1972. Me vendim 
nr. 105, datë 6 tetor 1972, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe për «moskallëzim krimi 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 
U lirua më 18 prill 1977.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 59-60.

mustafai Haredin
Lindi në Vlorë. I dënuar për motive 

politike, vdiq në burg.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
175.

mustafai Qazim
     Lindi në vitin 1936. Në zbatim të ligjit 
nr. 7514, datë 30 shtator 1991, të ligjit nr. 
7660, datë 14 janar 1993, si dhe udhëzimit 
të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 4 janar 
1992, për njohjen e kohës së dënimit të 
vuajtur për motive politike, si dhe duke u 
bazuar në vendimin nr. 121, datë 23 korrik 
1959 të Kolegjit Ushtarak të Gjykatës së 
Lartë, komisioni në mbledhjen e datës 
14 maj 1994 vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit nga data 8 maj 1957 
deri në datën 23 nëntor 1962.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 77-78.

mustafaj ali
     Lindi në Bajram Curr, më 30 janar 
1922. Me vendim nr. 158, datë 20 shtator 
1950, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor se «si pjesëtar i një grupi 
të organizuar, ka tentuar të kalojë kufirin 
(arratisje) për në Jugosllavi» dhe e dënoi 
me 7 vjet privim lirie, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë. Me 
vendim nr. 42, datë 22 shkurt 1951, Gjykata 

e Lartë Ushtarake e ndryshoi vendimin 
duke ia ulur dënimin në 5 vjet heqje lirie 
me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 54-55.

mustafaj Bute Zenel
     Me vendim nr. 625, datë 23 tetor 1995, 
Gjykata e Rrethit të Tropojës vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes së Bute 
Zenel Mustafajt në kufi, në përpjekje me 
forcat komuniste, më 12 tetor 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 43-45.

mustafaj çobo
Lindi në Kurvelesh, më 7 qershor të 

vitit 1903. Me vendim nr. 11, datë 22 dhjetor 
1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «pjesmarrje në 
grup armiqësor dhe për agjitacion e 
propagandë», dhe e dënoi me 20 vjet 
privim lirie dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 248-249.

mustafaj Edmond
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1955. Me 

vendim nr. 34, datë 13 maj 1982, Gjykata 
e  Gjirokastrës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut, të kryer në bashkëpunim dhe 
mbetur në fazën e përgatitjes», me 13 vjet 
heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 50-51.

mustafaj Fejzi
Lindi më 17 mars të vitit 1929. Me 

vendim nr. 34, datë 30 tetor 1965, Gjykata 
e Qarkut të Korçës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi 
me burg, konfiskimin e pasurisë, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 93- 94.

mustafaj Hajrie
Lindi në Përmet, më 3 gusht 1933. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
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së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Kavajës, prej datës 10 janar 1949 
deri më 27 shkurt të vitit 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 62-63.

mustafaj Hasan Mehmet
Lindi më 1904, në Përmet. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 1 mars të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

mustafaj Hekuran
Lindi në vitin 1950, në Peshkopi. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 28, 
datë 18 prill 1994, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Bulqizës në rrethin e Tepelenës, prej majit 
të vitit 1951 deri në maj të vitit 1954.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 270-271.

mustafaj Hilmi
Lindi më 1 janar të vitit 1895. U vra pa 

gjyq për motive politike, në vitin 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 278-279.

mustafaj Hysen Mehmet
Lindi më 1904, në Përmet. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 31 maj të 
vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17; F. 5, Viti 2016, D. 
101, f. 256-257.

mustafaj (myftaraga) Luman
Lindi në Selcë, në vitin 1901. U arrestua 

më 9 maj 1945. Me vendim nr. 1, datë 29 
maj 1945, Gjykata Ushtarake e Pogradecit 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik 
të popullit» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, si dhe konfiskimin e pasurisë. 
Me radiogram nr. 11, datë 12 qershor 1945, 
Gjykata e Lartë aprovuoi dënimin e tij me 
vdekje dhe, më 13 qershor të vitit 1945, u 
ekzekutua.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 282-283.

mustafaj Mirosh
Lindi në vitin 1928, në Përmet. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Kavajës, prej datës 31 
dhjetor të vitit 1954 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 187- 188.

mustafaj Murat
Lindi në Përmet, në vitin 1887. U 

arrestua më 24 shkurt 1946, dhe me vendim 
nr. 79, datë 11 shtator 1946, u deklarua fajtor 
se «i është gjetur një sasi materiali ushtarak 
i pa denoncuar dhe ka qenë i lidhur ngusht 
me Organizatën e Ballit Kombëtar», ndaj u 
dënua me 30 vjet burgim (nga këto 20 vjet 
punë e detyruar), konfiskim të pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e dënimit. Me dekret nr. 819, datë 
27 prill 1949 të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, dënimi iu ul në 5 vjet privim lirie 
(me punë të detyruar). Me dekret nr. 962, 
datë 25 nëntor 1949, u lirua nga burgu.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 104-106.

mustafaj ramadan
Lindi më 1911, në Luarat të Çamërisë. 

Me vendim nr. 12, datë 28 gusht 1965, 
Gjykata e Qarkut të Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 5 vjet burg. U lirua më 2 mars 
1970.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 105-106.

mustafaj rexhep
Lindi në Berishë të Tropojës, në vitin 

1936. Me vendim nr. 86, datë 15 shtator 
1973, Gjykata e Rrethit të Tropojë e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 58-59.
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mustafaj Sako
Lindi më 1910, në Picar. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 25, 
datë 23 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Elbasanit në Lozhan 
të Korçës, prej 15 majit të vitit 1949 deri më 
21 dhjetor 1949.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 11-12.

mustafaj Selam
Lindi në vitin 1907, në Kavajë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 22, 
datë 8 janar 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit për motive politike nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Kavajës, prej vitit 1950 
deri 30 shtator të vitit 1991.
 

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 220- 221.

mustafaj Xhemil
     Lindi në Sarandë, në vitin 1931. Me 
vendim nr. 22, datë 15 mars 1952, Gjykata 
e Rrethit të Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe për 
«tentativë arratisjejeje nga rradhët e 
ushtrisë» dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
një vit kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 56-57.

mustafaj Zojë Zenel
     Lindi në Tropojë, më 18 nëntor 1927. U 
internua për 5 vjet kohë nga rrethi i Bajram 
Currit në rrethet e Beratit e të Tepelenës, 
duke filluar nga 16 korriku i vitit 1951.

F. 5, Viti 2016, D. 37, f. 25-26.

mustafallari adriatik
Lindi më 24 maj 1957, në Berat. Më 24 

janar 1985, Gjykata e Rrethit të Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes jashtë shtetit të 
mbetur në tentativë» dhe e dënoi me 16 
vjet burg dhe 5 vjet internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 41-42.

mustafaraj aida
Lindi më 27 shtator 1972, në Elbasan. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Elbasan në 
Dumre, prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 9-10.

mustafaraj alfred
Lindi në vitin 1964. Në zbatim 

vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të 
Këshillit të Ministrave, komsioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për motive politike nga rrethi 
i Vlorës në rrethin e Beratit, prej datës 7 
korrik të vitit 1967 deri më 1990.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 207-208.

mustafaraj ali Zenel
Lindi më 1909, në Ballsh të Fierit. Me 

vendim nr. 36/46, datë 19 gusht 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit se 
ka kryer këto faje: ka qenë oficer zogist 
dhe më vonë Kapiten i Ballit, Komandant 
batalioni dhe me këto cilësira ka kryer 
operacione kundër ushtrisë Nacional-
Çlirimtare dhe popullit». Për këto arsye 
u dënua me vdekje dhe me konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. U 
ekzekutua, më 13 shtator të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 31-32.

mustafaraj (goxhaj) arta
Lindi më 18 shtator të vitit 1935, në 

Vlorë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991, të Këshillit të Ministrave, 
komsioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Vlorës në rrethin e 
Beratit, prej datës 7 korrik të vitit 1967 deri 
më 1978.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 205-206.
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mustafaraj Bahri
     Lindi në Çeprat të Vlorës, në vitin 1933. 
Me vendim nr. 574, datë 25 shtator 1950, 
Gjykata e Rrethit të Vlorës e deklaroi fajtor 
për «mosshlyerje detyrimi» dhe e dënoi 
me 5 vjet privim lirie me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 196-197.

mustafaraj Bilbil
Lindi më 1957, në Vlorë. Me vendim 

nr. 224, datë 2 tetor 1981, Gjykata e 
Fierit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 93-94.

mustafaraj Brahush
     Lindi në Golëm të Kurveleshit, më 15 
maj 1921. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 

30 shtator 1991 dhe të udhëzimit nr. 2, datë 
4 shkurt 1992 të Këshillit të Ministrave, si 
dhe shtesën e bërë në pikën 7, në udhëzimin 
nr. 7, datë 29 tetor 1992, komisioni i ngritur 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 12 prill 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 32-33.

mustafaraj Enver
Lindi më 1927, në Mallakastër. Me 

vendim nr. 141, datë 16 dhjetor 1973, 
Gjykata e Dibrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 71-72.

mustafaraj Fatmir
Lindi më 28 mars 1972, në Seman. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit në Hoxharë të Fierit, prej vitit 1972 
deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 135-136.

mustafaraj Fiqirete
     Lindi në Baltëz të Fierit, më 1 korrik 
1950. U dëbua për motive politike. Në 
zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
19, datë 26 dhjetor 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Fierit në 
rrethin e Gjirokastrës, prej datës 29 korrik 
1966 deri më 11 nëntor 1972.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 148-149.

mustafaraj Flamur
Lindi në Vlorë. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 23, datë 22 maj 
1993 komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit bashkë 
me prindërit nga rrethi i Vlorës në rrethin 
e Fierit, prej 16 korrikut të vitit 1968 deri 
më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 109-110.

mustafaraj gentian
Lindi më 1970, në Elbasan. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 14, 
datë 29 korrik 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Elbasani në Dumre, prej vitit 
1966 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 95-96.

mustafaraj Hektor
Lindi më 23 mars 1974, në Vlorë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 

administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi i 
Fieit në Çeprat, prej vitit 1974 deri më 30 
shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 75-76.

mustafaraj Hysnie
Lindi më 1921, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993 komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Vlorës në rrethin e 
Fierit, prej 16 korrikut të vitit 1968 deri më 
30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 111-112.

mustafaraj istref
Lindi në Kuç të Vlorës, më 10 tetor 

1915. Në zbatim të ligjit nr. 7514, datë 30 
shtator 1991, të ligjit nr. 7660, datë 14 janar 
1993, si dhe të udhëzimit nr. 2, datë 4 janar 
1992 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
ngritur për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, në mbledhjen e 
datës 12 shtator 1993, vendosi vërtetimin 
e faktit juridik të vrasjes së tij pa gjyq për 
motive politike më 6 maj 1945, në Korçë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 12-13.

mustafaraj Kujtim
Lindi në Aranitas, në vitin 1933. Me 

vendim nr. 31, datë 5 dhjetor 1966, Gjykata 
e Qarkut të Vlorës e deklaroi fajtor sipas 
nenit 79 të Kodit Penal, nenit 251 të Kodit 
Penal, si dhe nenit 48 të Kodit Penal. 
Përfundimisht u dëua me 5 vjet heqje lirie. 
Me vendim nr. 45, datë 25 nëntor 1967, 
Gjykata e Qarkut Vlorë e deklaroi fajtor 
sipas nenit 80/I. 28 të Kodit Penal dhe e 
dënoi me 25 vjet heqje lirie, sipas nenit 
205 të Kodit Penal me dy vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Me 
vendim nr. 148, datë 19 tetor 1976, Gjyakata 
e Rrethit Dibër e deklaroi fajtor për 
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agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor dhe e dënoi me 19 vjet heqje lirie. 
Përfundimisht u dënua me 24 vjet, 10 muaj 
e 8 ditë heqje lirie, konfiskimin e pasurisë, 
si dhe humbjen e të drejtave për 5 vjet 
kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 34-35.

mustafaraj Kujtim
Lindi në Fier, më 12 tetor 1954. U dëbua 

për motive politike prej datës 10 nëntor 
1967 deri më 10 mars 1991.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 327-328.

mustafaraj Lutfie
Lindi më 1937. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 23, datë 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Vlorës në Hoxharë të Fierit, prej 7 
korrikut të vitit 1967 deri më 10 qershor 
1970, nga të cilat 3 vjet qenë internim.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 141-142.

mustafaraj Merita
Lindi më 1964, në Vlorë. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit bashkë me prindërit nga rrethi i 
Vlorës në rrethin e Fierit, prej 16 korrik të 
vitit 1968 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 113-114.

mustafaraj Merqez
Lindi në fshatin Golëm të Gjirokastrës, 

në vitin 1902. Me vendim nr. 2, datë 16 
mars 1945, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi « kriminel lufte dhe armik 
të popullit» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
qytetare-politike.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 280-281.

mustafaraj Murat
Lindi në Fier, në vitin 1919. Me vendim 

nr. 28, datë 9 tetor 1945, Gjykata Ushtarake 
e Fierit e deklaroi fajtor se ka qenë «pjesëtar 
i organizatës tradhëtare të B. K. dhe si i 
tillë ka ndihmuar okupatorin fashisto-
nazist, duke spiunuar e persekutuar 
popullin» dhe e dënoi me 15 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare-politike 
baraz me kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 20.

mustafaraj Nevrije
Lindi më 1932, në Vlorë. U internua 

për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 122.

mustafaraj Petrit
Lindi më 10 prill 1943, në Çeprat të 

Vlorës. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr. 23, datë 22 maj 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Fier në Çeprat 
të Vlorës, prej vitit 1972 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 173-174.

mustafaraj Pjere (Pirza)
Lindi më 17 tetor 1912, në Hoshtimë. 

U internua dhe u dëbua për «çështje 
politike.» Me vendim nr. 14, datë 29 korrik 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit dhe 
dëbimit nga rrethi Vlorë në rrethin Krujë 
dhe Elbasan, prej vitit 1945 deri më 1949 
dhe prej vitit 1966 deri më 30 shtator 1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 95-96.

mustafaraj Qani
Lindi më 1920, në Aranitas të Fierit. 

Me vendim nr. 8, datë 20 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«armik të popullit dhe kriminel lufte; 
[që] ka dezertuar dhe është bashkuar me 
radhët e Ballit Kombëtar, ka marrë pjesë 
në operacione kundër luftës Nacional-
Çlirimtare.» Për këto arsye u dënua me 
burgim të përjetshëm dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 93-94.

mustafaraj Qemal
Lindi më 1926, në Fier. Me vendim nr. 

86, datë 22 shtator 1945, Gjykata Ushtarake 
e Fierit e deklaroi «armik të popullit» dhe 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. Më vonë, dënimi iu kthye 
në burgim të përjetshëm dhe punë të 
detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 63-64.

mustafaraj remzie
Lindi më 15 tetor 1948, në Fier. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi i Fierit në Çeprat të 
Vlorës, prej vitit 1971 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 77-78.

mustafaraj ronja
Lindi më 25 mars 1972, në Vlorë. U 

dëbua për motive politike. Me vendim nr. 
23, datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit nga rrethi i Fierit në Çeprat të 
Vlorës, prej vitit 1972 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 171-172.

mustafaraj Sulltana
Lindi në Fier, më 18 maj 1949. U dëbua 

familjarisht nga Tirana për motive politike 
prej datës 10 nëntor 1967 deri më 10 mars 
1991.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 335-336.

mustafaraj Shadije
Lindi më 18 janar 1933, në Elbasan. U 

internua për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/2, F. 53.

mustafaraj Shefqet
Lindi në fshatin Golëm të Gjirokastrës, 

në vitin 1901. Me vendim nr. 5, datë 16 mars 

1945, Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi me vdekje, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare-politike. U 
ekzekutua më 29 mars të vitit 1945.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 278-279.

mustafaraj Shkëndi
U dëbua për motive politike. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim 
nr. 24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit në fshatin Çeprat 
të Vlorës, prej datës 30 mars 1963 deri në 
vitin 1986.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 12.

mustafaraj Shpresa
U dëbua për motive politike. Në 

zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
19, datë 26 dhjetor 1992, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Fierit në 
rrethin e Gjirokastrës, prej vitit 1966 deri 
më 9 janar 1978.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 15.

mustafaraj Xhemal
Lindi në Golëm të Kurveleshit, më 

3 janar 1922. Me vendim nr. 162, datë 
14 shtator 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burgim (nga të cilat 2 
vjet me punë të detyruar), si dhe humbjen 
e të drejtave qytetare e politike për 1 vit 
kohë. Në bazë të amnistisë së K. A. N. Çl., 
datë 28 nëntor 1945, dënimi iu kthye në 2 
vjet privim lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 235-236.

mustafaraj Xhemal
     Lindi në Çeprat, në vitin 1953. Me 
vendim nr. 58, datë 25 mars 1980, Gjykata e 
Rrethit të Vlorës e deklaroi fajtor për nenin 
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55/I të Kodit Penal dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 50-51.

mustafaraj Xhemil
     Lindi në Golëm të Kurveleshit, më 
15 mars 1918. Me vendim nr. 131, datë 
2 nëntor 1946, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor se ka «dashur 
të vrasë komandantin e Divizionit V të 
këmbësorisë, Kolonel Shefqet Peçin» dhe 
e dënoi me vdekje, humbjen e të drejtave 
qytetare e politike, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 34-35.

mustakuli ilia
     Lindi në Leshnicë, në vitin 1895. Më 8 
mars 1993, administrata e burgjeve vërtetoi 
që Ilia Mustakuli u arrestua për motive 
politike më 18 prill 1951 dhe u lirua më 14 
prill 1956.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 48-49.

mustali Hajdar
Lindi në 1913. Me vendim nr. 190, 

datë 28 gusht 1945, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi «sabotator të luftës» 
dhe e dënoi me 30 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e dënimit.
F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 304-305.

musha Lefter
Lindi më 27 korrik 1941, në Sarandë. 

Me vendi nr. 132, datë 5 qershor 1976, 
Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në një organizatë 
armiqësore» dhe e dënoi me 16 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 83-84.

musha Miho
Lindi më 4 mars 1923, në Delvinë, 

Sarandë. Me vendim nr. 132, datë 4 qershor 
1976, Gjykata e Rrethit të Fierit e deklaroi 

fajtor për «pjesëmarrje në një organizatë 
armiqësore» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 81-82.

mushaj ndriko
Lindi në vitin 1926, në Kalas të Delvinës. 

Me vendim nr. 149, datë 5 qershor 1947, 
Gjykata Ushtarke e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor «se ka hyrë vullnetar në organizatën 
tradhëtare të B. K.  dhe ka marrë pjesë në 
operacionin dhe në luftën e Delvinës», dhe 
e dënoi me 2 vjet privim lirie dhe me punë 
detyruar baraz me kohën e dnëshkimit. 
Përfitoi nga dekreti nr. 546, datë 3 janar 
1948, i P. K. P.-së, dhe u lirua nga burgu.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 167-168, 316-317.

mushamataj Muhamet
Lindi më 3 prill 1891, në Luftinjë të 

Tepelenës. Me vendim nr. 49, datë 21 korrik 
1952, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «strehim dhe furnizim 

Dom Anton Muzaj
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diversantësh» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 3 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 51-52.

mushamati Muhamet
     Lindi në Tepelenë, më 3 prill 1891. Me 
vendim nr. 49, datë 21 korrik 1952, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «strehim e furnizim diversantësh» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë. Dënimi filloi të zbatohet më 7 prill 
1952. U lirua më 8 korrik 1957.

F. 5, Viti 2016, D. 34, f. 11-13.

mushi Kristaq
Lindi më 1926. U burgos për motive 

politike, prej 27 gushtit të vitit 1949 deri 
më 6 prill 1955.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 65-66.

muxhaj Sami
Lindi në vitin 1924, në Kalas të 

Delvinës. Me vendim nr. 14, datë 25 
gusht 1945, Gjykata Ushtarke e Delvinës 
e deklaroi «kriminel lufte» dhe «armik të 
popullit» dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe 
10 vjet punë të detyruar. Me amnistinë e 
datës 28 nëntor 1945, dënimi iu zbrit në 10 
vjet. Me Dekret nr. 91, datë 27 prill 1949 të 
P. K. P.-së, dënimi iu ul në 6 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 22, 163, 310-311.

muxhaj Shefqet
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1904, 

në Gjirokastër. Gjykata e Rrethit të 
Gjirokastrës vërtetoi faktin e vrasjes së tij 
për shkak të bindjeve politike nga forcat e 
diktaturës komuniste, më 31 gusht të vitit 
1944.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 282-283.

muzaj dom anton 
Klerik katolik, martir i Kishës.
Lindi në Vërnakollë të Kosovës, më 

15 maj të vitit 1921. Shkollën fillore e 
kreu në Prizren, ndërsa të mesmen në 
Seminarin Papnor të Shkodrës. Në vitin 

1938 u dërgoi në Romë në Kongregatën 
Propaganda Fide dhe studioi teologji 
në Universitetin Gregorian. U shugurua 
meshtar më 19 mars 1944. Në vitin 1946 
u kthye në atdhe. Pas arrestimit të Dom 
Tomë Lacajt [shih], e zëvendësoi këtë si 
sekretar të Arqipeshkvit. U arrestua më 2 
maj të vitit 1947 dhe, pas shumë torturash, 
u lirua. Vdiq në ndërtesën e Arqipeshkvisë 
së Shkodrës, në pranverë të vitit 1948, nga 
torturat dhe tuberkulozi që kish marrë në 
qeli. Trupi i tij u varros nga policia në një 
vend të panjohur. U shpall martir i Kishës 
nga Papa Françesku, në prill të vitit 2016.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. I, II, 
f. 670-671.

muzaqi Sadik
     Lindi në Librazhd, në vitin 1886. Me 
vendim nr. 131, datë 21 mars 1947, Gjykata 
Ushtrake e Elbasanit e deklaroi fajtor dhe 
në bazë të nenit 4/4 të ligjit nr. 372, datë 12 
dhjetor 1946, e dënoi me 3 vjet heqje lirie 
me punë të detyruar.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 31-32.

muzina gaqo
Lindi në Muzinë të Sarandës, në vitin 

1900. Me vendim nr. 242, datë 17 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor se ka «marrë pjesë në 
një grup kundër pushtetit popullor» dhe 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskim të pasurisë, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 40-41.

muzina telo
Lindi më 1912, në Muzinë të Sarandës. 

Me vendim nr. 59, datë 15 tetor 1951, 
Gjykata Ushtarake Territoriale Durrës 
e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 9 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë. U lirua më 1959.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 3-4.
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muzha Josif
Lindi më më 25 tetor 1914, në Sheper 

të Gjirokastrës. Me vendim nr. 18, datë 11 
prill 1980, Gjykata e Rrethit të Tepelenës e 
deklaroi fajtor për «veprimtari armiqësore 
para çlirimit», «tradhëti ndaj atdheut» dhe 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 25 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. Me dekret nr. 7029, datë 9 prill 1986, 
të Presidiumit të Kuvendit Popullor, iu fal 
dënimi i mbetur.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/2, F. 99-100.

muzha themo
Lindi në Gjirokastër, në vitin 1900. 

Me vendim nr. 242, datë 17 nëntor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor se «ka marrë pjesë në një organizatë 
tradhëtare, që kishte për qëllim rrëzimin 
e pushtetit popullor» dhe për «krimin e 
agjitacion e propagandës», e dënoi me 20 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë së tij 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 131-132; F. 5, Viti 2016, 
D. 101, f. 224-225.

muzhani dom Pashko 
Klerik katolik.
Lindi më 31 janar të vitit 1915, në 

Muzhan të Shkodrës. Që prej vitit 1925 
familja e tij u zhvendos në qytet. Pas 
kryerjes së studimeve të para në qytet, 
në vitin 1930 kaloi në Institutin Salezian 
“Cardinal Cagliero Ivrea” në Torino, por 
pas pak kohësh u kthye në atdhe. Në vitin 
1931 ndoqi studimet në Kolegjin Saverian 
të Shkodrës dhe më 1932 në Seminarin 
Papnor. Më 1937 filloi studimet në Kolegjin 
Urban të Propaganda Fides në Romë, 
ku mbaroi vitin e fundit të filozofisë dhe 
katër vitet e teologjisë, duke u shuguruar 
meshtar. Meshën e parë e mbajti më 29 
qershor 1942. Në korrik të po atij viti u 
kthye në Shqipëri, dhe në gusht u emërua 
ndihmësfamullitar i Tiranës. Nga nëntori 
i 1944-s deri në nëntor 1947, kur u mor në 
shërbimin ushtarak, shërbeu si famullitar 
i Zhejës. U arrestua në radhët e ushtrisë, 
më 25 gusht 1948, dhe u dënua me 15 vjet 

heqje lirie, sepse “ka patur armën pistoletë, 
të fshehur në fletët e Ungjillit”, objekt që 
qëndroi për shumë kohë në ekspozetë e 
Muzeut Ateist në Shkodër. U lirua në krye 
të dhjetë viteve, më 14 mars 1958, dhe 
qëndroi pranë familjes së vet në Shkodër. 
Shërbeu për disa kohë edhe si korrier i 
Kryesisë së Kishës. Në tetor të vitit 1966, 
Kuria Arqipeshkvnore e Durrësit e caktoi 
famullitar të Zhejës dhe administrator të 
Mamurrasit, por vendimi për emërimin 
e tij nuk u pranua nga pushteti lokal 
i Durrësit. Pas mbylljes së kishave më 
1967, qëndroi në disa familje shkodrane, 
duke bërë punë nga më të rëndat për të 
mbijetuar. Pas rihapjes së kishave, shërbeu 
në disa famulli të Durrësit. Vitet e fundit i 
kaloi pranë kuvendit françeskan, te kisha 
e Shna Ndout në Tiranë, ku dhe vdiq më 
1995. U varros në varrezat e Rrmajit, në 
Shkodër.
Dr. Pjetër Pepa, Tragjedia dhe lavdia e klerit 
katolik në Shqipëri, “55”, Tiranë, 2007, Vol. II, II, 
f. 142-144.

muzhaqi abaz
Lindi në vitin 1930, në Gurakuq. Me 

vendim nr. 18, datë 23 mars 1963, Gjykata 
e Qarkut të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet e 9 muaj 
burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 74-75.

muzhaqi ali
Lindi në vitin 1930, në Polis. Me vendim 

nr. 14, datë 29 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Librazhdit 
në rrethin e Tepelenës, prej 10 janarit të 
vitit 1946 deri më 23 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 76-77.

muzhaqi daut
Lindi më 1 maj të vitit 1925, në Vilan 

të Librazhdit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 14, datë 29 korrik 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi Librazhd në rrethin Tepelenë, prej 4 

MUZHaQi



440

maj 1949 deri më 29 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 80-82.

muzhaqi gani
Lindi më 1930, në Librazhd. U internua 

dhe u dëbua për motive politike. Me 
vendim nr.  11, 15 maj 1992, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit dhe dëbimit nga rrethi 
i Elbasanit në rrethin e Tepelenës, prej 30 
majit të vitit 1949 deri më 30 maj 1954.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 60-61.

muzhaqi ismail
Lindi më 1910, në Elbasan. Me vendim 

n.50, 6 maj 1946, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi fajtor si «anëtar të 
Organizatës së Ballit Kombëtar» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave qytetare e politike baraz me 
kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 75-76.

muzhaqi Kadri
Lindi më 23 dhjetor të vitit 1915, në 

Polis të Librazhdit. Më 5 shtator 1992, 
komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 22 maj të vitit 1945.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 39-40.

muzhaqi Mehmet
Lindi në Polis të Librazhdit, në vitin 

1876. Me vendim nr. 22, datë 1 prill 1946, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me 20 vjet 
heqje lirie me punë të detyruar, humbjen 
e të drejtave qytetare e politike baraz me 
kohën e ndëshkimit, si dhe konfiskimin e 
pasurisë së tundshme dhe të patundshme.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 4-5.

muzhaqi nezir
Lindi në Polis të Librazhdit, më 17 

maj 1917. U arrestua më 22 nëntor 1944. 

Me vendim nr. 172, datë 20 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në organizatën e 
Ballit Kombëtar, në detyrën Komandant i 
Ballit» dhe e dënoi me vdekje, me varje në 
litar, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
dhe të paluajtshme, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale. U ekzekutua me varje 
më 4 gusht të vitit 1945.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 46-47; F. 5, Viti 2016, 
D. 100, f. 32-33.

muzhaqi osman
Lindi më 10 mars 1933, në Vilan 

të Librazhdit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 25, datë 23 korrik 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit 
nga rrethi i Librazhdit në Tepelenë e 
Portopalermo, prej 9 majit të vitit 1946 deri 
më 29 nëntor 1953.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 61, F. 83-84.

muzhaqi Qamil
Lindi më 1920, në Elbasan. Me vendim 

nr. 237, 6 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e dënoi se «ka marrë pjesë në një 
grup kundër pushtetit» dhe për përgatitje 
për t’u arratisur në Greqi. U dënua me 
20 vjet burg, humbjen e të drejtës civile 
e politike baraz me kohën e ndëshkimit. 
Gjykata e Lartë, më 19 dhjetor 1947, ia 
ka zbritur dënimin në 5 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës civile e politike baraz 
me kohën e ndëshkimit.

 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F.  103-104.

muzhaqi Qamile
Lindi në vitin 1888, në Polis të Librazhdit. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Librazhdit në rrethin e Tepelenës, 
prej datës 5 maj 1946 deri më 29 nëntor të 
vitit 1953.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 29-30.
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muzhaqi Qerim
Lindi më 1921, në Polis të Librazhdit. 

Me vendim nr. 529, datë 29 qershor 1993, 
Gjykata e Rrethit të Librazhdit vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike, në vitin 1947.

AISKK, F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 108-109; F. 1, 
V. 2016, D. 61, F. 36-38

muzhaqi Shaqir Sulejman
Lindi më 1917, në Polis të Librazhdit. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 1 janar të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 8-9; Gazeta 55, 27 nëntor 
2015, 17.

muzhaqi Sheme
Lindi më 23 janar të vitit 1935, në 

Polis të Librazhdit. Në zbatim vendimit 
nr. 445, datë 13 dhjetor 1991, të Këshillit 
të Ministrave, komsioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, me vendim nr. 14, datë 
29 korrik 1992, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit për motive politike nga rrethi 
i Librazhdit në rrethin e Tepelenës, prej 
datës 4 maj 1949 deri më 29 nëntor të vitit 
1953.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 45-46.

muzhaqi tahir Sulejman
Lindi në Polis të Librazhdit, më 20 

maj të vitit 1913. U pushkatua pa gjyq për 
motive politike, më 1 prill të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 60-61; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17.

myderizi Hasim
Lindi në Konispol, në vitin 1978. 

Me vendim nr. 103, datë 22 shtator 1957, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi «armik të popullit», që «ka bërë 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
dhe popullit» dhe e dënoi me 10 vjet privim 
lirie me punë të detyruar, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 32-33.

myderizi Mirjana
Lindi më 1951, në Sarandë. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Fier në Roskovec (Fier), 
prej 25 korrikut të vitit 1966 deri më 1975.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 68-69.

mydini abaz Zenun
Lindi më 30 dhjetor të vitit 1918, në 

Kolonjë. U vra pa gjyq për motive politike, 
më 22 qershor të vitit 1944.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 201- 202; Gazeta 55, 27 
nëntor 2015, 17. 

mydini Estref
Lindi më 1 prill të vitit 1926. U arrestua 

më 21 tetor të vitit 1976 për motive politike. 
U lirua më 13 janar të vitit 1986.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 41- 42.

mydini (mançe) Hetemije
Lindi më 3 korrik 1960, në Elbasan. 

U dëbua për motive politike. Me vendim 
nr. 25, datë 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Elbasani në Gjyral 
(Elbasan), prej 22 tetorit të vitit 1968 deri 
më 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 1-2.

mydini Qani
Lindi në Taç të Kolonjës, në vitin 

1936. U arrestua më 26 maj 1974, dhe me 
vendim nr. 19, datë 3 shtator 1974, Gjykata 
e Rrethit të Kolonjëse e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagndë» dhe e dënoi me 8 
vjet heqje lirie, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 4 vjet kohë. U lirua më 29 
janar të vitit 1982 me plotësim kohe.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 18- 19.

mydinllari (mydini) Kembri
Lindi në Korçë, në vitin 1932. Me 

vendim nr. 79, datë 26 gusht 1953, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
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«pjesëmarje në grup me qëllim për t’u 
arratisur jashtë shtetit» dhe për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. Me vendim nr. 224, datë 10 shtator 
1954, dënimi iu zbrit në 25 vjet burg.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 29-30.

myftaraga Hysni
Lindi në Selcë, në vitin 1910. Me 

vendim nr. 1, datë 29 maj 1945, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi fajtor 
si «pjesëmarrës në Ballin Kombëtar» dhe 
e dënoi me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 243-244.

myftaraj aqif
Lindi më 1 janar 1923, në Gramsh. 

Me vendim nr. 285, datë 4 tetor 1951, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Korçës e 
deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në grup 
antipushtet» dhe e dënoi me 7 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 1 
vit kohë. (Dënim i kombinuar.)
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 57-58.

myftaraj Fehim
Lindi më 1900, në Shënepremte të 

Gramshit. Me vendim nr. 92, datë 20 
korrik 1945, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e deklaroi «armik të popullit» dhe e 
dënoi me 5 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
politike baraz me kohën e ndëshkimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 61-62.

myftaraj idare
Lindi më 1911. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 28, datë datë 18 prill 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Lenija (Gramsh) në Kuçovë, prej vitit 1945 
deri më 10 qershor 1950.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 119-120.

myftaraj Muhamet
Lindi më 25 mars 1900, në Shënapremte, 

Gramsh. Me vendim nr. 15, datë 13 janar 
1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës elektorale baraz 
me kohën e ndëshkimit. U arrestua sërish 
më 1960, dhe me vendim nr. 67, datë 31 maj 
1960, Gjykata e Rrethit të Elbasanit e dënoi 
me 1 vit dëbim për shkak të qëndrimit të tij 
në Elbasan pa qenë i pasaportizuar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 59-60.

myftaraj novruz
Lindi në Salcë të Korçës, në vitin 1930. 

U arrstua më 13 prill 1948, dhe me vendim 
nr. 8, datë 25 janar 1949, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Korçës e deklaroi fajtor për 
«strehim e furnizim të arratisurish» dhe 
për «faje penale kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg me punë të detyruar.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 306-307.

myftaraj riza
Lindi në Korçë, në vitin 1904. Me 

vendim nr. 49, datë 19 prill 1950, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Korçës e 
deklaroi fajtor për «pjesëmarrje në grup 
të organizuar» dhe për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, si dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 254-255.

myftaraj veiz
Lindi më 1929, në Fier. Me vendim nr. 

552, datë 26 gusht 1951, Gjykata e Rrethit 
të Fierit e deklaroi fajtor për «sabotim» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 25-26.

myftaraj Zenel
Lindi më 1907. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 28, datë 18 prill 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Lenija (Gramsh) në Kuçovë, prej vitit 1945 
deri më 10 qershor 1950.
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 121-122.

myftari ali
Lindi në Tiranë, më 20 qeshor 1942. 

Me vendim nr. 118, datë 26 shtator 1960, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjejeje» dhe 
e dënoi me 15 vjet heqje lirie, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 82-83.

myftari azem
Lindi më 1960. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Dibrës në Libofshë të Fier, prej 18 
shtatorit të vitit 1965 deri më 23 dhjetor 
1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 152-153.

myftari Bedri
Shkrimtar, publicist.
Lindi në fshatin Sklav të Filatit të 

Çamërisë, më 21 dhjetor të vitit 1938. Në 
moshën 6 vjeçare, u dëbua nga vendlindja 
me gjithë familjen, që u vendos në Shqipëri. 
Shkollën shtatëvjeçare e kreu në Fier, të 
mesmen, Teknikumin Financiar, në Tiranë. 
Në fillim të viteve ’60-të punoi në gazetën 
“Zëri i Rinisë”. Më 1971 u arrestua si 
kryetar i të ashtuquajturit «grupi i të rinjve 
kundër vijës së partisë në art dhe letërsi» 
dhe, si shumica e anëtarëve, u dënua për 
agjitacion e propagandë. Për 20 vjet iu hoq 
e drejta e botimit. Pas lirimit nga burgu, 
punoi si punëtor në disa ndërmarrje në 
Tiranë. Pas rënies së diktaturës, iu kthye 
shkrimeve dhe gazetarisë. Vdiq në Tiranë, 
më 8 nëntor 2013.

Vepra: “Fluturzat e borës” (tregime, 
1967); “Mbrëmjet e qytetit tim” (tregime, 
1969); “Kronikat e vdekjes” (roman, 1994); 
“Rojtari i varrezës” (roman, 1995); “Ti 
je Eva” (poezi, 1996); “Dashuria e parë” 
(tregime, 1997); “Pranverë që s’kthehet më” 
(poezi, 1999); “Bardh e zi” (publicistikë, 
2000); “Dashuri fatale” (roman, 2000); 

“Përralla” (2001); “Vajza e rojtarit të pyllit” 
(përralla, 2003); “Zonja e Ambasadorit” 
(novela, 2006); “Simfoni e erërave” (poezi, 
2006); “Pas Kastadivës” (roman, 2007).

myftari Eglantina
Lindi më 14 shtator 1964, në Xibrakë të 

Elbasanit. U dëbua për motive politike. Me 
vendim nr.  21, datë 10 mars 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Elbasan në 
Xibrakë, prej vitit 1964 deri më 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 21-22.

myftari Esat
Diplomat, deputet, përkthyes, publicist 

dhe studjues politolog i marrëdhënieve 
ndërkombëtare.

Lindi më 16 qershor të vitit 1940, në Pejë 
të Kosovës. Pasi kreu dy vjet në Fakultetin 
e Drejtësisë në Beograd, u shtrëngua të 
braktisë studimet dhe të punojë një vit si 
gazetar në të përditshmen «Rilindja» të 
Kosovës. Më 1963 u arratis në Shqipëri, 

Bedri Myftari
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ku për disa vite shërbeu si arsimtar në 
Shëngjin të Lezhës. U arrestua më 1976, 
dhe me vendim nr. 73, datë 22 korrik 1976, 
Gjykata e Rrethit të Lezhës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie dhe konfiskim 
të pasurisë. U lirua më 1985 dhe deri në 
ardhjen e Pluralizmit punoi si punëtor 
në Fabrikën e Letrës në Lezhë. Më 1992 
u zgjodh Drejtor i Drejtorisë së Diasporës 
pranë Ministria e Punëve të Jashtme të 
Shqipërisë. Më vonë shërbeu si diplomat 
në Riad të Arabisë Saudite deri sa doli në 
pension.
F. 5, Viti 2016, D. 74, f. 97-98.

myftari Haki
Lindi në Zemblak të Korçës, në vitin 

1907. U arrestua më 18 mars 1951, dhe 
me vendim nr. 100, datë 16 qershor 1951, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «bashkëpunim me diversantë» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie me punë 
të deyruar, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, si dhe humbjen 
e të drejtave civile për 5 vjet kohë. Vdiq në 
burg, më 21 mars të vitit 1952.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 294-295.

myftari Hasan
Lindi më 1957, në Dibër. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 16, datë 
22 dhjetor 1986, të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u internua nga rrethi 
i Dibrës në Perlat të Mirditës për 4 vjet 
kohë. Masa e dëbimit iu hoq më 8 maj të 
vitit 1989.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 160-161.

myftari Isuf Myftar
Lindi më 1924, në Pukë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 27 korrik 
të vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

myftari ivzi
Lindi më 1964. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 

vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Dibrës në Libofshë të Fierit, prej 
18 shtatorit të vitit 1965 deri më 23 dhjetor 
1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 150-151.

myftari Kadife
Lindi më 1946. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 mars 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Dibrës në Libofshë të Fierit, prej 18 
shtatorit të vitit 1965 deri më 1973.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 126-127.

myftari osman
Lindi më 1910, në Çamëri. U arrestua 

më 20 janar 1956. Me vendim nr. 154, 
datë 27 tetor 1956, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «mbledhje 
informatash me karakter sekret për t’ia 
dorëzuar armiqve» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe u dënua me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 

Esat Myftari
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drejtës elektorale për 4 vjet kohë. U lirua 
më 25 prill 1965.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 114-115.

myftari osman
Lindi më 31 tetor 1937. Më 18 

gusht 1965, U internua për «veprimtari 
armiqësore kundër shtetit» në fshatin 
Libofsh të Fierit. U lirua më 18 shtator 1970 
me plotësim kohe.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 57-58.

myftari Qerim Sadik
Martir i Kishës nga Gucia, ish-rreshter 

i xhandarmërisë.
U gjykua bashkë me 38 të arrestuar të 

tjerë të organizatës «Bashkimi Shqiptar» 
mes 31 janarit dhe 22 shkurtit të vitit 
1946 në sallën e kinema «Rozafatit», në 
prani të një publiku të zgjedhur, shumica 
komunistë dhe anëtarë partie. Më 22 
shkurt, pra, Gjykata e Qarkut të Shkodrës 
urdhëroi dënimin e tij dhe gjashtë të 
arrestuarve të tjerë (Mark Çunit [shih], Atë 
Faustit [shih], Atë Dajanit [shih], Atë Gjon 
Shllakut [shih], Gjelosh Lulash Bajraktarit 
[shih] dhe Fr. Fran Mirakajt [shih]) me 
vdekje, me pushkatim. Më 2 mars mbërriti 
miratimi për ekzekutimin e tyre, firmosur 
nga vetë Enver Hoxha, dhe dy ditë më 
vonë, më 4 mars 1946, ata, përveç Fr. 
Franit, u ekzekutuan në varrezën e Rrmajit 
në Shkodër. U shpall martir i Kishës nga 
Papa Françesku në prill të vitit 2016.
Azem Qazimi, Procesimi i asgjesimit të fesë në 
komunizëm, ISKK, 2012, IV, f. 85.

myftari Perlat
Lindi në Libohovë, më 2 maj 1926. 

Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë së Rendit Publik vërtetoi 
se u arrestua për motive politike më 12 
mars 1945 dhe se u lirua më 10 shtator 
1946.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 54-56.

myftari Sehade
Lindi më 1933, në Dibër. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, datë 
18 shtator 1965, të Komisionit Qendror të 

Internim-Dëbimeve, u internua nga rrethi i 
Dibrës në Libofshë të Fierit për 3 vjet kohë. 
Masa e dëbimit iu hoq më 18 shtator 1968.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 164-165.

myftari Shaban
Lindi më 1886, në Peshkopi. Më 22 

janar 1951, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së 
Lartë e deklaroi fajtor për «bashkëpunim 
me diversantët» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 1 
vit kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 112-113.

myftari Tefik
Lindi më 1905, në Durrës. Me vendim 

nr. 57, datë 8 mars 1947, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisje» dhe e dënoi me 2 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 153-154.

myftari tosum
Lindi më 1895, në Dibër. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 28, datë 
18 shtator 1965, të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, u internua nga rrethi i 
Dibrës në Libofshë të Fierit për 3 vjet kohë. 
Masa e internimit iu hoq më 18 shtator të 
vitit 1968.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 162-163.

myftia Hafiz Esat
Klerik i lartë, Kryetar i Komunitetit 

Musliman Shqiptar (1967). 
Lindi më 2 gusht të vitit 1911, në 

Shkodër. Mësimet e para mori nga xhaxhai 
i tij, kurse të mesmet, në medresenë e 
Shkodrës (1925-1929). Me përfundimin 
e tyre, u emërua imam i Xhamisë së 
Tabakëve, ku vazhdoi të shërbejë 2 vjet, 
e më vonë në xhaminë e Ajasmës. Në 
vitet 1938-1943, u emërua mësues besimi 
në shkollën fillore të Dudasit. Më 1944 u 
zgjodh drejtor i medresesë së Shkodrës, 
funksion të cilin e kreu deri në vitin 
1947, kur medreseja u mbyll. U arrestua 
në dhjetor të vitit 1945, por, pa kaluar 
shumë kohë, u lirua. Mes viteve 1952-1954 
ushtroi detyrën e drejtorit të Medresesë së 
Përgjithshme të Tiranës. Gjashtë vjet më 
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vonë (1952), u diplomua hafiz. Më 1964, 
u emërua predikues (vaiz) në xhaminë e 
Parrucës, ndërsa më 1967 u zgjodh kryetar 
i Komunitetit Musliman të Shqipërisë. 
Pas ndalimit të fesë e deri në fund të jetës, 
punoi si nëpunës i specializuar në fondin 
e orientalistikës së Bibliotekës së Shtetit në 
Shkodër, të krijuar nga librat e sekuestruar 
nga Biblioteka e Myftinisë dhe familjet e 
ndryshme shkodrane. Vdiq në vitin 1975.
Faik Luli, Esat Myftia, drejtues i shquar arsimor, 
kulturor e bamirës, “Drita Islame” online; Sami 
Muçej, H. Esat Myftia – simbol i moralit Islam, 
“islamgjakova.net”, 11 maj 2011.

myftia Ferid
     Lindi në Shkodër, më 2 nëntor 1931. 
Me vendim nr. 178, datë 25 shtator 1951, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor «për pjesëmarrje në një grup për të 
rrëzuar pushtetin» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 5 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 73-74.

myftiu abdurrahim
Lindi më 1934, në Peqin. U dëbua për 

motive politike, prej 31 dhjetorit të vitit 
1968 deri më 1 janar 1982.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 134-135.

myftiu abdurrahman
Lindi më 1944, në Shijak. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 12, 
datë 29 maj 1992, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Durrësit në rrethin 
e Beratit, prej 1 qershorit të vitit 1945 deri 
më 1 mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 260-261.

myftiu adnan
Lindi më 1936, në Berat. Më 13 korrik 

1955, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg. U arrestua 
sërish më 1975, dhe më 27 nëntor të po atij 
viti, Gjykata e Rrethit të Beratit e deklaroi 

fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg dhe konfiskimin e pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 79-80.

myftiu ali
Lindi më 1933. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 12, datë 29 maj 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Durrësit në rrethin e Beratit, prej 1 
qershorit të vitit 1945 deri më 1 mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 177-178.

mytfiu Barjam
Lindi më 1905 në Berat. Më 24 janar 

1956, Gjykata Ushtrake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «moskallëzim tradhëtie 
ndaj atdheut» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.

Hafiz Esat Myftia

MYFtia



447

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 83-84.

myftiu dragush 
Lindi më 1941, në Peqin. Me vendim nr. 

103, datë 26 qershor 1980, Gjykata e Rrethit 
të Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg. Me vendim të ish-Komitetit 
të Partisë së Punës, firmosur nga ish-
sekretari i Partisë së Punës, Iljaz Reka, u 
dëbua nga qyteti i Durrësit.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 36-37.

myftiu Estref
Lindi më 7 gusht 1898, në Berat. U 

arrestua në dhjetor të vitit 1944, dhe më 25 
gusht 1945, Gjykata Ushtarake e Qarkut të 
Beratit e deklaroi «armik të popullit», se «ka 
kryer këto faje: Me ardhjen e okupacionit 
italian ka qenë gjykatës në Përmet, ku ka 
bashkëpunuar me karabinerinë italiane 
dhe me tradhëtarët Nazmi Lumani dhe 
Teki Xhindi. Aktiviteti i tij ka sjellë si 
pasojë që të arrestohen në Përmet 20 veta 
duke i cilësuar grekët si kundërshtarë të 
fashizmit. Ai bëntë pjesë në organizatën 
e Ballit Kombëtar, ka bashkëpunuar me 
tradhtarët Asqeri Lumani dhe të tjerë në 
Berat, duke marrë pjesë në luftë kundër 
ushtrisë Nacionalçlirimtare, ka qenë në 
Komitetin e Qarkut të Ballit në Berat, dhe 
më vonë arkëtar i Komitetit në Lushnjë». 
Për të gjitha këto arsye, u dënua me vdekje 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme. Më 24 dhjetor 1946, dënimi 
iu kthye në burgim të përjtshëm me punë 
të detyruar. Vdiq në burgun e Burrelit, më 
1962.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 69-70.

myftiu gëzim
Lindi më 1947, në Peqin. Me vendim 

nr. 103, datë 26 qershor 1980 u deklarua 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe u 
dënua me 12 vjet burg dhe humbjen e së 
drejtës së zgjedhjeve për 5 vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 104-105.

myftiu Hamit
Lindi më 1921 në Berat. Më 31 dhjetor 

1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 

deklaroi «armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 97-98.

myftiu Luan
Shkrimtar, përkthyes, mësues.
Lindi më 2 shkurt 1933, në Berat. Në 

moshë të vogël mbeti jetim. Kreu shkollën 
pedagogjike në Berat, dhe, për disa kohë, 
punoi si mësues. U arrestua në dhjetor 
të vitit 1975, në Vlorë. Më 20 prill 1976, 
Gjykata e Rrethit të Beratit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. 
Dënimin e vuajti në kampin e Spaçit, ku 
dhe u ridënua. Pas rënies së diktaturës u 
vendos në Tiranë.

vepra: “Nën terrorin komunist dhe 
ese të tjera” (ISKK, 2014). Ka përkthyer 
“Aforizma të papërshkruara ndonjëherë” 
të Oskar Uajldit dhe “Net të bardha” të 
Dostojevkit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 73-74.

Estref Myftiu
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myftiu Mehmet
Lindi më 1907, në Peqin. Me vendim 

nr. 151, datë 14 qershor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor si 
«pjesëtar i organizatës së Shefqet Bejës» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e dënimit.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 51-52.

myftiu Mehmet
Shkrimtar, publicist. 
Lindi në vitin 1930, në Tiranë. Në 

moshën 12 vjeçare u lidh me lëvizjen 
Nacional-Çlirimtare dhe u internua në 
kampin e Prishtinës. Pas lufte punoi si 
gazetar, duke iu kushtuar në të njëjtën kohë 
letërsisë. Guxoi të vërë në dyshim ligjet e 
realizmit socialist dhe të mbrojë të drejtën 
e shprehjes së mendimit të shkrimtarit 
Kasëm Trebeshina [shih]. Me vendim nr. 
5/1, datë 26 qershor 1954, të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve, u internua 
në Shtyllas të Fierit për 5 vjet kohë, për 
«pikëpamje antiparti në fushën e letersisë» 
dhe iu hoq e drejta e botimit. U lirua me 
vendim nr. 8, datë 25 tetor 1954, por për 
njëzet e pesë vitet në vazhdim punoi si 
shitës cigaresh. Veprat e tij, midis të cilave 
edhe romani autobiografik «Shkrimtari» 
(shkruar më 1964), u botuan pas rënies së 
diktaturës.

vepra: “Shkrimtari” (1994), “Në 
kërkim të identitetit: artikuj, ese, intervista, 
letra” (2000).

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 47-48.

myftiu Mithat
Lindi në Peqin, më 13 maj të vitit 1913. 

Me vendim nr. 103, datë 26 qershor 1980, 
Gjykata  e Rrethit të Durrësit e dënoi me 
9 vjet burg dhe heqjen e dekoratave për 
«agjitacion e propogandë».
F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 165-166.

myftiu Myzafer
     Lindi në Qemos të Fierit, në vitin 1926. 
Me vendim nr. 108, datë 14 mars 1947, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «ndjekje të tregtisë së ndaluar» 
dhe e dënoi me 6 muaj privim lirie me punë 
të detyruar. Dënimi filloi të zbatohej më 11 
janar 1947. Me vendim nr. 201, datë 6 tetor 
1978, Gjykata e Rrethit të Vlorës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion dhe propagandë» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, si dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 206-207.

myftiu nehip
Lindi më 1902, në Stamboll. Qendroi 

i arratisur për motive politike brenda 
territorit të Shqipërisë. Më vonë u burgos 
për motive politike.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 135-136.

Luan Myftiu
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myftiu Nurije
Lindi në Shijak. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 12, datë 29 maj 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Durrësit në rrethin e Beratit, prej 1 
qershorit të vitit 1945 deri më 1 mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 187-188.

myftiu Petrit
Lindi në Shijak. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 12, datë 29 maj 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Durrësit në rrethin e Beratit, prej 1 
qershorit të vitit 1945 deri më 1 mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 189-190.

myftiu Petrit
Lindi më 1922 në Berat. U arrestua më 

15 nëntor 1946. Më 12 dhjetor 1947, Gjykata 
e Ushtarake e Divizionit të parë e deklaroi 
fajtor si «përgjegjës të Rinisë së Ballit» dhe 
e dënoi me 20 vjet burg. U lirua më 12 prill 
të vitit 1956.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 87-88.

myftiu Pranvera
Lindi më 1942. U internua për motive 

politike. Me vendim nr. 12, datë 29 maj 
1992, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Durrësit në rrethin e Beratit, prej 1 
qershorit të vitit 1945 deri më 1 mars 1948.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 262-263.

myftiu Qashif
Lindi më 1909, në Peqin, Elbasan. 

Me vendim nr. 12, datë 19 shtator 1963, 
Gjykata e Qarkut të Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59/1, F. 39-40.

myftiu Sadete
U dëbua për motive politike. Me 

vendim nr. 28, datë 18 prill 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Peqini në Shijak, prej 
korrikut të vitit 1949 deri në nëntor 1990.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 105-106.

myftiu Shyqyri
Lindi në Peqin, më 1 janar të vitit 1890. 

Me vendim nr. 53, datë 6 maj 1946, Gjykata  
Ushtarake e Elbasanit e dënoi me vdekje 
dhe konfiskimin e të gjithë pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme si «armik të 
popullit dhe kriminel lufte».

F. 5, Viti 2016, D. 32, f. 171-172.

myftiu tasim
Lindi më 1879, në Elbasan. Me vendim 

nr. 539, datë 29 korrik 1949, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik 
të pushtetit popullor» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, punë të detyruar, humbjen 
e të drejtave qytetare dhe politike për 5 
vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 48-49.

Mehmet Myftiu

MYFtiU
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myhedini Zihni
Lindi në vitin 1923. Me vendim nr. 92, 

datë 25 korrik 1945, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor se «ka 
tradhëtuar lëvizjen nacional-çlirimtare», 
ka «dezertuar nga radhët e ushtrisë» dhe 
është «hedhur në tradhëti duke shkruar 
për të rrethuar batalionin ku bënte pjesë»,  
dhe e dënoi me 30 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtave qytetare baraz me 
kohën e ndëshkimit. Sipas amnistisë së K. 
A. N. Çl., datë 28 nëntor 1945, ndëshkimi 
iu zbrit në 15 vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 252-253.

myqelefi riza
Lindi më 1907, në Bizhutë të Elbasanit. 

Me vendim nr. 231, datë 20 maj 1947, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit e shtetit» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg dhe punë të 
detyruar.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 59, F. 54-55.

myrdini agim
Lindi më 1955, në Fier. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Fieri në Shtyllas (Fier), prej 
8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 gusht 1980.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 16-17.

myrdini agron
Lindi më 1961, në Fier. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Fieri në Shtyllas (Fier), prej 
8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 gusht 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 149-150.

myrdini artur
Lindi më 1965, në Fier. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

internimit nga Fieri në Shtyllas (Fier), prej 
8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 gusht 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 147-148.

myrdini Behije
Lindi më 1930, në Lushnjë. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Fierit në Shtyllas 
(Fier), prej 8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 
gusht 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 153-154.

myrdini Muharrem
Lindi më 1922, më Përmet. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Fierit në Shtyllas 
(Fier), prej 8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 
gusht 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 151-152.

myrdini Përparim
Lindi më 1953, në Përmet. U internua 

për motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
18 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Fierit në Shtyllas 
(Fier), prej 8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 
gusht 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 155-156.

myrdini rajmond
Lindi më 1958, në Fier. U internua për 

motive politike. Me vendim nr. 26, datë 
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Fieri në Shtyllas (Fier), prej 
8 gushtit të vitit 1972 deri më 8 gusht 1980.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 157-158.

myrseli teki
Lindi në vitin 1923, në Fier. Me 

vendim nr. 88, datë 15 tetor 1951, Gjykata 

MYHEdini
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Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor se 
«ka dhënë ndihmë të gjithanshme dhe 
mosdenoncim të personave të arratisur», si 
dhe për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», dhe e dënoi me 7 vjet 
privim lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 101, f. 155-156.

myrta Hamit
Lindi më 1913, në Kavajë. U arrestua 

më 19 mars 1946. Me vendim nr. 244, datë 
26 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor se si «anëtar i grupit 
klandestin të Kavajës, ka mbajtur lidhje 
me kriminelët e luftës dhe ka ndihmuar 
me të holla të arratisurit», ndaj e dënoi me 
burgim të përjetshëm dhe konfiskimin e 
pasurisë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 67.

myrta Musa
Lindi më 10 qershor të vitit 1901. 

Me vendim nr. 444, datë 26 gusht 1946, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi me 5 
vjet heqje lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 35, f. 163- 164.

myrtaj arif Shuaip
Lindi më 30 dhjetor 1894, në Fier. Me 

vendim nr. 965, datë 15 prill 1991, Gjykata 
e Rrethit të Fierit vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 24 mars të vitit 1944, në 
Osmen-Zezë të Beratit.
 

AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 27-27; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

myrtaj Mustafa
Lindi më 1919, në Ruzhdie, Fier. Me 

vendim nr. 129, datë 9 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Fierit e deklaroi «armik të 
popullit» dhe «kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së tij 
të luajtshme e të paluajtshme.
 

MYrtaJ

Trup gjykues
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AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 15-16.

myrtaj (muhameti) Pasho
     Lindi në Vlorë, në vitin 1909.  Me 
vendim nr. 126, datë 1 tetor 1945, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit», sepse 
«ka qenë eksponent i organizatës Balli 
Kombëtar dhe më vonë, si N/komisar i 
çetës së Topallisë, ka marrë pjesë në luftime 
kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare», dhe 
e dënoi me 15 vjet heqje lirie e konfiskimin 
e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 265-266.

myrtaj Qemal
     Lindi në Trevëllezër të Vlorës, në vitin 
1925. U burgos dhe deklasua për motive 
politike.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 209; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 90.

myrtaj reiz
      Lindi në Kuç të Vlorës, në vitin 1932. 
Gjykata e Rrethit të Vlorës e dënoi me 10 
vjet heqje lirie për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit».
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 223-224.

myrtaj (dona) Resmije
Lindi më 1956, në Shijak. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 23, 
datë 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e dëbimit rrethi i Durrësit në Koxhas 
(Durrës), prej vitit 1956 deri më 1962.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 97-98.

myrte rexhep
Lindi më 1927, në Fier. U arrestua 

më 24 gusht 1950. Më vendim nr. 134, 
datë 24 gusht 1950, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «dhënie 
ndihme kriminelëve të arratisur politikë, 
duke iu siguruar vendstrehim» dhe e 
dënoi me 3 vjet burg dhe punë të detyruar.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60/1, F. 101-102.

myrtezai abaz
     Lindi në Çamëri, në vitin 1921. Me 
vendim nr. 36, datë 9 shtator 1968, Gjykata 
e Qarkut të Vlorës e deklaroi fajtor për 
«arratisje jashte shtetit në përgatitje» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie, si dhe 
konfiskimin e pasurisë.
F. 5, Viti 2016, D. 33, f. 218-219.

myrtezai avdul
Lindi në Kolonjë, në vitin 1898. Me 

vendim nr. 5, datë 5 shtator 1945, Gjykata 
Ushtarake e Kolonjës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me vdekje, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, 
si dhe humbjen e të drejtave elektorale.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 253-254.

myrtezai Enver
Lindi në vitin 1935, në Boshanj. Me 

vendim nr. 22, datë 31 maj 1976, Gjykata 

Ferit Myrtezai

MYrtaJ
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e Rrethit të Kolonjës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propgandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie, si dhe humbjen e të drejtve elektorale 
për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 36, f. 210- 211.

myrtezai Ferit
Lindi në Boshanjë të Kolonjës, më 8 

gusht 1932. U arrestua më 15 korrik 1952, 
dhe me vendim nr. 268, datë 24 tetor 1952, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjejeje jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 12 vjet burgim.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 309-310.

myrtezai istref
Lindi në Ersekë, në vitin 1931. Me 

vendim nr. 263, datë 24 tetor 1952, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjejeje» dhe e dënoi me 
15 vjet privim lirie, si dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 307-308.

myrtezai Myzafere
Lindi në, më 16 shkurt 1944. Ne zbatim 

të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 
të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
25, datë 23 korrik 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Kolonjës në rrethet Lushnjë, Fier e 
Mamurras, prej datës 10 maj 1951, deri në 
vitin 1969.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 287-288.

myrtezai Petrit
Lindi më 13 maj të vitit 1929, në Pulahë 

të Korçës. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit për 
motive politike, prej vitit 1958 deri më 
1964.

F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 147- 148.

myrtja Haxhi
Lindi më 1912 në Lis, Mat. Më 26 

gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi «armik të popullit» dhe «sabotator 
të pushtetit popullor» dhe e dënoi me 2 
vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 188-189.

myrtja Selim 
Lindi në Shtoj të Shkodrës, më 12 mars 

1892. U burgosur për motive politike.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 109-110.

myrtja Ymer
Lindi në Shtoj të Shkodrës, në vitin 

1950. U arrestua më 26 shkurt 1981, dhe 
me vendim nr. 19, datë 10 shtator 1981, 
Gjykata e Rrethit të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 

Istref Myrtezai

MYrtJa
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pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 107-108.

myrto artan
Lindi më 1970. U dëbua për motive 

politike. Me vendim nr. 21, datë 10 janar 
1993, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit bashkë 
me prindërit nga rrethi i Korçës në rrethin 
e Fierit, prej vitit 1970 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 73-74.

myrto asimeko
Me vendim të Komisionit Qendror të 

Inernim-Dëbimeve, datë 21 prill 1951, u 
internua nga rrethi i Korçës në Fier, prej 
datës 21 prill të vitit 195 deri më 25 prill të 
vitit 1961.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 106.

myrto Bardhyl
Lindi më 1941, në Korçë. U dëbua 

për motive politike. Me vendim nr. 21, 

datë 10 mars 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
Fierit, prej vitit 1966 deri më 30 shtator 
1991.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 84-85.

myrto Ervehe
Lindi në vitin 1926, në Korçë. Me 

vendim të Komisionit Qendror të Inernim-
Dëbimeve, datë 21 prill 1951, u internua 
nga rrethi i Korçës në Fier, prej datës 21 
prill të vitit 195 deri më 25 prill të vitit 1961.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 107-108.

myrto Hamza
Lindi më 1928, në Durrës. Më 2 maj 

1953, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 4 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 61-62.

MYrto

Burgu i Burrelit, 1993
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myrto Hava
Lindi më 1920, në Korçë. Më 21 prill 

1951, u internua për motive politike nga 
rrethi i Korçës në rrethin e Fierit (në N. B. 
«Çlirim») për 15 vjet kohë. U lirua më 21 
prill të vitit 1966.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 60, F. 43-44.

myrto Hetem
Lindi në vitin 1944, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ,e, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi  
i Korçës në Fier, prej vitit 1951 deri më 30 
shtator 1991.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 70-71.

myrto ibrahim
Lindi më 1927. Me vendim nr. 6, datë 29 

mars 1949, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor 
për «pjesëmarrje në grup të organizuar 
antipushtet» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 17-18.

myrto Koçi
Lindi në Vlorë. U burgos për motive 

politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
89.

myrto Kurtali
Lindi më 1912, në Braçaj të Korçës. 

Me vendimin nr. 18, datë 21 shkurt 1953, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
25 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 101-102.

myrto Kurtali
Lindi në vitin 1944, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 

dënimit administrativ,e, me vendim nr. 21, 
datë 10 mars 1993, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit për çështje politike nga rrethi 
i Korçës në Fier, prej vitit 1951 deri më 22 
shtator 1985.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 72-73.

myrto Mehmet
Lindi në Braçaj të Bilishtit, më 12 mars 

1927. Me vendim nr. 91, datë 25 gusht 1955, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 12 vjet burgim, si dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 2 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 73, f. 303-304.

myrto Mustafa
Më 14 janar 1993, Gjykata e Rrethit të 

Fierit vendosi vërtetimin e faktit të vrasjes 
së tij pa gjyq nga forcat komuniste në 
muajin shkurt të vitit 1944. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 42-44.

myrto Myrteza
Lindi më 1916, në Lis të Matit. Me 

vendim nr. 446, datë 26 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 62, F. 50-51.

myrto Myrteza
Lindi në Krujë, në vitin 1921. Me 

vendim nr. 306, datë 8 tetor 1951, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
se «ka ndihmuar diversantët dhe u ka 
dhënë informacion» dhe «ka ndihmuar në 
arratisjen e disa personave jashtë shtetit» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.
F. 5, Viti 2016, D. 54, f. 9-10.

myrto nehat
Lindi në Braçan të Korçës, në vitin 

1935. Me vendim nr. 22, datë 17 mars 1987, 
Gjykata e Rrethit të Lushnjës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut kryer në 
grup të organizuar» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie dhe humbjen e të drejtave 

MYrto
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elektrorale për 5 vjet kohë.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 118-119.

myrto Qefserie
Lindi në vitin 1937, në Korçë. Në 

zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991, të Këshillit të Ministrave, komsioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
24, datë 18 qershor 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Korçës në rrethin e Fierit, prej vitit 
1951 deri në vitin 1962.
F. 5, Viti 2016, D. 100, f. 52-53.

myrto Sami Baftjar
Lindi më 1922, në Braçanj të Devollit. 

U pushkatua pa gjyq për motive politike, 
më 30 qershor të vitit 1944.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 58-59; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

myrto Shahin
Lindi më 1890, në Sarandë. U arrestua 

më 26 shtator 1947. Me vendim nr. 284, datë 
12 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake Delvinë 
e deklaroi fajtor se «ka marrë pjesë në një 
organizatë duke i shërbyer Sillogut të 
Janinës» dhe e dënoi me 3 vjet burg.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 154.

myrto Xhevdet
Lindi më 1916, në Braçanj të Devollit. 

Më 10 mars 1967, u dënua me 6 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë për «tradhëti 
ndaj atdheut». U lirua më 16 shtator 1972.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 52, F. 111-112.

myrto Zihni
Lindi në vitin 1921, në Korçë. Me 

vendim të Komisionit Qendror të Inernim-
Dëbimeve, datë 21 prill 1951, u internua 
për motive politike nga rrethi i Korçës në 
Fier, prej datës 21 prill të vitit 195 deri më 
25 prill të vitit 1961.
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 103-104.

myrtoj Mustafa Hysni
Lindi më 1910, në Fier. U pushkatua pa 

gjyq për motive politike, më 28 shkurt të 

vitit 1944.
Gazeta 55, 27 nëntor 2015, 17.

myrtollari Shefqet
Lindi në Zemblak të Korçës, në vitin 

1914. Me vendim nr. 41, datë 19 mars 1951, 
Gjykata e Rrethit të Korçës e deklaroi 
fajtor për «dhënie informacioni monarko-
fashistëve grekë» dhe e dënoi me 20 
vjet privim lirie me punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë, si dhe humbjen e 
te drejtave civile për 5 vjet kohë. Me dekret 
nr. 2491, datë 22 korrik 1957, dënimi iu 
zbrit në 15 vjet privim lirie.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 262-263.

myrtolli violeta
Lindi në Pobickë të Ersekës, më 26 tetor 

1940. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
me vendim nr. 26, datë 11 dhjetor 1993, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Kolonjës në fshatin Shtyllas të 
Fierit, nga data 25 dhjetor 1957 deri më 25 
dhjetor të vitit 1962.

F. 5, Viti 2016, D. 58, f. 56-57.

myslimaj ramadan
Lindi më 1897. Më 4 janar 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të faktit 
të vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vdekjes së tij më 1949, në hetuesinë 
e Tiranës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 46, F. 125-126.

myslimi ali
Lindi në Korçë, në vitin 1938. Me 

vendim nr. 103, datë 7 shtator 1960, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut mbetur 
në tentativë» dhe e dënoi me 12 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme, si dhe humbjen e të 
drejtave për 3 vjet kohë. U lirua me kusht, 
me vendim nr. 109, datë 14 qershor 1966, të 

MYrto
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Gjykatës së Qarkut të Tiranës.
F. 5, Viti 2016, D. 38, f. 233-234.

myslimi Fatime
Lindi më 14 prill të vitit 1919, në Ersekë. 

Në zbatim vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 
1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, me vendim nr. 
21, datë 10 shkurt 1993, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit për motive politike nga 
rrethi i Ersekës në rrethin e Krujës, prej 
vitit 1946 deri më 10 prill të vitit 1951. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 237- 238.

myslimi Hasim
Lindi më 2 dhjetor të vitit 1937, në 

Ersekë. Në zbatim vendimit nr. 445, datë 
13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, me 
vendim nr. 13, datë 2 korrik 1992, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit për motive 
politike nga rrethi i Kolonjës në rrethin e 
Krujës, prej vitit 1946 deri në vititn 1950. 
F. 5, Viti 2016, D. 31, f. 239-240.

myslimi ikbale
Lindi në Libohovë, në vitin 1941. Me 

vendim nr. 822, datë 6 tetor 1993, Gjykata e 
Rrethit të Gjirokastrës, vendosi vërtetimin 
e faktit të vdekjes së saj në përpjekje me 
forcat komuniste për motive politike, në 14 
shkurt të vitit 1944 në Loçan të Libohovës.
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 171-178.

myslimi Shezo Myslim
Lindi më 3 shkurt të vitit 1899, në 

Gjirokastër. Me vendim nr. 822, datë 6 
tetor 1993, Gjykata e Rrethit të Gjirokastrës 
vërtetoi faktin e vrasjes së tij për motive 
politike në përpjekje me forcat komuniste, 
më 14 shkurt 1944, në Loçan të Libohovës. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 25-32, 276-277; Gazeta 55, 
27 nëntor 2015, 17.

myslimi Xhemile
Lindi në Libohovë, në vitin 1905. Me 

vendim nr. 822, datë 6 tetor 1993, Gjykata e 
Rrethit të Gjirokastrës vendosi vërtetimin 
e faktit të vdekjes së saj në përpjekje me 

forcat komuniste për motive politike, në 14 
shkurt të vitit 1944 në Loçan të Libohovës. 
F. 5, Viti 2016, D. 30, f. 171-178. 

mysliu Mustafa
Lindi në Vlorë. Anëtar i Ballit 

Kombëtar, u burgos për motive politike.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
136.

myslymi Sabri
Lindi në Vlorë. Anëtar i Ballit 

Kombëtar, u pushkatua më 28 shkurt 1947.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
167.

mystehaku Faslli
Lindi në Vlorë. Është vrarë më 31 

dhjetor 1943 në Velçë.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
116.

mystehaku Hodo
Lindi në Vlorë. Ka vuajtur dy herë 

burg politik.
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
116.

myshketa Hysen
Lindi më 1885, në Durrës. Më 25 korrik 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të pushkatimit të tij pa gjyq për 
motive politike, më 10 tetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 213-215.

myshketa Mehmet
Lindi më 1880, në Durrës. Më 19 dhjetor 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit të 
vdekjes së personit pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e faktit të vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, në tetor të vitit 1943.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55, F. 41-42.

myzeqari Haxhi
Lindi më 1938, në Berat. Më 29 gusht 

MYZEQari
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1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
me anë të arratisjes» dhe u dënua me 10 
burg, U lirua më 28 janar të vitit 1970.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 1-2.

myzyri Qemal
Lindi më 1926, në Skrapar. Me vendim 

nr. 191, datë 24 korrik 1951, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
» dhe e dënoi me 4 vjet burg, humbjen e 
të drejtave elektorale për 1 vit kohë dhe 

humbjen e të drejtës së gradës.
AISKK, F. 1, V. 2016, D. 55/1, F. 87-88.

myzyri rahmi
     Lindi në Korçë, në vitin 1924. Me 
vendim nr. 236, datë 14 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor si 
«sabotator» dhe e dënoi me 3 vjet burgim 
me punë të detyruar, si dhe humbjen e të 
drejtave civile.

F. 5, Viti 2016, D. 39, f. 103-104.

MYZYri
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b

SHTOJCë:
nDrEQJE DHE SHTESa

ballolli veli ali 
Lindi më 17 janar të vitit 1904, në Sul 

të Devollit. U arrestua më 18 maj 1947. 
Me vendim nr. 244, datë 25. 12. 1947 të 
Gjykatës Ushtarake, u dënua me vdekje, si 
pjesëmarrës në grupin e deputetëve, dënim 
që iu zbut në burgim të përjetshëm. U lirua 
në vitin 1959. Me vendim nr. 22, datë 01. 07. 
1969, të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua familjarisht nga 
Korça në Shtyllë të Vithkuqit, ku dhe 
vdiq më 1989. Banorët e fshatit nuk lejuan 
të varrosej në varrezat e tyre, ndaj dhe u 
varros larg fshatit. Që nga ajo ditë, varri i 
tij u quajt “Varri i kulakut”.

ballolli azbie 
Bashkëshortja e Veli Ballollit [shih].

Me vendim nr. 22, datë 01. 07. 1969, 
të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua familjarisht nga 
Korça në Shtyllë të Vithkuqit, ku dhe vdiq 
më 1982.

ballolli Hiqmet veli 
I biri i Veli [shih] dhe Azbie Ballollit 

[shih].
Me vendim nr. 22, datë 01. 07. 1969, u 

internua bashkë me familjen në Shtyllë të 
Vithkuqit. U lirua në vitin 1990.

ballolli vergjinush 
Bashkëshortja e Hiqmet Ballollit [shih].
Me vendim nr. 22, datë 01. 07. 1969, u 

internua bashkë me familjen e të shoqit në 
Shtyllë të Vithkuqit. U lirua në vitin 1990.
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elezi daut rexhep
Lindi më 1933, në Kukës. U dëbua për 

motive politike nga 19 maji i vitit 1969 deri 
më 19 gusht 1977.

elezi Fahri rexhep
Lindi më 1942, në Kukës. U dëbua për 

motive politike nga 19 maji i vitit 1969 deri 
më 19 gusht 1977.

elezi Hyrie Cen
Lindi më 1905, në Ujnisht të Kukësit. 

U dëbua për motive politike nga 19 maji i 
vitit 1969 deri më 19 gusht 1977.

elezi isa rexhep
Lindi më 1935, në Kukës. U dëbua për 

motive politike nga 19 maji i vitit 1969 deri 
më 19 gusht 1977.

E

elezi Kismet rexhep
Lindi më 1944, në Kukës. U internua 

dhe u dëbua për motive politike nga 19 
maji i vitit 1969 deri më 19 gusht 1977.

elezi Luan riza
Lindi më 1938, në Përmet. U dëbua për 

motive politike nga 30 maji i vitit 1951 deri 
më 30 mars 1991.

elezi raif rexhep
Lindi më 1936, në Kukës. U dënua me 

burg për motive politike nga 24 shkurti i 
vitit 1969 deri më 26 janar 1990.

elezi Razije Bajram
Lindi më 1949, në Bicaj të Kukësit. U 

dëbua për motive politike nga 19 maji i 
vitit 1969 deri më 19 gusht 1977.
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gjana avdi Bajram
Lindi më 1943, në Bicaj të Kukësit. U 

burgos për motive politike në periudhat: 
10 maj 1969-10 maj 1978, 23 maj 1979-18 
shtator 1980 dhe 16 janar 1982-21 mars 
1983.

gjana Bajram avdi
Lindi më 1901, në Bicaj të Kukësit. U 

burgos për motive politike nga 27 shtatori 
i vitit 1950 deri më 28 dhjetor 1960. 

gjana Hasan Bajram
Lindi më 1942, në Bicaj të Kukësit. U 

burgos për motive politike nga 2 maji i 
vitit 1980 deri më 15 nëntor 1982.

gjino adrian
I biri i Jani [shih] dhe Jelica Gjinos 

[shih].
Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975, 

të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua bashkë me të ëmën, 
Jelicën, në Shtyllë të Vithkuqit.

gjino Jani
Mësues.
Në vitin shkollor 1947/’48 qe drejtor i 

Gjimnazit “Sami Frashëri” të Prishtinës, 
kurse mes viteve 1954-‘62 profesor i 
tij. Për disa kohë punoi si redaktor në 

Ndërmarrjen Shtetërore të Botimeve në 
Tiranë. Pas kthimit në Shqipëri, u burgos 
për “agjitacion e propagandë kundër 
pushteti popullor”. Pas lirimit nga burgu, 
në vitin 1985 u internua në Shtyllë të 
Vithkuqit, ku ndërkaq qenë internua e 
shoqja, Jelica [shih] dhe i biri Adriani 
[shih]. Vdiq në internim, në Shtyllë. 

Është bashkëautor i teksteve shkollore: 
“Abetare: për klasën e parë të shkollavet 
fillore” (Beligrad: Botimi i Drejtoratit 
t’Arsimit për Kosovë e Metohi: Komisioni 
Pedagogjik, 1947); “Gjeografi për klasën e 
IV të shkollave fillore” (“Ditunija”, 1948); 
“Libër leximi për klasën e dytë të shkollës 
fillore” (Beograd, 1948); “Libër leximi: për 
klasën IV të shkollave fillore” (Beligrad: 
“Ditunija”, Ndërmarrje tekstesh dhe 
mjetesh mësimore të Republikës Popullore 
të Serbisë, 1948 (Beligrad: “Prosveta”); 
“Libër leximi për klasën III gjimnaz” 
(përkthyes, “Mustafa Bakija”, Prishtinë, 
1951); “Libër leximi: për klasën e III fillore” 
(“Mustafa Bakija”, Prishtinë, 1954).

gjino Jelica
Bashkëshortja e Jani Gjinos [shih].
Me vendim nr. 14, datë 28. 10. 1975, 

të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua bashkë me të birin, 
Adrian Gjionon [shih], në Shtyllë të 
Vithkuqit.

GJ
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kaçaj Luigj Prekë
Lindi më 5 mars 1930. U arrestua më 

1953, dhe u dënua 15 vjet burg. Dënimin 
e vuajti në burgjet e Gjirokastrës, Tiranës, 
Burrelit dhe të Shkodrës. U lirua në vitin 
1963. Vdiq më 17 shkurt 1990.

kaska Yzeir çelo
Lindi më 1905, në Tiranë. U pushkatua 

pa gjyq për motive politike, më 17 tetor të 
vitit 1943.
Gazeta 55, 17 nëntor 2015, 17.

kola ahmet adem
Lindi në vitin 1944, në Tiranë. Me 

vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Burreli në Berat, 
Tepelenë dhe Kuçovë, prej 10 majit të vitit 
1945 deri më 14 maj 1954, dhe në Plug të 
Lushnjës, prej vitit 1954 deri më 1991.

kola Bilal islam
Drejtues i lartë i Legalitetit.
Lindi në fshatin Macukull të Matit, në 

vitin 1910. Më 1939, së bashku me Abaz 
Kupin, luftoi kundër pushtimit fashist 
të Shqipërisë. Pas pushtimit, u internua 
në Berat. Më 1943, u caktua përfaqësues 
i Legalitetit në Mukje, ku u ngarkua 
me detyrën e posaçme të organizimit të 
mbrojtjes dhe sigurisë për mbarëvajtjen 
e konferencës. Mori pjesë në Kongresin I 
të Legalitetit, dhe u zgjodh në organet e 
larta drejtuese të tij. Pas lufte, e vazhdoi 
qëndresën e armatosur antikomuniste në 
zonën e Matit, Dibrës dhe të Mirditës, në 
krye të një grupi prej 10 vetësh, ku bënin 
pjesë edhe djemtë e tij. Në vitin 1948 
u largua nga Shqipëria, së bashku me 
luftëtarët e tij, por u arrestua në Shkup nga 

K

Luigj Kaçaj

UDB-ja jugosllave, dhe u pushkatua pa 
gjyq, më 31 dhjetor të vitit 1948.

kola Bilal Kurt
Drejtor i Institutit të Integrimit të Ish të 

Përndjekurve Politikë.
Lindi në vitin 1972 në internim, në 

fshatin Plug të Lushnjës, ku edhe jetoi 
deri në moshën 18 vjeçare. Në vitin 1998 
kreu studimet e larta për Drejtësi në 
Universitetin South Bank, në Londër, 
dhe në vitin 2011 mori titullin Doktor 
Shkencash nga Universiteti Ndërkombëtar 
Montgomery, SHBA. Gjithashtu, ai zotëron 
një Master në të Drejtën Ndërkombëtare 
Tregtare nga Universiteti Metropolitan 
i Londrës, si dhe një diplomë në të 
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Drejtën Ndërkombëtare të Aviacionit. 
Nga viti 2001 deri më 2004, kryesoi 
Grupin Ndër-Ministerial të Punës për 
përafrimin e legjislacionit tregtar shqiptar 
me standardet e Bashkimit Europian. Në 
korrik 2014, u zgjodh drejtor i Institutit të 
Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë.

kola Bukurie Halit
Lindi në vitin 1940, në fshatin 

Macukull të Matit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 
1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.

kola dali Halit
Me vendim nr. 27, datë 18 janar 1994, 

komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 

Bilal Kurt Kola

Bilal Islam Kola

1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.

kola dife Halil
Lindi në vitin 1944, në fshatin Macukull 

të Matit. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 
1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.

kola Florida nezir
Lindi në internim, në fshatin Plug të 

Lushnjës, në vitin 1964. U internua për 
motive politike në Plug të Lushnjës, nga 
dita e lindjes, më 1964, deri më 30 shtator 
1991.

kola gani Bilal
Lindi më 1930, në fshatin Macukull të 

Matit. Anëtar i çetës antikomuniste të Bilal 
Kolës [shih], babait të tij, që veproi në Mat, 
Mirditë e Dibër mes viteve 1945-1948. Më 
1948 u largua nga Shqipëria, së bashku 
me anëtarë të tjerë të familjes Kola, por u 
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arrestua në Shkup nga UDB-ja jugosllave, 
dhe u pushkatua pa gjyq, më 31 dhjetor të 
vitit 1948.

kola gentian ahmet
Lindi në internim, në fshatin Plug të 

Lushnjës, në vitin 1978. U internua për 
motive politike në Plug të Lushnjës, nga 
dita e lindjes, më 1978, deri më 30 shtator 
1991.

kola Halit islam
Lindi në vitin 1917, në fshatin Macukull 

të Matit. Anëtar i çetës antikomuniste të 
Bilal Kolës [shih], vëllait të tij, që veproi në 
Mat, Mirditë e Dibër, në periudhën 1945-
1948. Më 1948 u largua nga Shqipëria, 
së bashku me anëtarë të tjerë të familjes 
Kola, por u arrestua në Shkup nga UDB-ja 
jugosllave, dhe u pushkatua pa gjyq, më 
31 dhjetor të vitit 1948.

kola Hamit Bilal
Lindi në vitin 1927, në fshatin Macukull 

të Matit. Anëtar i çetës antikomuniste të 
Bilal Kolës [shih], vëllait të tij, që veproi në 
Mat, Mirditë e Dibër, në periudhën 1945-
1948. Më 1948 u largua nga Shqipëria, 
së bashku me anëtarë të tjerë të familjes 
Kola, por u arrestua në Shkup nga UDB-ja 
jugosllave, dhe u pushkatua pa gjyq, më 
31 dhjetor të vitit 1948.

kola Hide Hazis
Lindi në vitin 1910, në fshatin 

Macukull të Matit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 
1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.

kola ilirian Kurt
Lindi në internim, në fshatin Plug të 

Lushnjës, në vitin 1968. U internua për 
motive politike në Plug të Lushnjës, prej 
datës së lindjes, më 15 marsit të vitit 1968 
deri më 30 shtator 1991.

kola isuf Bilal
Lindi në vitin 1943, në fshatin Macukull 

të Matit. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 
1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991. 
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Lindi në vitin 1938, në fshatin Macukull 

të Matit. U burgos, u internua dhe u dëbua 
për motive politike. Me vendim nr. 27, 
datë 18 janar 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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deklaroi fajtor për «propagandë kundër 
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45, Gjykata e Rrethit të Lushnjës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 



465

pushtetit popullore» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie. Përfundimisht u dënua me 
17 vjet heqje lirie. U arrestua për të tretën 
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propagandë kundër pushtetit popullor» 
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Kombëtare të Ish të Burgosurve Politikë të 
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Djathtë, kurse më 1998 kryetar i Institutit të 
Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë, 
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F. 1, Viti 2014, D. 23, f. 122-123.
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motive politike në  Plug të Lushnjës, nga 
dita e lindjes, më 1976, deri më 30 shtator 
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kola nezir Bilal
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Macukull të Matit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
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1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.

kola Shemsi islam
Lindi në vitin 1923, në fshatin Macukull 

të Matit. Anëtar i çetës antikomuniste të 
Bilal Kolës [shih], vëllai të tij, që veproi në 
Mat, Mirditë e Dibër, mes vieteve 1945-
1948. Më 1948 u largua nga Shqipëria, 
së bashku me anëtarë të tjerë të familjes 
Kola, por u arrestua në Shkup nga UDB-ja 
jugosllave, dhe u pushkatua pa gjyq, më 
31 dhjetor të vitit 1948.

kola tushe Sule
Lindi në vitin 1910, në fshatin 

Macukull të Matit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 

Kurt Bilal Kola

Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 
1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.

kola vashe Sali
Lindi në vitin 1910, në fshatin 

Macukull të Matit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
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kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
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Burreli në Berat, Tepelenë dhe Kuçovë, 
prej 10 majit të vitit 1945 deri më 14 maj 
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kola Zoje Haxhi
Lindi në vitin 1923, në fshatin 

Macukull të Matit. U internua për motive 
politike. Me vendim nr. 27, datë 18 janar 
1994, komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
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1954, dhe në Plug të Lushnjës, prej vitit 
1954 deri më 1991.
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