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5drini

ibi Barije
Lindi në vitin 1944, në fshatin Çerravë 

të Pogradecit. U dëbua 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 dëbimit nga 
Pogradeci në Kamëz të Tiranës, prej 10 
qershorit të vitit 1949 deri më 10 dhjetor 
1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 28.

ibi Esheref
Lindi më 1945, në Çerrave, Pogradec. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Pogradeci 
në Kamëz (Tiranë), prej 10 qershor 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 28.

ibi izet
Lindi më 1880, në Çerrave, Përmet. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit, nga Pogradeci në 
Kamzë (Tiranë), prej 10 qershor 1949 deri 
më 10 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 25-26.

ibi Lumturie
Lindi më 1940, në Çerrave, Pogradec. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Pogradeci 
në Kamzë (Tiranë), prej 10 qershor 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 28.

ibi Lytfi
Lindi më 1948, në Çerrave, Pogradec. 

Lindi më 1948, në Çerrave, Pogradec. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
28, më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Pogradeci në Kamzë 
(Tiranë), prej 10 qershor 1949 deri më 10 
dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 28.

ibi Mefail
Lindi më 1932, në Çerrave, Pogradec. 

Më 3 gusht 1958, Gjykata e Korçës e dënoi 
për «kalim të paligjshëm të kufirit», me 
2 vjet burg. Më 8 gusht 1977, Gjykata 
e Pogradecit e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 15-16.
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ibi resmije
Lindi më 1918, në Pogradec. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Pogradeci 
në Kamzë (Tiranë), prej 10 qershor 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 11-12.

ibi ruzhdi
Lindi në 1916, në Çërravë, Korçë. 

Arrestuar më 13 shkurt 1946. Më 12 
qershor 1946, me vendim nr. 147, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi për «krime 
të kryera gjatë luftës» me 5 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 421-422.

ibi Saip
Lindi më 1910, në Çerrave, Pogradec. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Pogradeci 
në Kamzë (Tiranë), prej 10 qershor 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 27-28.

ibi Selfixhe
Lindi në Çerrave, Pogradec. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
28, më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Pogradeci në Kamzë 
(Tiranë), prej 10 qershor 1949 deri më 10 
dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 28.

ibi Semke
Lindi në Çerrave, Pogradec. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
28, më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Pogradeci në Kamzë 
(Tiranë), prej 10 qershor 1949 deri më 10 
dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 28.

ibishi nuredin
Lindi më 1923, në Mbreshtan. 

Më 24 shtator 1945, me vendim nr. 7, 
Gjykata Ushtarake Kolonjë e dënoi «për 
pjesëmarrje në Ballin Kombëtar», me burg 
të përjetshëm, konfiskim pasurie dhe 
heqjen e të drejtave elektorale për jetë. Më 
1949, dënimi iu zbrit në 10 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 96-97.

ibishi teki
Lindi më 1890, në Mbreshtan. Më 4 

shtator 1945, me vendim nr. 7, Gjykata 
Ushtarake Kolonjë e dënoi për «pjesë marrje 
në organizatë tradhtare dhe mercenare të 
Ballit Kombëtar  dhe si kriminel lufte», me 
vdekje , konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtës politike përgjithmonë.  Më 29 
shtator 1946, me vendim nr. 303 të Gjykatës 
Lartë i është ndryshuar vendimi në burgim 
të përjetshëm, pastaj nga 30 burg iu zbrit 
në 20 vjet dhe punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 79-80.

ibra dervish
Lindi më 1891, në Kavajë. Më 24 

dhjetor 1947, me vendim nr. 711, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «krime 
kundër shtetit», me 10 vjet burg dhe punë 
të detyruar. Më 1949, i zbritet dënimi në 5 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 247.
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ibrahimi ali
Lindi në vitin 1930, në Qafzez të 

Kolonjës. Është internuar për motive 
politike. Më 22 maj 1993, me vendim nr. 
23, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Erseka në Lushnje, prej  12 mars 1953 
deri më  14 mars 1958. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 106-107.

ibrahimi Ethem (Hetem)
Lindi në vitin 1922, në Sarandë. Më 24 

qershor 1950, me vendim nr. 91, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «veprime përgatitore për t’u arratisur 
jashtë shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg. 
Më 9 tetor 1957, me vendim nr. 133, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit, mbetur në tentativë» me 8 vjet 
burg, konfisimin e pasurisë (pjesës së tij) 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 459-460.

ibrahimi (kasaj) gani
Lindi 1916, në Përmet. Arrestuar 

më 29 nëntor 1950. Më 9 shkurt 
1951, Gjykata Ushtarake e Tiranës, e 
dënoi për «pjesëmarrje në një grup 
kundërrevolucionar», me 13 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për tre vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 7-8.

ibrahimi Hilmi
Lindi më 1904, në Kosovë. Më 30 maj 

1994, me vendim nr. 1332, Gjykata Fier 
vendosi njohejn e faktit të pushkatimit për 
arye politike, më 15 gusht 1951. Më 1947, 
ai u arratis në Greqi. Vrasja ndodhi gjatë 
kthimit të tij në Shqipëri.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 219-220.

ibrahimi ibrahim
Lindi në 1906, Baldushk, Tiranë. Është 

dënuar për motive politike. Më 19 qershor 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së vuajtjes së dënimit të vuajtur, 
ka vendosur vërtetimin e vrasjes pa gjyq 
më datën 16 qershor 1945, në Petrelë të 
Tiranës.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

ibrahimi islam
Lindi më 1937, në Lusën, Kukës. 

Më 29 mars 1960, me vendim nr. 22, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi për 
«tentativë arratisje », me 5 vjet e gjysëm 
burg, humbjen e të drejtës për 2 vjet dhe 
konfiskim të pasurisë. Liruar më 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 74.

ibrahimi Mahmud
Lindi në1922, në Baldushk, Tiranë. Më 

11 shtator 1972, Gjykata e Tiranës e dënoi 
për «fyerje të përfaqësuesit të pushtetit», 
me 1 vit burg. Më 13 dhjetor 1976, 
Gjykata e Tiranës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 35-36.

ibrahimi Muharrem
Lindi më 1894, në Elbasan. U arrestua 

më 27 dhjetor 1947. Më 8 janar 1948, me 
vendim nr. 90, Gjykata e Prefekturës e dënoi 
për «faje kundër popullit dhe shtetit», me 
2 vjet burg dhe punë të detyruar. U lirua 
më 31 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 119.

ibrahimi Mynevere Besim
Lindi më 1900, në Podë, Kolonjë. Është 

internuar për motive politike. Me vendim 
nr. 3, datë 16 mars 1953, Komisioni 
Qendror i internim dëbimeve vendosi 
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internimin nga Erseka në Tepelenë, deri 
më 1 tetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 196-197

ibrahimi nazmi (nazim)
Lindi më 1941, në Shkodër. Më 14 

tetor 1975, Gjykata e Shkodrës e dënoi 
«për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit në bashkëpunim dhe përvetësim 
të pasurisë socialiste», me 18 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme, dhe heqjen e së drejtës 
elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 78-79

ibrahimi Pëllumbesha
Lindi më 1950, në Ersekë. Është 

internuar për motive politike. Komisioni 
qëndror i internim dëbimeve, më 10 
maj 1993 ka vendosur njohjen e kohës së 
internimit nga Erseka në Lushnjë, prej 16 
mars 1953 deri më 1 tetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 6-7

ibrahimi ram
Lindi më 1915, në Luzhë, Tropojë. 

Arrestuar më 1 korrik 1946. Më 10 nëntor 
1946, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
dënoi se ka «strehuar dhe furnizuar me 
ushqim dhe informata kriminelët e luftës 
dhe është bërë korrier i tyre», me 2 vjet 
burg, humbjen e të drejtave civile e politike 
për aq kohe, dhe punë të rëndë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 114-115

ibrahimi Rexhep
Lindi më 1968, në Elbasan. Më 19 

dhjetor 1990, me vendim nr. 330, Gjykata 
Elbasan e dënoi për «kundërshtim të 
përfaqësuesit të shtetit», me 6 muaj burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 115

ibrahimi Spaho
Lindi më 1892. Më 11 janar 1994, me 

vendim nr. 1, Gjykata Fier vendosi njohejn 
e faktit të vrasjes për arye politike nga 
forcat komuniste, më 20 nëntor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 235

ibrahimi Shpresa
Lindi më 1929, në Potam, Kolonjë. 

Është internuar për motive politike. Me 
vendim nr. 3, datë 16 mars 1953, Komisioni 
Qëndror i internim dëbimeve është 
internuar nga Erseka në Tepelenë, deri më 
1 tetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 181-182

ibrahimi tahir
Lindi më 1930. Është interrnuar për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së interrnimit/dëbimit nga Durrësi në 
Lozhan (Korçë), prej 9 maj 1949 deri më 29 
dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 84-85

ibraimi vait 
Lindi më 1887, në Qafzes, Kolonjë. 

Është vrarë forcat e regjimit komunist më 
13 mars 1952.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 85.

ibrahimi Xhemal
Lindi më 12 shtator të vitit 1937, në 

Filat të Çamërisë. Më 28 dhjetor 1979, me 
vendim nr. 304, Gjykata e Rrethit të Durrësit 
e dënoi për «agjitacion e propagandë» me 
6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 469-470.
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ibrahimi Xhezair
Lindi më 1938, në Tetovë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Peshkopia në Seman (Fier), 
prej 20 shtator 1963 deri më 14 korrik 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 252-253

ibrahysa Hazir
Lindi në vitin 1912, në Gjakovë. U 

arrestua më 24 shkurt të vitit 1945, dhe më 
9 qershor të po atij viti, me vendim nr. 94, 
Gjykata Ushtarake e Durrësit e deklaroi 
fajtor «se ka qenë rreshter i Rregjimentit 
‘Kosova’ dhe ka marrë pjesë në masakrën 
e shkurtit 1943 në Tiranë» dhe e dënoi 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
politike me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 442.

ibraj Pjetër
Lindi më 1915, në Pukë. Më 7 mars 

1979, Gjykata e Pukës e dënoi «për tradhti 
ndaj atdheut» dhe për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me me 17 vjet burg dhe heqjen e së drejtës 
elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 42-43.

ibraliu gani
Lindi në 1944, në Baldushk, Tiranës. 

Më 11 shkurt 1974, me vendim nr. 689, 
Gjykata e Tiranës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 9 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 37-38.

ibraliu Mahmud
Lindi në vitin 1922, në Tiranë. Më 11 

shtator 1972, me vendim nr. 308, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 

«fyerje të përfaqësusesit të pushtetit» dhe e 
dënoi me 1 vit heqje lirie. U arrestua sërish 
më 1976 dhe më 13 dhjetor të po atij viti, 
me vendim nr. 743, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit» dhe e dënoi 
me 10 vjet heqje lirie (dënim i kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 455-456.

ibrametaj Sejdi
Lindi më 1902, në Tropojë. Arrestuar 

më 28 shkurt 1948. Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi për «faje penale kundër 
popullit e shtetit», me 5 vjet burg dhe punë 
të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 106-107.

ibro Bano
Lindi në 1891, në Gramsh. Më 13 shkurt 

1993, Komisioni i ngritur për vërtetimin 
e kohës së vuajtjes së dënimit me burg, 
të faktit të vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, në dhjetor 1943, 
në Gramsh.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 9-10.

ibro Beqir
Lindi më 1940, në Pejë, Kosovë. 

Arrestuar më 26 gusht 1975. Më 7 nëntor 
1975, me vendim nr. 133, Gjykata Krujë e 
dënoi për “agjitacion e propagandë”, me 5 
vjet burg, konfiskim pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 124-125.

ibro (neza) Brahë
Lindi më 1865, në Shipshani, Tropojë. 

Më 15 mars 1945, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e dënoi si «sabotator i luftës», 
me 6 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe heqjen e të 
drejtave elektorale.

iBro
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 110-111.

ibro Fetih
Lindi më 1901, në Skrapar. Arrestuar 

më 21 korrik 1975. Më 5 tetor 1975, me 
vendim nr. 40, Gjykata Përmet e dënoi për 
“agjitacion e propagandë”, me 7 vjet burg. 
Liruar më 21 korrik 1982.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 100-101.

ibro Medi
Lindi në Dobrushë. Është dënuar nga 

Divizioni Mbrojtjes Popullit me 27 vjet 
burg.

AMB, F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 77.

ibroja arif
Lindi më 1895, në Flakë, Koplik. Më 

26 shtator 1951, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e dënoi për «vënie në shërbim të 
UDB-së jugosllave», me 10 vjet burg dhe 
punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 61.

idra Bano abedin
Lindi më 1891, në Gramsh. Është vrarë 

pa gjyq më 12 dhjetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

idrizaj dule
Lindi më 1912, në Markat, Sarandë. Më 

15 shtator 1950, Gjykata e Sarandës e dënoi 
për «sabotimit ekonomik», me 2 vjet burg 
dhe punë korrektonjëse.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 49-50.

idrizaj isa Muharrem
Lindi më 1918, në Fier. Është vrarë pa gjyq 
më 31 dhjetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

idrizaj Mevla
Lindi më 1912, në Sarandë. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Markati 
(Sarandë) në Tepelenë, Gjirokastër, prej 20 
korrik 1951 deri më 6 tetor 1953 dhe dëbim 
nga 3 shkurt 1954 deri më 26 nëntor 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 63-64.

idrizaj Petrit
Lindi më 1940, në Markat, Sarandë. 

Është internuar për çështje politike, prej 
1968 deri më 1973, me vendim nr. 32, 16 
korrik 1968.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 53-54.

idrizaj refo
Lindi më 1922, në Markat, Sarandë. 

Është internuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 18, më 19 nëntor 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit, 
nga Markati (Sarandë) në Elbasan dhe 
Tepelenë, prej 10 korrik 1951 deri më 10 
tetor 1954. Më 13 maj 1964, me vendim 
nr. 18, Komisioni Qendror i Internim-
Dëbimeve e internoi përsëri prej datës 
së vendimit deri më 14 shkurt 1968, nga 
Markati (Sarandë) më Borsh (Sarandë).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 46-47-48.

idrizaj rrapush
Lindi më 1949, në Borsh, Sarandë. 

Ka qenë i internuar për arsye politike, 
arratisur vëllai jashtë shtetit, me vendim 
nr. 18, prej 15 maj 1961 deri më 18 shtator 
1968.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 86-87.

idrizaj tahsim
Lindi më  1939, në Markat, Sarandë. 

iBro
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Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 25, më 23 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Markati (Sarandë) në 
Borsh (Sarandë), prej 13 maj 1964, deri 
më 30 shtator 1991; katër vjet kanë qenë 
internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 57-58.

idrizi agim
Lindi më 28 korrik të vitit 1943, 

në Shkodër. Më 5 mars 1975, Gjykata 
e Shkodrës e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut, në formën e arratisjes e mbetur në 
tentativë», me 7 vjet burg dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 88-89.

idrizi ahmet
Lindi në vitin 1915, në Benë të Elbasanit. 

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 nga Elbasani në Berat, 
prej qershorit 1945 deri në dhjetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 166-167.

idrizi ahmet ramiz
Lindi më 31 dhjetor të vitit 1888, në 

Libohovë. Më 18 korrik 1992, Drejtoria e 
Administratës pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, me vendim të komisionit të 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 vërtetojë 
faktin e pushkatimit të tij pa gjyq më 17 
nëntor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 467-468.

idrizi Fatime
Lindi më 1931, në Elbasan. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim dëbimit nga 
Elbasani në Berat, prej qershorit 1945 deri 
më  dhjetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 152-153.

idrizi Ferdinand
U arratis nga ushtria në Pejë, e mbajtën 

dy muaj dhe ia dorëzuan Sigurimit. E 
dënuan me dy vjet e gjysmë burg. Doli i 
sëmurë nga burgu.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
68.

idrizi Hanko
Lindi më 1947, në Markat, Sarandë. 

Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 25, më 23 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Markati (Sarandë) në 
Borsh (Srandë), prej 13 maj 1964, deri 
më 30 shtator 1991; katër vjet kanë qenë 
internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 51-52.

idrizi Hasan
Lindi më 1943, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 prill 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Elbasani në 
Berat, prej  qershorit 1945 deri më dhjetor 
1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 94-95.

idriZi
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idrizi ismail
Lindi më 1908, në Benë, Elbasan. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Berat, prej qershorit 1945 deri më 
dhjetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 164-165.

idrizi nasho
Lindi më 1882, në Gjirokastër. 

Arrestuar më 30 maj 1947. Më 20 nëntor 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi për «veprimtari armiqësore kudër 
pushtetit popullor», me 2 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 55-56.

idrizi nurije
Lindi më 1944, në Sarandë. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Saranda 
në Cërrik dhe Tepelenë, prej 10 korrik 1951 
deri më 10 tetor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 227-228.

idrizi Qazim
Lindi në Elbasan. Është internuar 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Elbasani në Berat prej 
qershorit 1945 deri më dhjetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 158-159.

idrizi Selime
Lindi më 1886, në Benë, Elbasan. 

Është internuar për motive politike. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Berat, prej qershorit 1945 deri më 
dhjetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 162-163.

idrizi Shaban 
Lindi më 1941, në Benë, Elbasan. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Elbasani në 
Berat, prej qershorit 1945 deri më dhjetor 
1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 183-184.

idrizi Zele
Lindi më 1913, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 prill 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Elbasani në 
Berat, prej qershorit 1945 deri më  dhjetor 
1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 150-151.

igrishta Rexhë
Lindi më 1910, në Kosovë. Më 13 gusht 

1945, me vendim nr. 110, Gjykata Elbasan e 
dënoi për «krime kundër luftës dhe anëtar 
i B. K., ka luftuar kundër lëvizjes Nac. Çl. 
», me vdekje dhe konfiskim të pasurisë. 
Ekzekutuar më 20 shtator 1945. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 80.

ikonomi Mark
Lindi më 1923, në Fier. Më 18 shkurt 

1955, Gjykata e Lartë, Kolegji Ushtarak, 
e dënoi «për pjesëmarrje në grup» dhe 

idriZi
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«agjitacion e propagandë», me 15 burg. 
Liruar më 22 maj 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 450-351.

ilia Fran
Lindi më 1918, në Juban, Shkodër. 

Arrestuar më 23 shtator 1967. Më 25 prill 
1968, Gjykata e Shkodrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut, mbetur në fazën e 
përgatitjes për t’u arratisur jashtë shtetit», 
dhe «për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me vdekje, pushkatim 
dhe konfiskimin e pasurisë; ky dënim iu 
kthye, me dekret, në 25 vjet burg. Më 9 
prill 1986 iu fal dënimi i mbetur.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 81-82.

ilia Kristo
Lindi më 1914, në Dhuvjan, Gjirokastër. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit nga Gjirokastra në 
Krujë, prej shtatorit 1947 deri më mars 
1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 245-246.

ilia tish
Lindi më 1920, në Juban, Shkodër. 

Më 20 shtator 1945, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e dënoi si «kriminel lufte 
dhe armik i popullit», me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme, humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e ndëshkimit 
dhe  punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 92-93.

iliazi Hamid
Lindi më 1911, në Durrës. Është 

internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 

i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim nga Shijaku 
(Durrës) në Lozhan (Korçë), prej 9 maj 
1949 deri më 29 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 65-66.

iljazi artan
Lindi  në Savër, Lushnje. Më 10 shkurt 

1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit prej ditëlindjes 
deri më 30 shtator 1991, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

iljazi Baki
Lindi më 1883, në Masllavicë, Greqi. Më 

24 nëntor 1945, me vendim nr. 11, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi si «kriminel lufte 
dhe armik i popullit, pjesëmarrës në Ballin 
Kombëtar», me 4 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe heqjen e të drejtës elektorale 
për 4 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 167-168.

iljazi daut
Lindi më 1955, në Durrës. Ka qenë i 

dënuar për arsye politike nga periudha 23 
nëntor 1979 deri më 19 prill 1987.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 75-76.

iljaz Eglantina
Lindi  në Savër, Lushnje. Më 10 shkurt 

1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit prej ditëlindjes 
deri më 30 shtator 1991, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 163-164.

iLJaZ
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iljazi Eqerem
Lindi në Masllovca, Greqi. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Erseka 
në Krujë, prej 1946 deri më 1950, për 
motive politike. 

AISKK, F. 1, V. 2014, D 8. Fl. 272-273.

iljazi Hasan 
Lindi më 1928, në Kolonjë. Më 4 prill 

1950, me vendim nr. 235, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi si “armik të popullit” me 5 
vjet burg , punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 83-84.

iljazi ikbale
Lindi  më 1937, në Ersekë. Më 10 shkurt 

1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internim/dëbimit nga 
Erseka në Savër (Lushnje), prej 1960-1964 
dhe 1964 -30 shtator 1991, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 169-170.

iljazi iljaz
Lindi më 1941, në Vajzë, Vlorë. 

Arrestuar më 10 shtator 1959. Më 10 
shkurt 1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës, 
e dënoi për «moskallëzim të një krimi», 
me 4 vjet burg; liruar më 23 nëntor 1962. 
Është dëbuar për motive politike prej 31 
dhjetor 1970 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 118-119.

iljazi Jemine
Lindi më 1895, në Starje, Ersekë. Më 8 

prill 1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 

së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Erseka në 
Krujë, prej 12 maj 1946 deri më 27 nëntor 
1950, për motive politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 172-173.

iljazi Muharrem
Lindi në 1913, në Kolonjë. Më 14 shtator 

1946, me vendim nr. 264, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e dënoi për «ka organizuar 
mbledhje të ndryshme me qëllim për të 
përmbysur pushtetin popullor, ka marrë 
pjesë në krijimin e Komitetit Krahinor 
të Kolonjës» me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë të tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e të drejtës civile 
baras me kohën e ndëshkimit. Më 13 mars 
1968, me vendim nr. 3, Gjykata e Korçës e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» me 10 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 45-46.

iljazi Mustafa
Lindi më 1942, në Vlorë. Ka vuajtur 

burg për motive politike. Është arrestuar 
më 11 shtator 1959 dhe është liruar më 27 
prill 1969.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 122-123.

iljazi Myslim
Lindi më 1926, në Korçë. Më 24 janar 

1959, me vendim nr. 10, Gjykata Lartë, 
Kolegji Ushtarak, e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut», për «tentativë diversioni » 
dhe për «agjitacion e propagandë», me 25 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 165-166.

iljazaj Piro
Lindi më 1926, në Tragjas, Vlorë. Më 

25 nëntor 1949, Gjykata e Lartë, Kolegji 

iLJaZi
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Ushtarak, e dënoi «për pjesëmarrje në grup 
kundër pushtetit», me vdekje, pushkatim, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave përgjithmonë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 124-125.

iljazi Qazim
Lindi në 1935, në Tiranë. Më 6 dhjetor 

1978, me vendim nr. 675, Gjykata e 
Rrethit të Tiranës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 5 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 53-54.

iljazi Sajmira
Lindi më 1971, në Savër, Lushnje. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit prej ditëlindjes 
deri më 30 shtator 1991, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 163-164.

iljazi veat
Lindi më 1928, në Ersekë. Ka vuajtur 

internim dhe dëbim prej [..] deri më deri 
më 30 shtator 1991, për motive politike, në 
Savër, Lushnjë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 171.

iljazi veledin
Lindi më 17 tetor të vitit 1880, në 

Bolenë të Vlorës. Më 8 maj 1993, Drejtoria 
e Administratës pranë Ministrisë të Rendit 
Publik, me vendim të komisionit të 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 vërtetojë 
faktin e vdekjes së tij në hetuesi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 130-131-132; F. 
1, V. 2014, D. 18, f. 463-464.

iLLia

illia imzot Frano 
Klerik i lartë katolik, Kryeipeshkëv 

Metropolitan i Shkodrës (1993-1997), 
etnograf, përkthyes.

U lind në fshatin Juban të Shkodrës, 
më 21 shkurt të vitit 1918. U shugurua 
meshtar më 18 dhjetor 1943. Shërbeu në 
Tiranë, Shkodër, Milot e rrethina. Më 1967 
u arrestua, dhe më 25 prill 1968 u dënua 
me vdekje, dënim që më vonë iu kthye 
në burgim të përjetshëm dhe punë të 
detyruar. U emërua Ipeshkëv i Shkodrës 
dhe u shugurua nga Papa Gjon Pali II gjatë 
vizitës së Tij në Shqipëri më 25 prill 1993. 
Vdiq më 22 tetor të vitit 1998. 

vepra: «Kanuni i Skënderbeut» (Editrice La 
Rosa, Milot & Brescia, 1993); «Famullia e 
Milotit: Famullia e Shën Nikollës, Famullia 
e Shna Prendes, Famullia e Shna Vlashit» 
(me bashkëautor, Milot, 2006). Përkthime: 

Imzot Frano Illia
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«Illyricum Sacrum», vëllimi VII (mbaruar më 
1963, botuar nga «ARBI» L.t.d, Prishtinë, më 
2004).

imaku imir
Lindi më 1936, në Poloskë, Devoll. 

Arrestuar më 2 korrik 1966. Më 25 nëntor 
1966, me vendim nr. 31, Gjykata Korçë e 
dënoi për motive politike, me 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 43.

imami abdulla
Lindi në 1920, në Tiranë. Më 8 maj 1950, 

me vendim nr. 184, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi për «arratisje në drejtim 
të paditur» e «kundërshtim urdhri», me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 

vjet. Më 9 korrik 1952, me vendim nr. 161, 
Gjykata e Lartë e shpalli fajtor «për krime 
kundër shtetit», dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 17-18.

imami Eqerem
Lindi në vitin 1913, në Përmet. 

Arrestuar më 6 shkurt 1945 nga Divizioni 
Mbrojtjes Popullit, si kriminel lufte. Më 20 
korrik 1946, me vendim nr. 337, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 2 
vjet heqje lirie dhe punë të detyruar baraz 
me kohën e dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 443- 444; AMB, F: Divizioni 
i Mrojtjes Popullit, D. 15.

iMarKU

Papa Gjon Pali II, Imzot Frano IIlia dhe Imzot Rrok Mirdita
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imami nustret
Lindi më 1932, në Vlorë. Është dënuar 

për motive politike. Më 14 maj 1994, 
Komisioni i ngritur për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me burg, të faktit 
të vdekjes së personit në burg pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vendosi njohjen e faktit të vuajtjes në burg, 
për motive politike, prej 2 korrik 1980 deri 
më 23 nëntor 1982.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 65-66.

imeraj Bujar
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
190.

imeraj Halo
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
189.

imeraj nebi
Vdiq në burg.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
189.

imeraj Nexhip
Lindi më 1936, në Velçë, Vlorë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 29, më 25 korrik 1966, Komisioni i 
Internim-Dëbimeve e dënoi me internim 
nga Vlora në Velçë, prej 25 korrik 1966 deri 
më 21 gusht 1969.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 128-129.

imeraj osmën
U kap nga komunistët më 31 korrik 

1943, u pushkatua dhe pastaj u dogj.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
168.

imeraj Pelivan
Është vrarë më 1947.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
189.

imeraj Pertef
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
190.

imeraj Pëllumb
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
190.

imeraj remzi
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
190.

imeraj Sabri
Vrarë më 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
189.

imeraj Xhetan
Lindi më 1916, në Kalis, Kukës. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 31 
janar 1947 deri më 14 janar 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 50-51.

imeri duro
U dënua me burg më 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
58.

imeri iljaz
Lindi më 1930, në Korçë. Më 20 prill 

1953, me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për “agjitacion e 
propagandë”, me 7 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 159-200.
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imeri Kujtim
Lindi më 1955, në Vajkal, Bulqizë. Më 

7 shkurt 1980, me vendim nr. 9, Gjykata 
Dibër e dënoi për agjitacion e propagandë, 
përgatitje për arratisje jashtë shtetit, 
vjedhje të pasurisë socialiste më shumë se 
një herë, dhe grabitje të pasurisë së tjetrit, 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 30.

imeri neki
Komandant i Çetës Plakë, kishte 

mbaruar tekniken e Harri Fulcit. U vra në 
pritë nga shokët e tij komunistë, në Gjorm, 
më 27 gusht 1943.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
158.

imeri Pelo
Lindi më 1920, në Kuç, Vlorë. Më 

iMEri
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3 shtator 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi si «kriminel lufte» 
dhe «armik i popullit», «ka ndihmuar 
në aparatin terrorist të okupatorit», «ka 
tradhtuar dhe ka penguar luftën», me 15 
vjet burg. Më 28 nëntor 1945, dënimi iu 
zbrit në 5 vjet burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 126-127.

irakli Pandi
Lindi më 1921, në Përmet. Arrestuar më 

25 prill 1950. Më 8 shtator 1950, me vendim 
nr. 120, Gjykata Territoriale Korçë e dënoi 
si “agjitacion e propagandë , kriminel 
[lufte] dhe pjesëmarrës në grup, agjitacion 
e propagandë” me 5 vjet burg, dhe heqjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 102-103.

isadrillari (ismaili) Hatixhe
Lindi më 1923, në Nishavec, Korçë. Më 

10 dhjetor 1992, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit në Savër të Lushnjes 
për 7 vjet , për motive politike. Internuar 
më 10 shtator 1949, liruar më 4 janar 1956.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 88-89.

isai aleksandër
Lindi në 1961, në Vlorë. Arrestuar më 

18 shtator 1981. Më 18 janar 1982, me 
vendim nr. 4, Gjykata e Tiranës e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
tentativës për arratisje jashtë shtetit»,  me 
6 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 3-4.

isai anila
Lindi në 1968, në Tiranë. Më 10 korrik 

1989, me vendim nr. 86, Gjykata e Dibrës 
e dënoi për «arratisje jashtë shtetit mbetur 
në tentativë në bashkëpunim», me 8 vjet 
burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 55.

isai çuman
Lindi më 1912, në Çamëri. Është 

internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Lozhan (Korçë), prej 15 maj 1949 deri 
më 21 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 156-157.

isai Ervehe
Lindi më 1920, në Skrapar. Është 

intenruar dëbuar për motive politike. 
Më 29 korrik 1992, me vendim nr. 14, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim 
dëbimit nga Kolonja në Fier dhe Elbasan, 
prej  17 qershor 1951 deri më 30 shtator 
1991; nga këto 7 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 148-149.

isai gafurr
Lindi më 1948, në Kolonjë. Më 29 

korrik 1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 146-147.

isai Maksut
Lindi më 1904, në Turqi. Arrestuar më 

1 prill 1951. Më 25 tetor 1951, me vendim 
nr. 424, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
për «strehim diversantësh », me 2 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 56.

iSai
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isai Mehmet
Lindi në vitin 1935, në Ersekë. U 

arrestua më 2 mars 1973, dhe më 2 shtator 
1974, me vendim nr. 64, Gjykata e Rrethit 
të Krujës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie. U lirua më 
2 mars 1979.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 447-448; F. 1, V. 2014, 
D. 24, Fl. 27-28; Agim Musta, Dosjet e gjalla, 
(Tiranë: Sh.B. Bilal Xheferri, 1995), 184.

isaj afërdita
Lindi më 1956, në Levan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 23 korrik 
1993, me vendim nr. 25, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Kolonja në 
Fier dhe Elbasan prej  1956 deri më 1980; 
me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 102-103.

isaj aginarta
Lindi më 1949, në Ersekë. Më 29 korrik 

1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 128-129.

isaj alfred
Më 22 maj 1993, me vendim nr. 23, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
dita e lindjes deri më 30 shtator 1991, në 
Fier e Elbasan. 

AISKK, F. 1, V. 2014, D. 6, FL. 105-106.

isaj alush
Lindi më 1954, në Elbasan. Më 22 

maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga dita e 
lindjes deri më 30 shtator 1991, në Fier e 
Elbasan. 

AISKK, F. 1, V. 2014, D. 6, FL. 103-104.

isaj avni
Lindi më 1931, në Kolonjë. Më 29 

korrik 1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 130-131.

isaj Behije
Lindi më 1929, në Ersekë. Më 29 korrik 

1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 126-127.

isaj Besnik
Lindi më 1970, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 qershor 
1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Fieri në Elbasan 
prej  datëlindjes deri më  30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 108-109.

iSai
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isaj Brunilda
Lindi më 1959, në Elbasan. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Elbasan, prej  1959 
deri më  1979, kur është martuar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 110-111.

isaj Engjëll
Lindi më 1942, në Ersekë. Më 29 korrik 

1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 132-133.

isaj Eqerem
Lindi më 1944, në Ersekë. Më 29 korrik 

1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 122-123.

isaj Fatbardha
Lindi më 1942. Është internuar dhe 

dëbuar për motive politike. Më 29 korrik 
1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej 17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991; nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 160-161.

isaj Hetem
Lindi më 1911, në Kolonjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 23 korrik 
1993, me vendim nr. 25, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Kolonja në 
Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 deri 
më 20 janar 1990, nga këto 7 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 136-137.

isaj Hurma
Lindi më 1930, në Skrapar. Më 29 

korrik 1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 124-125.

isaj ilir
Lindi më 1957, në Levan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 23 korrik 
1993, me vendim nr. 25, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  1957 deri më  30 
shtator 1991; me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 98-99.

isaj Karafil
Lindi më 1919, në Kolonjë. Më 23 

korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 1976; nga këto 7 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 142-143.
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isaj Klementina
Lindi më 1951 në Kreshovë, Kolonjë. 

Më 31 korrik 1993, me vendim nr. 4686, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Kolonja në Levan (Fier) dhe Elbasan, për 
motive politike, prej 17 qershor 1951 deri 
më 1970 , kur është martuar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 94-95.

isaj Majlinda
Lindi më 1963, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Elbasan, prej 1963 
deri më 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 190-191.

isaj Maksim
Lindi më 1958, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 28 maj 1993, 
me vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Elbasan, prej 1958 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 192-193.

isaj Myslim
Lindi më 1930, në Kolonjë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 29 korrik 1992, me vendim nr. 14, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim/
dëbimit nga Kolonja në Fier dhe Elbasan, 
prej  17 qershor 1951 deri më 30 shtator 
1991; nga këto 7 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 168-169.

isaj nadir
Lindi më 1961, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 qershor 
1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Fieri në Elbasan, 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 198-199.

isaj naime
Lindi më 1888, në Korçë. Më 23 korrik 

1993, me vendim nr. 25, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 1976; nga këto 7 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 144-145.

isaj namzade
Lindi më 1936, në Korçë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Elbasan, prej 1958 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 200-201.

isaj nevrus
Lindi më 1923, në Kreshovë, Kolonjë. 

Më 29 korrik 1992, me vendim nr. 14, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim/
dëbimit nga Kolonja në Fier dhe Elbasan, 
prej  17 qershor 1951 deri më 30 shtator 
1991. Nga këto 7 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 138-139.

isaj Petrit
Lindi më 1939, në Ersekë. Është 
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internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 29 korrik 1992, me vendim nr. 14, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim/
dëbimit nga Kolonja në Fier dhe Elbasan, 
prej  17 qershor 1951 deri më 30 shtator 
1991; nga këto 7 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 170-171.

isaj Pëllumb
Lindi më 1935, në Ersekë. Më 29 korrik 

1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 7 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 134-135.

isaj Pranvera
Lindi më 1954, në Fier. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 25, 
më 23 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Kolonja në Fier dhe 
Elbasan, prej 1954 deri më 30 shtator 1991; 
bashkë me prindërit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 96-97.

isaj Qamil
Lindi më 1921, në Kolonjë. Më 23 

korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Kolonja 
në Fier dhe Elbasan, prej  17 qershor 1951 
deri më 1970; nga këto 7 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 140-141.

isaj ramadan
Lindi më 1929, në Kreshovë, Kolonjë. 

Në vitin 1951 është internuar familjarisht 
nga qëndrimi jo i mirë politik në Levan 
(Fier).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 120-121.

isaj rita
Lindi më 1957, në Fier. Është internuar 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit nga Kolonja në Fier 
dhe Elbasan, prej  1 janar 1957 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 179-180.

isaj (kreshova) riza 
Lindi më 1872, në Kreshovë , Korçë. 

Arrestuar më 16 prill 1946. Më 14 shtator 
1946, me vendim nr. 264, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi si “armik të popullit dhe 
sabotator të pushtetit popullor, për 
rrëzimin e pushtetit me forcë”, me 25 vjet 
burg , konfiskim pasurie , humbjen e të 
drejtave civile dhe punë të detyruar. Më 
27 prill 1949 dënimi i ulet në 5 vjet burg. 
Liruar më 16 prill 1951.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 82.

isaj (hajdari) rozina
Lindi më 1959, në Elbasan. Më 22 

maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Fieri në 
Elbasani, prej lindjes deri më 1980, për 
motive politike. 

AISKK, F. 1, V. 2014, D. 6, FL. 219-220.
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isaj Sajmir
Lindi më 1956, në Fier. Është dëbuar 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Elbasan, prej 
datëlindjes deri më 30 shtator 1991; bashkë 
me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 185-186.

isaj tasim
Lindi më 1906, në Podgoran, Përmet. 

Më 23 korrik 1957, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut», «agjitacion e propagandë» 
dhe «kundërshtim të përfaqësuesit të 
pushtetit», me 15 vjet burg, , konfiskimin 
e pasurisë, dhe humbjen e së drejtës 
elektorale për katër vjet. Liruar më 6 maj 
1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 5-6.

isaj tefta
Lindi më 1951, në Fier. Është dëbuar 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Kolonja në Fier dhe Elbasan, 
prej  nëntorit 1951 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 173-174.

isaj tatiana
Lindi më 1964, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike, prej 1 janar 
1965 deri më 1 janar 1983. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 172.

isaj Zeni
Lindi më 1909, në Kabash, Kolonjë. Më 

5 shtator 1945, me vendim nr. 5, Gjykata 
Ushtarake Kolonjë e dënoi si “armik i 

popullit dhe kriminel lufte” me vdekje, 
konfiskim pasurie dhe heqjen e të drejtave 
elektorale për jetë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 86-87.

isaji Afize
Lindi më 1913, në Leskovik. Më 8 

prill 1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Erseka në 
Fier, prej 1951 deri më 1991, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 153-154.

isaji Mukades
Lindi më 1910 në Leskovik. Më 8 prill 

1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Erseka në 
Fier, prej 1951deri më 1966, dhe dëbim prej 
1966 deri më 30 shtator 1991, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 151-152.

isakaj Sabri
Lindi më 14 shkurt të vitit 1902, në 

Oshtimë të Vlorës. Më 5 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, vërtetoi faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
më 10 tetor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 439-440; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17; Fahri Shaska, Të quajtur armiq 
të popullit, 2010, 83; F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 19-20.

isaku isak
Lindi më 1926, në Grezhdan, Dibër. 

Më 18 dhjetor 1993, me vendim nr. 623, 
Gjykata Dibër vendosi njohejn e faktit të 
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vrasjes për arye politike në përpjekje me 
forcat partizane në 30 gusht 1944.

Gazeta 55, 26 nëntor 2014, 17.

isaku Petraq
Lindi më 1917, në Durrës. Më 3 korrik 

1947, me vendim nr. 272, u dënua me 
burg për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor».

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 251.

isaku Syrja 
Lindi më 1921, në Korçë. Më 23 nëntor 

1947, me vendim nr. 240, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi si “armik i popullit dhe 
kriminel lufte”, me 10 vjet burg, konfiskim 

pasurie dhe heqjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 98-99.

isallari Kabuli
Lindi më 1924, në Nepravishtë, 

Gjirokastër. Me vendim  nr. 327 të Gjykatës 
Ushtarake të Gjirokastrës, më 23 gusht 
1950,  është dënuar me 14 muaj burg. Ka 
vuajtur dënimin nga 23 gusht 1950 deri më 
23 gusht 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 481-482.

isallari Mehmet
Lindi në vitin 1919, në Këmbëthekër 

të Korçës. Arrestuar më 8 dhjetor 1949. 

iSaLLari
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Më 21 korrik 1950, Gjykata Territoriale e 
Korçës e dënoi «për furnizim me ushqime 
të diversantëve», me 1 vit burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 17-18.

isaraj Hakim
Lindi në vitin 1937, në Kropisht të 

Vlorës. Arrestuar më 5 janar 1962. Më 18 
qershor 1962, Gjykata e Vlorës e dënoi 
«për agjitacion e propagandë», me 7 vjet 
burg. Liruar më 1966.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 120-121; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 73.

iskali irini
Lindi më 1920, në Qytezë, Korçë. Më 

21 gusht 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit në Burrel për 5 vjet, për 
motive politike. Internuar më 15 shtator 
1956, liruar më 15 shtator 1961.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 90-91.

islamaj abaz
Lindi më 1913, në Kukës. Më 22 

shtator 1950, me vendim nr. 120, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për “agjitacion 
e propagandë dhe si strehues dhe furnizues 
të kriminelëve”, me 6 vjet burg dhe punë 
të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 120-121.

islamaj aishe
Lindi më 1941, në Tropojë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Bajram 
Curri në Tepelenë, prej 1951 deri më 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 112-113.

islamaj Bade
Lindi më 1905. Është internuar dhe 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit dhe dëbimit, 
nga Bajram Curri në Tepelenë, prej 1951 
deri më 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 102-103.

islamaj gjysho
Lindi më 1916, në Gorisht, Vlorë. Më 

17 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Vlorës 
e dënoi si «armik i popullit në kohën 
e okupacionit nazist», «ka marrë pjesë 
në Ballin Kombëtar, ka marrë pjesë në 
operacione, ka grabitur pasurinë e popullit 
në plaçka shtëpie, bereqet e bagëti si dhe 
në të holla», me 30 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
humbjen e të  drejtave qytetare e politike 
dhe punë të rëndë të detyruar. Më 1949, u 
lirua nga burgu.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 135-136.

islamaj Hatixhe
Lindi në 1926, në Delvinë. Është 

internuar për motive politike. Më 26 
dhjetor 1983, me vendim nr. 19, Komisioni 
i Internim Dëbimeve e dënoi me 6 vjet 
internim nga Delvina në Gramsh. Liruar 
më 25 dhjetor 1989.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 5-6.

islamaj Myfit
Lindi më 1920, në Tepelenë. Më 14 maj 

1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi «për pjesëmarrje në bandë kriminale 
kundër pushtetit popullor», me 2 vjet burg 
dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 98-99.
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islamaj Sabrie
Lindi më 1944, në Tropojë. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 26, më 11 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit, nga Bajram Curri në Tepelenë, 
prej 1951 deri më 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20,  FL. 100-101.

islamaj (nuredini) Shahin 
Lindi më 1900, në Mërtiraj/Gorisht, 

Vlorë. Më 4 maj 1945, me vendim nr. 
58, Gjykata ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi «si kriminel lufte», me vdekje dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme. 

islamaj Shefqet
Lindi më 1920, në Gjirokastër. Më 25 

nëntor 1949, me vendim nr. 201, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi për «agjitacion 
e propagandë si dhe ka marrë pjesë në 
një organizatë politike kundër pushtetit 
popullor», me 20 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave politike-civile për 5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 74-75.

islamaj Zabit
Lindi më 1917, në Peshkopi. Arrestuar 

më 2 korrik 1947. Më 3 dhjetor 1947, 
me vendim nr. 266, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi «se ka qenë anëtar 
i një organizate tradhtare duke u vënë 
në shërbim të Sillogut grek dhe ka bërë 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 20 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 36.

islambeja Lekë
Lindi më 1941, në Vlorë. Me vendimin 

nr. 137, më 21 tetor 1960, u dënua «për 
tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes», me 15 vjet burg dhe konfiskimin 
e pasurisë, pjesën e tij.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 116-117.

islami ahmet
Lindi më 1948, në Shkodër. Arrestuar 

më 27 shtator 1966. Më 20 dhjetor 1966, me 
vendim nr. 52, për tradhëti ndaj atdheut, 
u dënua me 10 vjet burg dhe konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme. 
Liruar më 16 janar 1977. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 76-77.

islami ali
Lindi më 1889, në Shkodër. Më 9 korrik 

1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për motive politike më 16 prill 1944, 
në Shkodër.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 113-114.

islami Bajram
Lindi më 1932, në Gorisht, Vlorë. Më 

24 qershor 1950, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi se «ka marrë pjesë 
në një grup të organizuar kundër Partisë 
së Punës», me 8 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet. Liruar me 
kusht më 23 shkurt 1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 133-134.

islami Bexhet
Lindi më 1922, në Mërtiraj/Gorisht, 

Vlorë. Më 21 shkurt 1995, Gjykata e  Vlorës 
vendosi njohjen e faktit të vdekjes pa gjyq 
në përpjekje me forcat komuniste, më 6 
prill 1944, në fshatin Kropisht (Vlorë). 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 137-138.
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islami Bukurie
Lindi më 1951. Është internuar për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Dibra në Lushnje, prej 5 
prill 1962 deri më 12 qershor 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 16-17.

islami Emrie
Lindi më 1930. Është internuar për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Dibra në Lushnje, prej 5 
prill 1962 deri më 12 qershor 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 22.

islami isuf
Lindi më 1885, në Ostren i Vogël, 

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 njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi, në burgun e 
Zerqanit (Dibër), për motive politike, më 
27 dhjetor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 40.

islami Kadrie
Lindi në 1918, në Tiranë. Është dënuar 

për motive politike. Më 8 maj 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur dënimin me burg nga data 29 
nëntor 1951 deri 23 maj 1952.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 433-434.

islami Kasëm
Lindi më 12 maj të vitit 1942, në fshatin 

Braki të Kukësit. U dënua për motive 
politike. Më 6 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Kukësit në rrethin 
e Tepelenës, prej 10 shtatorit të vitit 1948 
deri më 10 qershor të vitit 1949.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 451-452.

islami Kujtim
Lindi më 1928, në Konispol, Sarandë. 

Arrestuar më 20 nëntor 1963. Më 15 shkurt 
1964, me vendim nr. 4, Gjykata Gjirokastër 
e dënoi për tradhëti ndaj atdheut, me10 
vjet burg. Liruar më 10 prill 1973.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 70.

islami Pajo
Lindi në 1920, në Vlorë.  Më 24 maj 

1956, me vendim nr. 155, Gjykata e Tiranës 
e dënoi për «mosbindje ndaj urdhërit të 
transferimit», me 3 muaj punë korrektuese 
me ndalimin e 1/6 e pagës. Më 18 shkurt 
1957, me vendim nr. 4, Gjykata e Lartë 
(Kolegjit Ushtarak) e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut, se ka zhvilluar veprimtari 
spiunazhi, në shërbim të agjenturave 
të huaja duke mbledhur dhe dorëzuar 
informata me karakter sekret në dëm 
të PPSH», me 20 vjet burg, heqjen e 
dekoratave që mban dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 427-428.

islami ramiz
Lindi më 1905. Është internuar për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Dibra në Lushnje, prej 5 
prill 1962 deri më 12 qershor 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 23-24.
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islami Rexhep
Lindi në 1922, në Tiranë. Më 21 shkurt 

1975, me vendim nr. 69, Gjykata e Tiranës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit», me 11 vjet heqje liri.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 425-426.

islami Rufit
Lindi më 1953. Është internuar për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Dibra në Lushnje, prej 5 
prill 1962 deri më 12 qershor 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 18-19.

islami Selim 
Lindi më 1910, në Zgërdhesh, Krujë. Më 

15 maj 1946, me vendim nr. 189, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për “strehim dhe 
furnizues të kriminelëve të arratisur”, me 
3 vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 111-112.

islami Shazivar 
U lind në Libohovë, më 1908. Kreu 

pedagogjiken dhe të lartën në Itali. Më 
25 janar 1947, me vendim nr. 35, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi si «armik i 
popullit », me 15 vjet burg. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 92

islami Xheladin
Lindi më 1913, në Peshkopi. Arrestuar 

më 19 qershor 1947. Më 27 shtator 1947, me 
vendim nr 334, Gjykata ushtarake Tiranë 
e dënoi për “faje penale kundra popullit 
dhe shtetit” me 10 vjet burg dhe punë të 
detyruar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 28.

islami Zenel
Lindi më 1955. Është internuar për 

motive politike. Më 23 korrik 1993, me 
vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Dibra në Lushnje, prej 5 
prill 1962 deri më 12 qershor 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 20-21.

ismailaga (aga) Mereme
Lindi më 1951, në Krujë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Tirana në Krujë, prej 1952 deri më 1958.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 7-8.

ismailaga Xhavit
Lindi në 1920, në Tiranë. Më 5 

shtator 1983, me vendim nr. 8, Gjykata 
e Tiranës e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut, pjesëmarrje në organizata 
kundërrevolucionare, vepra terroriste, 
sabotim dhe agjitacion e propagandë 
kundër shtetit», me 10 vjet burg dhe me 
heqjen e të drejtës së zgjedhjes.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 69-70.

ismailaj (hasanbelliu) Jemine
Lindi më 1921, në Skrapar. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Gramshi 
në Krujë, Tiranë, Berat, Tepelenë, prej 10 
korrik 1947 deri më  30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 4-5.

ismailaj (ibrahimllari) Murat
Lindi në vitin 1925, në Korçë. Shifrant 
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në seksionin e punëve të brendshme, 
Tropojë. U arrestua më 14 gusht 1950, dhe 
më 30 dhjetor po të atij viti, me vendim nr. 
103, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit», 
se «ka kaluar kufirin dhe është rekrutuar 
nga UDB» dhe e dënoi për me vdekje 
pushkatim. U ekzekutua më 13 shkurt të 
vitit 1951, në Peshkës, fshat në juglindje të 
Tiranës.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 449-450; F. 1, V. 2014, D. 
24, Fl. 29-30, 108-109.

ismailaj Musli
Lindi më 1956, në Dragobi, Tropojë. 

Më 22 shkurt 1989, vendim nr. 9, Gjykata 
e Tropojës e dënoi për tradhti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes e mbetur në fazën 
e tentativës, me 7 vjet burg. Një vit më 
vonë u lirua nga Gjykata e Lartë e liroi për 
mungesë provash.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 108-109.

islamaj rrahman
Lindi më 1908, në Kukës. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 12 qershor 
1950 deri më 28 nëntor 1956. 

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 118.

ismailaj (kishta) Shaziman
Lindi më 1920, në Kishtë, Gramsh. U 

arrestua më 17 shkurt 1948, dhe më 6 maj 
1949, me vendim nr. 35, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «pjesëmarrje në banda 
të armatosura kundër shtetit », dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës civile e politike. 
Më 18 qershor 1949, dënimi iu zbrit në 4 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 202-203; AISKK, 
F. 1, V. 2015, D. 22, f. 48-49.

ismailanji alo 
Lindi më 1924. Është vrarë nga forcat 

komuniste më 10 janar 1944.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 106-107.

ismailati Sulo Hamit
Lindi më 1927, në Gjirokastër. Lindi 

më 1917. Më 20 mars 1993, me vendim 
nr. 158, Gjykata e Gjirokastrës, vërtetoi 
faktin juridik të vrasjes së tij në përpjekje 
me forcat partizane për motive politike, 
më 30 nëntor 1943, në fshatin Peshkëpi të 
Gjirokastrës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, f. 132, 553; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

ismailati tanush
Lindi më 1917, në Libohovë. Më 20 

nëntor 1948, me vendim nr. 85, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi «për agjitacion e 
propagandë », me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 58.

ismailati telha
Lindi më 1924 në Gjirokastër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 15 
prill 1947 deri më 15 tetor 1947.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 57-58.

ismaili alfons
Lindi në vendin e internimit, Shtyllas, 

Fier, më 1964. Është dëbuar për motive 
politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Kolonja në Shtyllas (Fier), prej 3 shkurt 
1964 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 241-242.

ismaili arziko
Lindi më 1942, në Petran, Përmet. 

Arrestuar më 14 janar 1977. Më 19 korrik 
1977, Gjykata Popullore e Përmetit e dënoi 
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për «agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor», dhe për «përhapjen e 
informatave që përbëjne sekret shtetëror», 
me 10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme, dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për tre vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 9-10.

ismaili Beniamin
Lindi në vendin e internimit, Shtyllas, 

Fier, më 1968. Është dëbuar për motive 
politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Kolonja në Shtyllas (Fier), prej 8 janar 
1968 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 243-244.

ismaili Fatime
Lindi në vendin e internimit, Shtyllas, 

Fier, më 1960. Është dëbuar për motive 
politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Kolonja në Shtyllas (Fier), prej 9 tetor 
deri më 29 korrik 1983.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21. FL. 214-215.

ismaili Haki
Lindi më 1915, në Prishtinë. Më 23 janar 

1951, me vendim nr. 6, Kolegji Ushtarak i 
Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor «se ka 
ardhur në Shqipëri me diversantët», dhe 
e dënoi me 20 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Më 17 
korrik 1954, me vendim nr. 189, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «kalim të paligjshëm të kufirit të 
shtetit mbetur në tentativë», dhe e dënoi 
me 5 vjet burg. Duke i bashkuar dhe vitet 
e mbetura nga dënimi i parë, u dënua 

përfundimisht me 17 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 46-47; F. 1, V. 
2014, D. 24, Fl. 429-430.

ismaili Hasime
Lindi më 1926, në Çamëri. Ka vuajtur 

dëbim për motive politike, prej 1 janar 
1965 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 100.

ismaili Hekuran
Lindi më 1922, në Velabisht, Berat. Më 

9 gusht 1951, me vendim nr. 13, Gjykata 
Ushtarake Durrës e dënoi për «arratisje në 
Greqi», me 5 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 1.

ismaili Hysen
Lindi në Kryekuq, Fier. Më 6 nëntor 

1993, me vendim nr. 52/2796, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit te vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi  njohjen 
e faktit të vrasjes pa gjyq më 23 tetor 1943, 
në Shegas të Lushnjes, për motive politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 157-158.

ismaili Hysni 
Lindi më 1966, në Shkodër. Më 20 shkurt 

1988, me vendim nr. 7, Gjykata Shkodër e 
dënoi për «tradhëti nda atdheut», me 10 
vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 186-187.

ismaili izja
Lindi më 1948, në Nishavec, në Korçë. 

Është dëbuar për motive politike, prej 17 
gusht 1949 deri më 1 janar 1951.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 92.
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ismaili Kapo
Lindi më 1872, në Kishtë, Gramsh. 

Më 6 maj 1949, me vendim nr. 35, Gjykata 
Ushtarake Territoriale Korçë e dënoi për 
«furnizim dhe strehim të arratisurish », 
me 14 muaj burg. Dënimin thuajse e kishte 
plotësuar në paraburgim, në Elbasan, dhe 
u liruar ditën e vendimit, 6 maj.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 210.

ismaili Klement
Lindi në vendin e internimit, Shtyllas, 

Fier, më 1959. Më 18 prill 1994, me vendim 
nr. 28, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Kolonja në Shtyllas (Fier), prej 10 
korrik 1959 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 216-218.

ismaili Lulo
Lindi më 1938, në Vlorë. Arrestuar 

më 10 shkurt 1968. Më 5 qershor 1968, me 
vendim nr. 12, Gjykata Durrës e dënoi për 
«përgatitje për tu arratisur jashtë shtetit 
në bashkëpunim», me 15 vjet burg dhe 
konfiskim të pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 68.

ismaili Manxhar (Merxhan)
Lindi më 1933, në Shkodër. Arrestuar 

më 13 mars 1951. Më 3 gusht 1951, me 
vendim nr. 154, Gjykata ushtarake e 
Shkodrës e dënoi për «faje kundra popullit 
e shtetit», për «agjitacion e propagandë» 
dhe për «pjesëmarrje në grup«, me 10 
vjet burg dhe punë të detyruar. Gjykata 
e Lartë, Kolegji Ushtarak , më 19 shtator 
1951, e ndryshoi vendimin, dhe e dënoi 
«për formim grupi antipushtet», me 8 vjet 
burg dhe punë të detyruar. Liruar më 22 
maj 1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 70-71.

ismaili Martin
Lindi më 1902, në Iballë, Pukë. Më 8 

tetor 1977, Gjykata e Pukës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 38-39.

ismaili Mirbi
Lindi në 1966, në Kukës. Më 15 mars 

1985, me vendim nr. 59, Gjykata e Kukësit 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 3 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 15-16.

ismaili Muharrem
Lindi më 1917, në Filat, Çamëri. Më 

28 prill 1951, me vendim nr. 240, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 15 vjet burg. Pas daljes nga burgu ka 
vuajtur dëbim deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 101.

ismaili Mustafa
Lindi në 1935, në Tiranë. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 6 shtator 
1968 deri më 31 korrik 1990.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 13-14.

ismaili Myzejen
Lindi më 1952. Është dëbuar për motive 

politike. Më 23 korrik 1993, me vendim nr. 
25, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Tirana në Cërrik (Elbasan), prej 10 maj 
1955 deri më 1975, kur është martuar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 81-82.

ismaili Qamile
Lindi më 1960, në Librazhd. Është 

dëbuar për motive politike, prej 12 maj 
1964 deri më 1 janar 1983. 
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 187.

ismaili Qani
Lindi më 1928, në Osmënzezë, Berat. 

Më 9 gusht 1951, me vendim nr. 13, Gjykata 
Ushtarake Fier e dënoi për «arratisje [jashtë 
vendit]», me 3 vjet burg. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21 , FL. 2-3.

ismaili resmije
Lindi më 1938, në Leskovik. Është 

dëbuar për motive politike. Më 14 prill 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Kolonja në 
Shtyllas (Fier), prej 10 korrik 1958 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 233-234.

ismaili reshat
Lindi më 1943, në Vlorë. Më 5 qershor 

1968, me vendim nr. 12, Gjykata Durrës e 
dënoi për «përgatitje për tu arratisur jashtë 
shtetit në bashkëpunim me Sulo Ismailin 
dhe Pëllumb Ymeraj», me 3 vjet burg dhe 
konfiskim të pasurisë. Më 4 mars 1980, me 
vendim nr. 44, Gjykata Vlorë e dënoi me 4 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 78.

ismaili riza
Lindi më 1911, në Çamëri. Është vrarë 

nga regjimi komunist më 9 dhjetor 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 81-82.

ismaili (kishta) Safije
Lindi më 1903, në Rrashtan. Është 

internuar për motive politike. Më 8 prill 
1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Gramshi 
në Berat dhe Tepelenë, prej 10 prill 1947 

deri më 10 shtator 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 154-155.

ismaili Sulo
Lindi në Vlorë. Më 1968, Gjykata 

Durrës e dënoi për përgatitje për tu 
arratisur jashtë shtetit në bashkëpunim me 
Reshat Ismailin dhe Pëllumb Ymeraj. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 78.

ismaili Sherif
Lindi më 1948, në Durrës. Më 1 gusht 

1968, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut, mbetur në fazën 
e përgatitjes për t’u arratisur jashtë shtetit», 
me 20 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 59-60.

ismaili tomorr
Lindi më 1934, në Kolonjë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 13 gusht 1992, me vendim nr. 15, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim 
dëbimit nga Kolonja në Shtyllas (Fier), prej 
10 korrik 1958 deri më 30 shtator 1991; nga 
këto 5 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 231-232.

istrefi aqif
Lindi më 1885, në Leskovik. Më 27 

shtator 1946, me vendim nr. 709, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi si «pjesëmarrës 
në organizatën Bashkimi Kombëtar të 
Kolonjës», me 1 vit burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për aq kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 180-181.

istrefi Sherif
Lindi më 1923, në Kalis, Kukës. Më 14 

dhjetor 1946, me vendim nr. 678, Gjykata 
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ushtarake e Tiranës e dënoi “për krime 
kundër shtetit”, me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 49.

isufaj ahmet
Lindi më 1923, në Ngraçan, Fier. 

Arrestuar më 4 gusht 1949. Më 24 
dhjetor 1949, me vendim nr. 117, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e dënoi për 
«pjesëmarrje në grup të organizuar kundër 
pushtetit popullor, për tentativë arratisje 
dhe përgatitje për vrasje të elementëve 
të pushtetit», me vdekje, pushkatim dhe 
konfiskim pasurie. Liruar më 16 gusht 
1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 239.

isufaj Bajram
Lindi më 1929, në Ngraçan, Fier. 

Më 24 dhjetor 1949, me vendim nr. 117, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi 
«për pjesëmarrje në grup të organizuar 
dhe tentativë arratisje», me 20 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave politike për 5 
vjet kohë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 237.

isufaj Bajram
Lindi në Fier. Më 29 mars 1993, 

komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq në shtator 1943.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 147-148.

isufaj Bajram
Lindi më 1922, në Kukës. Më 2 shtator 

1949, u dënua për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 7 vjet burg. 
Më 26 nëntor 1951 iu fal dënimi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 40-41.

isufaj (çela) çel 
Lindi më 1895, në Rrjoll, Shkodër. Më 6 

shtator 1945, me vendim nr. 205, Gjykata 
ushtarake Shkodër e dënoi se ka strehuar 
«Jup Zejnelin e Hamit Kazazin dhe ka 
lajmëruar organet kompetente», me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe heqjen 
e të drejtave politike baras me kohën e 
dënimit. Dënimi iu ul në 5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 190-191.

isufaj Hair Karafil
Lindi më 1900, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 30 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

isufaj Karafil
Lindi më 1875, në Ngraçan, Fier. 

Më 19 shtator 1950, me vendim nr. 203, 
Gjykata ushtarake Gjirokastër e dënoi për 
“bashkëpunim me diversantët dhe strehim 
dhe furnizim të tyre”, me 7 vjet burg dhe 
heqjen e të drejtave për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 145-146.

isufaj Kolë gjelosh
Lindi më 1953, në Kastrat, Shkodër. Ka 

vuajtur dënim me burg, prej 6 korrik 1989 
deri më 2 janar 1991.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 188-189.

isufaj Lartim
Lindi më 1942, në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Tirana në Durrës, prej 1946 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 229-230.
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isufaj nikollë
Lindi në Nikç, Shkodër. Me vendim nr. 

746, Gjykata e Malësisë Madhe njohu faktin 
e vrasjes pa gjyq, për motive politike, në 
janar 1943, nga brigada partizane, në Selcë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 192-193.

isufaj Pajtim
Lindi më 1944, në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike, prej 3i dhjetor 1946 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 83.

isufaj Pjetër
Lindi më 1922, në Kastrat, Malësi e 

Madhe. Më 22 tetor 1986, me vendim 
nr. 16, është internuar 5 vjet, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 182-183.

isufaj Sali
Lindi më 1907, në Ngraçan, Fier. 

Më 5 qershor 1950, me vendim nr. 84, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi për 
«strehim dhe furnizim diversantësh», me 
6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 224.

isufaj veziko
Lindi më 1895 në Kurjan, Fier. Më 23 

korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Fieri në 
Krujë, prej 1948 deri më 1951, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 149-150.

isufaj Xhevit
Lindi më 1920, në Ngraçan, Fier. Më 
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18 maj 1993, me vendim nr. 81, Gjykata 
Mallakastër vendosi njohejn e faktit 
të vrasjes për arye politike, nga forcat 
e diktaturës, shkurt 1950, në Greshicë 
(Mallakastër).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 221-222; Agim 
T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, 
(Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),  217.

isufaj Zana
Lindi më 1975, në Shkodër. Më 10 

shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Shkodra 
në Hajmel (Shkodër), prej 22 dhjetor 
1975 deri më 14 qershor 1990, për motive 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 184-185.

isufaj Zyhdi
Lindi më 1906, në Borsh, Sarandë. 

Arrestuar më 23 mars 1946. Më 24 gusht 
1946, me vendim nr. 7, Gjykata ushtarake 
e dënoi si «armik i popullit dhe sabotator 
i pushtetit popullor », me 10 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës baraz me kohën e 
dënimit. Liruar më 29 mars 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 88-90.

isufi abaz
Lindi më 1912, në Ballsh. Më 15 qershor 

1948, me vendim nr. 35, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «pjesëmarrje në 
një grup kriminelësh», me 6 vjet burg dhe 
punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 196-197.

isufi adem
Lindi në Shkodër. Me vendim nr. 296, 

më 19 shkurt 1993, Gjykata e Shkodrës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa gjyq 
për motive politike, si kundërshtar të 
regjimit, më 19 shtator 1945. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 69.

isufi adnand
Lindi më 1962, në Shkodër. Më 10 

qershor 1988, me vendim nr. 135, Gjykata 
Shkodër e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut 
mbetur në tentativë», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 249.

isufi ahmet 
Lindi në Shkodër. Me vendim nr. 296, 

më 19 shkurt 1993, Gjykata e Shkodrës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa gjyq 
për motive politike, si kundërshtar të 
regjimit, më 25 shkurt 1945. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 68-69.

isufi ali
Toger i Ballit, u burgos më 1945. Luftoi 

fashizmin dhe komunizmin.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
100.

isufi ali Hasan
Lindi më 1933, në Ulqin, Mal i Zi. Ka 

vuajtur internim për motive politike, prej 
15 shtator 1956 deri më 5 nëntor 1972. 
Arrestuar më 15 tetor 1979. Më 28 dhjetor 
1979, Gjykata e Shkodrës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 9 vjet burg dhe heqjen e të drejtës së 
zgjedhjes për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 63.

isufi Ali Haxhi
Lindi më 1911, në Sllatinë, Pogradec. 

Ka vuajtur burg për motive politike, prej 8 
maj 1957, deri më 28 prill 1963. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 23-24.

isufi Barjam
Lindi më 1912, në Podgoran, Përmet. 

Më 11 shtator 1952, Gjykata Popullore e 
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Përmetit e dënoi për «nxitje lufte kundër 
paqes», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 3-4.

isufi dave 
Lindi më 1941, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike, prej 12 gusht 
1949 deri më 10 dhjetor 1952. 

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 128-129.

isufi Ejup
Lindi më 1905, në Çamëri. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 shkurt 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Peqini 
në Lozhan (Korçë), prej 15 maj 1949 deri 
më 21 dhjetor1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 1-2.

isufi Enver
Lindi më 1939, në Shkodër. Më 7 maj 

1981, Gjykata e Lezhës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut, në formën e arratisjes jashtë 
shtetit e mbetur në tentativë», me 15 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 64-65.

isufi Faik
Lindi më 1916, në Senishtë, Pogradec. 

Më 25 tetor 1956, Gjykata e Tiranës e dënoi 
«për tradhëti ndaj atdheut», (përgatitje për 
t’u arratisur) me 18 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë, dhe humbjen e së drejtës 
elektorale për dy vjet; për «agjitacion e 
propagandë», u dënua me 6 vjet burg dhe 
humbjen e së drejtës elektorale për një vit. 
Përfundimisht u dënua me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e së 
drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 21-22.

isufi Fitnet
Lindi më 1967, në Shtyllas, Fier. Ka 

vuajtur dëbim për motive politike, prej 26 
dhjetor 1967 deri më 5 nëntor 1972. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 62.

isufi gani
Lindi më 1946. Më 18 prill 1994, me 

vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit në Çermë të Lushnjes, 
prej 28 tetor 1962 deri më 30 gusht 1963, 
për motive politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 135-136.

isufi Haki
Lindi më 1928, në Pogradec. Arrestuar 

më 2 janar 1949. Më 24 shtator 1949, u 
dënua për «kalim pa pasaportë» dhe për 
«dhënie informatash», dënua me pesë 
vjet burg dhe 200 lekë gjobë. Më 4 shkurt 
1955, Gjykata e Lartë, Kolegji Ushtarak, e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me 25 
vjet burg, punë të detyruar dhe  humbjen 
e të drejtave të tij. Më 18 korrik 1975, 
Gjykata e Mirditës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg. Vuajti 36 vjet burg për 
motive politike, pa mundur të krijonte dot 
familje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 13-14; Agim 
Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xheferri, 1995), 169-70.

isufi Hamdi
Lindi më 1961, në Limaj, Shkodër. Më 

13 prill 1990, Gjykata e Shkodrës e dënoi 
për «arratisje në bashkëpunim, në fazën e 
përgatitjes», me 3.5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 66-67.
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isufi Hasan
Lindi më 1890, në Shkodër. Me vendim 

nr. 296, më 19 shkurt 1993, Gjykata e 
Shkodrës vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes pa gjyq për motive, si kundërshtar 
i regjimit, më 25 shkurt 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 20 FL. 69.

isufi ibrahim
Lindi më 1942, në Ulqin. Arrestuar 

më 15 tetor 1979. Më 28 dhjetor 1979, 
Gjykata e Shkodrës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit», me 9 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 83-84.

isufi iljaz
Lindi më 1938, në Kosovë. I dënuar 

me burg dhe internim. Më 18 janar 1994, 
me vendim nr. 27, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit në Seman (Fier), prej 
28 janar 1960 deri më 10 shtator 1965, për 
motive politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 155-156.

isufi Liman 
Lindi më 1906, në Elbasan. Më 9 shtator 

1945, me vendim nr. 70, Gjykata Ushtarake 
Korçë e deklaroi fajtor «se ka dezertuar 
nga radhët e ushtrisë sonë duke rënë në 
kontakt me elementët reaksionarë», dhe e 
dënoi me 1 vit burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 112-113; F. 1, V. 
2014, D. 24, Fl. 178-179.

isufi Mark
Lindi më 1931 në Bugjon, Pukë. Më 17 

gusht 1949 u arrestua si person i dyshuar 
që kishte dijeni për vrasjen e Mëhill e Kol 
Prendit. Akuza nuk u vërtetua. Më 12 maj 
1950, me vendim nr. 200, Gjykata ushtarake 

e Tiranës e shpalli të pafajshëm. Pas 
lirimit, u arratis në male. Sipas vërtetimit 
të lëshuar nga Ministria e Brendshme, 26 
mars 1992, M. I. është vrarë më 18 gusht 
1950, si kundërshtar i regjimit komunist, 
në përpjekje me forcat e ndjekjes, në zonën 
e Iballës (Pukë).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 34-35.

isufi Mehmet
Lindi në vitin 1935, në Shkodër. U 

arrestua më 24 nëntor 1962, dhe më 23 
tetor të po atij viti, me vendim nr. 181, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëtit ndaj atdheut duke u 
arratisur në Jugosllavi» dhe e dënoi me 18 
vjet heqje lirie dhe himbjen e të drejtave 
politike-elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 444-446.

isufi Myrto
Lindi më 1895, në Shkodër. Arrestuar 

më 14 shtator 1946. Më 27 prill 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e dënoi 
se «ka agjituar e propaganduar kundër 
pushtetit», me burg të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme, heqjen e të  drejtës qytetare e 
politike dhe punë të detyruar; dënimi iu ul 
në 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 85-86.

isufi nuh 
Lindi më 1918, në Bërdicë, Shkodër. Ka 
vuajtur burg për motive politike, prej 14 
shtator 1946 deri më 14 janar 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 80.

isufi osman
Lindi më 1932, në Senishtë, Pogradec. 

Arrestuar më 24 janar 1977. Më 5 prill 
1977, Gjykata e Pogradecit e dënoi «për 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
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popullor», me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 19-20.

isufi Pllumb
Lindi më 1900, në Bugjon, Pukë. 

Sipas vërtetimit të lëshuar nga Ministria 
e Brendhsme, 26 mars 1992,  P. I. Dhe 
Mark Isufi [shih]kanë qenë të arratisur 
brenda vendit, si «kundërshtarë politik të 
regjimit», dhe janë vrarë më 18 gusht 1950, 
në përpjekje me forcat e ndjekjes, në zonën 
e Iballës (Pukë).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 36-37.

isufi Qazim
Lindi më 1921, në Shkodër. Më 1 

qershor 1946, Gjykata ushtarake Shkodër e 
dënoi për dezertim nga ushtria, me 8 muaj 
burg. Më 15 maj 1950, Gjykata Ushtarake e 

Tiranës e dënoi për «arratisje dhe vënie në 
shërbim të UDB-së», me 12 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme. Më 9 dhjetor 1987, Gjykata e 
Shkodrës e dënoi për tradhëti ndaj atdheut 
në formë arratisjeje jashtë shtetit, me 12 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 74-75.

isufi Qazim ram
Lindi më 1943, Tropojë. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 10, më 
më 8 shtator 1960, Komisioni i Internim-
Dëbimeve e dënoi me 3 vjet internim, nga 
Bajram Curri në Gradisht (Lushnjë). Liruar 
më 29 maj 1963. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, Fl. 104-105.
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isufi Sherif
Lindi më 1932, në Shkodër. Më 10 

tetor 1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi «për tradhti ndaj atdheut, në formë 
tentative arratisjeje jashtë shtetit», me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, Fl. 72-73.

isufi Shyqyri
Lindi më 1914, në Borsh, Sarandë. 

Arrestuar më 24 korrik 1945. Më 19 
nëntor 1945, me vendim nr. 207, Gjykata 
Ushtarake Berat e dënoi se «ka strehuar 
Qemal Balilin duke e ditur se ky jetonte 
ilegal dhe nuk ka vënë në dijeni autoritet 
përkatëse, ka bashkëpunuar me të në 
hedhjen e parullave disfatiste dhe në dëm 
të popullit», me 3 vjet burg me punë të 
detyruar, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave qytetare.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 161-162.

isufi Xhevit
Lindi në vitin 1922, në Sllatinë të 

Pogradecit. U arrestua më 15 mars 
1978, dhe më 26 korrik të po atij viti, 
me vendim nr. 57, Gjykata e Rrethit të 
Pogradecit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 471-472.

isufi Zabit
Lindi më 1925, në Fier. Më 9 maj 1994, 

me vendim nr. 1029, Gjykata Elbasan 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për 
arsye politike, më 1949. Më 1948, ai është 
mobilizuar në ushtri dhe është caktuar me 
shërbim në Pogradec. Është vrarë gjatë 
tentativës për t’u arratisur. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, Fl. 204-206.

ishmi ali
Lindi më 1889. Më 9 korrik 1993, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 16 prill 1944, 
në Shkodër.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 129-130.

ishmi Hajri
Lindi më 1931, në Shijak. Më 18 

korrik 1946, me vendim nr. 339, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi si «sabotator », 
me 20 vjet burg dhe konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, Fl. 62.

ishmi Kadrie
Lindi në vitin 1918, në Tiranë. U dënua 

për motive politike. Më 7 qershor 1993, 
Drejtoria e Administratës pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, me vendim të komisionit 
të 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 t’i njohë 
kohën e dënimit prej datës 29 nëntor të 
vitit 1951 deri më 23 maj 1952.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 461-462.

ishmi Petrit
Lindi në 1951, në Tiranë. Më 11 gusht 

1989, me vendim nr. 456, Gjykata e Tiranës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit dhe për tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes», me 20 vjet 
burg dhe heqjen e të drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 1-2.

ishmi reshit
Lindi më 1901, në Ishëm, Durrës. Më 

18 korrik 1946, me vendim nr. 339, Gjykata 
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Ushtarake Tiranë e dënoi si «sabotator në 
bashkëveprim », me burgim të përjetshëm 
dhe konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 60.

ishmi Sabri
Lindi më 1938, në Tivar, Mal i Zi. Më 

19 gusht 1958, me vendim nr. 99, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 72.

ishmi Xhevdet
Lindi më 1944, në Shkodër. Arrestuar 

më 31 janar 1961.  Më 13 prill 1961, me 
vendim nr. 45, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi për «tentativë arratisje në 
Jugosllavi», me 4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 94-95.

ivanaj gjeto
Lindi më 1916, në Lezhë. Më 8 

tetor 1951, me vendim nr. 194, Gjykata 
ushtarake territoriale Shkodër e dënoi për 
“bashkëpunim me diversantët dhe strehim 
dhe furnizim të tyre”, me 15 vjet burg dhe 
heqjen e të drejtave për 5 vjet. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 139-140.

ivanaj gjokë
Lindi më 1927, në Shëngjin, Lezhë. Më 1 

dhjetor 1993,me vendim nr. 532,  Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit me heqje lirie, të faktit te vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi  njohjen 
e faktit të vrasjes pa gjyq, gjatë kalimit për 
në Jugosllavi, në prill 1951.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 131-132.

ivanaj Mirash 
Veprimtar politik, shkrimtar.
U lind në Podgoricë, më 12 maj të vitit 

1891. Shkollën e mesme e kreu më 1912 
në Bograd, studimet e larta për filozofi-
letërsi dhe drejtësi në Universitetin e 
Romës, ku mbrojti dhe dy doktoratat, një 
në jurisprudencë dhe tjetrën në letërsi. Pas 
kthimit në Shqipëri më 1923, ndihmoi të 
kushëririn, Nikollë Ivanajn, për botimin 
e gazetës së përjavshme «Republika». Më 
1924 u vendos në Podgoricë. Pas kthimit, 
në dhjetor të po atij viti, filloi punë si drejtor 
i gjimnazit të Shkodrës. Nga viti 1932 e në 
vazhdim u zgjodh deputet i Kuvendit, 
kurse më 1933 Ministër i Arsimit, post të 
cilin e mbajti për dy vjet e gjysmë. Më 6 
shkurt 1934, i ndërpreu bursën Enver 
Hoxhës në Francë, kur ky nuk arriti të 
jepte asnjë provim. Dha dorëheqjen nga 
posti i Ministrit të Arsimit më 30 gusht 
1935. Më 7 prill 1939 u arratis në Greqi e, 
prej këtej, në Stamboll. Në kërkim të një 

ivanaJ
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pune, udhëtoi në Liban, Egjipt dhe Izrael. 
Në shtator 1945, pasi kishte marrë garanci 
nga qeveria e re, u kthye në Shqipëri 
dhe, në nëntor të po këtij viti, filloi punë 
si mësues. U arrestua më 15 maj 1947, 
por urdhëri zyrtar i arrestit doli dy ditë 
më vonë. Për rreth një vit iu nënshtrua 
torturave çnjerëzore. U akuzua se «ka 
qenë ministër i regjimit të Zogut, ka qenë 
kryetar i shtetit, është arratisur më 7 prill 
1939 duke tradhtuar e duke lënë popullin 
në mes të rrugëve, ka krijuar komitete 
kundër pushtetit popullor, është mbajtur 
në emigracion me fondet e Zogut, pas 
çlirimit, i udhëzuar nga anglo-amerikanët, 
u kthye në Shqipëri për të kundërvepruar 
ndaj pushtetit popullor, ka lidhje me Gjergj 
Kokoshin si dhe me grupin e deputetëve 
tradhtarë.» Megjithëse nuk i pranoi 
akuzat, u dënua me 7 vjet heqje lirie. Në 
burg u shtrëngua të punonte si përkthyes, 
duke përkthyer kryesisht literaturë nga 
fushat e matematikës, filozofisë, historisë, 
artit ushtarak etj. Në një takim me 
Mehmet Shehun dhe Bedri Spahiun në 
burg deklaroi: «Jam një mendimtar dhe 
një demokrat që, edhe sikur të kthehesha 
prapë në jetë, do të ndiqja të njëjtën rrugë.» 
Vdiq në infermierinë e burgut të Tiranës 
më 22 shtator 1953, pra 12 ditë përpara 
se të lirohej. Trupin e tij e përdorën në 
Fakultetin e Mjekësisë për eksperimente 
dhe demonstrim të anatomisë njerëzore, 
sigurisht pa autorizim të lënë prej tij ose 
familjarëve. 

Mirash Ivanaj është autor i një 
përmbledhjeje poetike dhe i një drame, të 
dyja të pabotuara.

Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, 
Second Edition, p. 209; Uran Butka, Ringjallje, 
Tiranë, «Phoenix», 1995, 216-226.

ivanaj rrok
Lindi më 1988, në Shëngjin, Lezhë. 

Më 29 korrik 1993,me vendim nr. 113,  

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të mbajtjes 
në hetuesi nga forcat e diktaturës nga 
janari 1945 deri më 31 dhjetor 1945, për 
motive politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 133-134.

ivani Zija
Lindi më 1914, në Korçë. Arrestuar më 

1 prill 1951. Më 22 gusht 1951, me vendim 
nr. 148, Gjykata ushtarake territoriale 
Korçë e dënoi për “moskallëzim krimi”, 
me 2 vjet punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 104-105.

ivziku Mehmet
Lindi më 1906, në Podgoricë. Vëllai i 

Shaqir Ivzikut [shih]. Më 23 korrik 1945, 
me vendim nr. 153, Gjykata ushtarake 
e Shkodrës e dënoi për «krime kundër 
shtetit», me 15 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për aq kohë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 90-91.

ivziku Shaqir
Lindi më 1935, në Grudë të Re, Shkodër. 

Më 19 maj 1994,  Gjykata e Shkodrës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa gjyq 
për motive politike, më 1 korrik 1964. 
Sipas hetimit gjyqësor, Sigurimi i Shtetit i 
ngriti kurth në një tunel, ku më vonë u tha 
se ishte vrarë aksidentalisht.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 90-91.

izeti Fadil
Lindi më 1910, në Maqellarë, Dibër. Më 

21 gusht 1946, me vendim nr. 274, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me qeverinë kuislinge 
dhe është arratisur në mal për të rrëzuar 

ivanaJ
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pushtetin me bandën e Fiqiri Dines » dhe 
e dënoi me vdekje, humbjen e të drejtave 
qytetare dhe konfiskim pasurie. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 97.

izeti isuf
I burgosur politik.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
62.

izeti Lutfi
Lindi më 1944, në Korçë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 15 maj 1992, me 
vendim nr. 11, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Elbasani në Kosove 
(Elbasan), prej 4 tetor 1968 deri më 26 mars 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 188-189.

izeti Mehmet
Lindi më 1900, në Konispol, Sarandë. 

Arrestuar më 9 nëntor 1946. Më 16 janar 
1947, me vendim nr. 7, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi si «kriminel lufte dhe 
armik i popullit», me 8 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës qytetare dhe politike, 
punë të detyruar dhe sekuestrim të 
pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 41-42; 44-45.

izeti Selami
Lindi më 1956, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Më 15 maj 
1992, me vendim nr. 11, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Elbasani në 
Kosovë (Elbasan), prej  4 tetor 1968 deri më 
26 mars 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 177-178.

iZEti

Burgu i Porto Palermos
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izeti Xhemal
Lindi në 1883, në Arëz, Devoll. Më 19 

gusht 1945, u dënua me vdekje, pushkatim, 
«sepse ishte komandant balli» dhe si 
«kriminel lufte e armik i popullit».

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 61-62.

izvira gani
Lindi më 1910. Më 30 shkurt 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 vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 10 gusht 1946, 
në fshatin Geremec, Dibër.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 31-32.

izvira izet
Lindi më 1890, në Peshkopi. Më 10 prill 

1947, me vendim nr. 150, Gjykata Tiranë e 
dënoi për «strehim kriminelësh», me 7 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 25-26.

izvira Shaqir
Lindi më 1916, në Zerqan, Dibër. 

Arrestuar më 28 qershor 1946. Më 13 gusht 
1946, me vendim nr. 203, Gjykata Elbasan 
e dënoi për «krime të kryera gjatë luftës», 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 34.

iZEti

Burgu i Burrelit, 1993
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jabellari vehbi
Lindi më 1922, në Pogradec. Më 19 

tetor 1945, me vendim nr. 239, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi «armik 
të popullit dhe kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje (pushkatim) dhe konfiskimin e 
pasurisë. U ekzekutua më 24 nëntor të vitit 
1945.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 385.

jacelli Bake
      Lindi në vitin 1915, në Blacë. U dënua 
për motive politike. Më 8 korrik 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Pogradecit 
në rrethin e Krujës, prej datës 30 tetor 1945 
deri më 30 qershor 1946.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 91-92.

jacelli Qamile
      Lindi në vitin 1895, në Stopekë. U dënua 
për motive politike. Më 8 korrik 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit, nga rrethi i Pogradecit 
në rrethin e Krujës, prej datës 30 tetor 1945 
deri më 30 qershor 1946.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 89-90.

jaci Jak 
Lindi më 1892, në Shkodër. Më 8 shkurt 
1945, me vendim nr. 31, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krime 

kundër popullit dhe shtetit» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg. Dënimi i zbritet në 15 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 225-226.  

jaçaj Muharrem
Lindi më 1893, në Berat. Më 18 gusht 

1945, me vendim nr. 118, Gjykata Ushtarake 
Berat e dënoi «si armik i polullit, ka qenë 
komandant i çetës së Ballit Kombëtar me 
gradën toger, më vonë për aktivitet në 
favor të Ballit është graduar kapiten, ka 
përhapur [parrulla] kundër partizanëve, 
ka marrë pjesë në grabitjen e shtëpive. Ka 
grabitur, ka bashkëpunuar me tradhtarin 
Xh. Staravecka», me burgim të përjetshëm, 
humbjen e të drejtës elektorale dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 282.

jaçaj Selam 
Lindi më 1927,në Gorisht, Vlorë. U arrestua 
më 7 nëntor 1949, dhe më 1 dhjetor 1949, 
me vendim nr. 287, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
pjesëmarrjes në demonstratë për lirim me 
këmbëngulje në kundërshtim me urdhrat 
e eprorëve» dhe e dënoi me 20 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 247-248.

jaçaj veli
Lindi më 1910, në Rehovë, Berat. 

gJinaJ

J
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Më 2 shtator 1993, me vendim nr. 697, 
Gjykata Berat njohu faktin e vrasjes me 
forcat partizane, më 2 janar 1944. Ka qenë 
anëtar i çetës së Ballit të fshatit Rehovë, në 
përpjekje me forcat partizane të batalionit 
Baba Abaz.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 200-201-202.

jaçe agron
Lindi më 1965, Fier. Me vendim nr. 

1504, Gjykata Fier njohu faktin e vrasjes 
nga forcat e kufirit, më 31 dhjetor 1990, për 
arsye politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 397-398-399.

jaçe Bido Seit
Lindi më 1921, në Kolonjë. Është vrarë 

pa gjyq më 2 shkurt 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

jaçe dino 
Lindi më 1942, në Vlorë. Më 30 janar 
1988, me vendim nr. 12, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë 
ndaj atdheut në formën e tentativës për 
arratisje» dhe e dënoi me 10 vjet burg si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 6 vjet burg. Përfundimisht u dënua me 
14 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 270-271.

jaçe ismail
Lindi më 1916, në Rehovë, Berat. Më 

12 maj 1993, me vendim nr. 372, Gjykata 
Berat vendosi njohjen e faktit të vdekjes 
për arsye politike më 16 janar 1944. Është 

JaçE

Pamje nga Gjyqi Special, prill 1945
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pushkatuar nga forcat partizane.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 219-220.

jaçe Myslim Halil
Lindi më 1893, në Skrapar. Është vrarë 

pa gjyq më 31 mars 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

jaçe nevruz
Lindi në Hekal, Mallakastër. U 

pushkatua nga komunistët. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 194, 
215.

jaçe Qazim
Lindi në vitin 1900, në Vakmane të 

Shëngjergjit (Tiranë). U arrestua më 16 mars 
1946, dhe më 14 gusht 1946, me vendim nr. 
403, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
me 5 vjet burg si «armik të popullit». U 
arrestua sërish më 15 mars 1951, dhe më 
26 shtator të po atij viti, me vendim nr. 270, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Tiranës e 
dënoi  me 7 vjet privim lirie për «strehim 
të të arratisurve». 

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 22-23.

jaçellari demir Mehmetali
Lindi më 1912, në Korçë. Më 15 dhjetor 

1993, me vendim nr. 75 , Gjykata e  Korçës 
njohu faktin e vrasjes së tij nga forcat e 
komuniste më 30 shtator 1943, për arsye 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 390-391; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

jaçellari islam
Lindi më 1917, në Greqi. Më 5 nëntor 

1962, me vendim nr. 71, Gjykata Vlorë e 
dënoi për «veprimtari armiqësore para 
çlirimit» dhe për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit», me 12 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 299.

jahja abdulla
Lindi më 1929, në Krujë. Arrestuar 

më 29 nëntor 1960. Më 16 shkurt 1962, 
me vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
me arratisje jashtë shtetit» me vdekje, 
pushkatim, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 
Ekzekutuar më 8 qershor 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 289.

jahja drande
       Lindi në vitin 1910, në Tropojë. U dënua 
për motive politike. Më 29 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Tropojës në 
rrethin e Tepelenës, prej datës 5 tetor 1948 
deri më 10 nëntor 1953.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 293-294.

jahja Faredin 
Lindi më 1922, në Brest i Poshtëm, 

Dibër. Arrestuar më 29 maj 1946. Më 10 
qershor 1946, me vendim nr. 87, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi «si sabotator i 
pushtetit», me vdekje, konfiskim pasurie 
dhe heqjen e të drejtës qytetare e politike. 
Ekzekutuar më 9 korrik 1946.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 238-239.

jahja Hysni Rexhep
Lindi më 1880, në Brest, Dibër. Më 11 

maj 1994, me vendim nr. 170 , Gjykata 
Dibër njohu faktin e vrasjes nga forcat 
komuniste pa gjyq, në qershor 1944, në 
vendin e quajtur Prroi i Tominit.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 235-236-237; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

jahjaj Jaho 
Lindi më 1910, në Çamëri. U arrestua 

JaHJa
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më 20 tetor 1960, dhe më 12gusht 1961, 
me vendim nr. 52, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e moskallëzimit të krimit kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 2 vjet si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 5 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet. 
Përfundimisht u dënua me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 297-298.

jaho afrim
Lindi më 1965, në Elbasan. Më 22 tetor 

1988, me vendim nr. 81, Gjykata  Elbasan 
e dënoi për «për agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 12 vjet 
burg dhe 5 vjet internim.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 279-280.

jaho ali
Lindi më 1914, në Gjakovë. Ka vuajtur 

internim për motive politike. Është 
internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Gjakova 
në Sevaster (Vlorë), prej 1951 deri më 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 228-229.

jaho armand
Lindi  më 1971, në Durrës. Më 25 

prill 1986, me vendim nr. 2, Komisioni 
i Internim-Dëbimeve e dënoi me 5 vjet 
internim në Bardhorë (Durrësi). U lirua 
më 11 nëntor 1989.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 257.

jaho Brahim Zylal 
Lindi më 1909, në Fier.  Është vrarë pa 

gjyq më  18 gusht 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

jaho Elena
Lindi në Durrës. Më 25 prill 1986, 

me vendim nr. 2, Komisioni i Internim-
Dëbimeve e dënoi me 5 vjet internim në 
Bardhorë (Durrësi). Liruar më 11 nëntor 
1989.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

jaho Faslli
Dënuar me burg, 1945.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),195.

jaho Fuat
Është vrarë nga komunistët më 25 

shkurt 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
202.

jaho Hysen Muharrem 
Lindi më 1917, në Skrapar.  Është vrarë 

pa gjyq më  30 qershor 1944.

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

jaho Jashar
Lindi më 1924, në Tivar. Arrestuar më 

3 korrik 1949. Më 22 qershor 1950, me 
vendim nr. 336, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e dënoi «për sabotim në hekurudhë», me 8 
vjet burg dhe «vepra spiunazhi» me 5 vjet 
burg. Përfundimisht u  dënua me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 260-261.

jaho Mikel
Lindi në Durrës. Më 25 prill 1986, 

me vendim nr. 2, Komisioni i Internim-

JaHo
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Dëbimeve e dënoi me 5 vjet internim në 
Bardhorë (Durrësi). Liruar më  11 nëntor 
1989.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 256-257.

jaho Mustafa
Lindi më 1919, në Konispol, Sarandë. 

Më 25 gusht 1945, me vendim nr. 12, 
Gjykata Ushtarake e Delvinës e dënoi si 
«armik i popullit», me burg të përjetshëm 
dhe punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 420-421.

jaho nadire
Lindi më 1925. Është dëbuar për 

motive politike, prej 1 tetor 1966 deri më 
30 shtator 1991. 

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 262-263.

jaho Qenam
Lindi më 1931, në Manastir, Maqedoni. 

Më 10 shtator 1951, me vendim nr. 4, 
Gjykata e Lartë (Kolegji Ushtarak) e dënoi 
për «krime kundër shtetit», me 5 vjet burg. 
Më 30 mars 1964, me vendim nr. 9, Gjykata 
Vlorë e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 5 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 327-328.

jaho ramadan
Lindi më 1914, në Përmet. Më 2 prill 

1964, me vendim nr. 6, Gjykata e Qarkut të 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor dhe e dënoi 
me 10 vjet heqje lirie, si dhe heqjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 28-29.

jaho Sadik
Lindi më 1929, në Gjakovë. Ka vuajtur 

internim për motive politike. Është 
internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 

së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Gjakova 
në Sevaster (Vlorë), prej 1951 deri më 1956. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 230-231.

jaho Sali
Lindi më 1889, në Konispol, Sarandë. Më 

25 gusht 1945, me vendim nr. 13, Gjykata 
Ushtarake Delvinë e dënoi si «armik i 
popullit dhe si kriminel lufte, ka qenë 
bashkëpunëtor i eksponentëve të Ballit si 
Mazar Dino e Nuri Dino, ka vepruar në 
kundërshtim me interesat e atdheut, ka 
qenë komandant i rrethit të Konispolit dhe 
më pas komandant i Ballit», me vdekje 
dhe konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave politike e qytetare.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 408-409.

jaho Stavro
Lindi më 1907, Çarshovë, Përmet. Më 

25 shtator 1993, me vendim nr. 50-2633, 
Gjykata Dibër njohu faktin e vrasjes nga 
forcat komuniste pa gjyq (atentat), në 
shtator 1942, ne Zerqan, Peshkopi.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 242-243.

jaho Sulo nesim
Lindi më 1909, në Delvinë. Ka qenë 

pjesë e forcave të BK, është vrarë nga 
komunistët jugosllavë në Kosovë. Më 24 
gusht 1993, me vendim nr. 273, Gjykata 
Delvinë njohu faktin e vrasjes nga forcat 
e komuniste më 30 nëntor 1944, për arsye 
politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 363-364; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

jaho Syrja Shaban
Tregtar.
Lindi më 1901, në Gjirokastër. Është 

vrarë nga njësitet guerile komuniste, më 7 
janar 1943, për arsye politike.

JaHo
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F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 352-353; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

jaho tefta
Lindi më 1955, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 8 prill 1993, me 
vendim nr. 22, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Lapardha (Berat), 
prej 1 tetor 1966 deri më 18 shkurt 1975; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 25-25.

jaho Xhemile
Lindi më 1961, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 8 prill 1993, me 
vendim nr. 22, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berat në Lapardha (Berat), 
prej 1 tetor 1966 deri më 15 shtator 1983.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 26-27.

jaho Yzeir
      Lindi në vitin 1893, në Kllogjer të Sara-
ndës. Më 30 janar 1963, me vendim nr. 2, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë duke u 
vënë në shërbim të zbulimit të huaj» dhe 
e dënoi me 16 vjet e 8 muaj burg, punë të 
detyruar, humbjen e të drejtave politike 
për 4 vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 203-204.

jaho Zylal Brahim
Lindi më 1909, në Devoll. Me vendim 

nr. 1294 , Gjykata Fier njohu faktin e vrasjes 
nga forcat e komuniste, më 18 gusht 1944, 
për arsye politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 394-395.

jaka Shkurt Mark
Lindi më 1939, në Zall-Xhuxhë, 

Mirditë. Më 26 prill 1979, me vendim 
nr. 13, Gjykata Mirditë e dënoi për 
«agjitacion e propagandë» me 10 vjet 
burg, për «sabotim» me 25 vjet burg dhe 
për «diversim» me vdekje. Përfundimisht 
u dënua me vdekje, pushkatim dhe heqjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 553.

jakaj gjon 
Lindi më 1928, në Ranxa, Shkodër. Më 27 
nëntor 1947, me vendim nr. 446, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër popullit dhe shtetit duke 
përfshirë veprimtarinë për të rrëzuar me 
dhunë pushtetin popullor» dhe e dënoi me 
2 vjet burg, punë të detyruar dhe punë të 
detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 213-214.

jakaj Luk
Lindi më 1901, në Shkodër. U arrestua 

më 14 shkurt 1945, dhe më 3 gusht të po atij 
viti, me vendim nr. 390, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e dënoi «si bashkëpuntor të 
okupatorit» me 141 vjet burg. Vdiq në 
burg, më 15 nëntor 1954.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 32-33.

jakaj Pashko
Lindi më 1964, në Shkodër. Arrestuar 

më 30 shtator 1989. Më 5 shkurt 1990, me 
vendim nr. 23, Gjykata Shkodër e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut» me 3 vjet burg. 
Bëri 16 muaj burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 481.

jakaj tom
Lindi më 1910, në 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 njohjen e faktit të dënimit me burg 
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për arsye politike, prej 13 shkurt 1951 deri 
më 15 nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 263-264.

jakaj Zef
      Lindi në vitin 1918, në Laç. Më 22 gusht 
1948, me vendim nr. 29, Gjykata e Pukës 
e deklaroi fajtor për «strehim të bandave 
të armatosura» dhe e dënoi me 2 vjet burg 
dhe punë të detyruar. U arrestua sërish 
më 1952, dhe më 31 dhjetor të po atij viti, 
me vendim nr. 322, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «përkrahje të 
kriminelëve të arratisur» dhe e dënoi me 18 
vjet burg, humbjen e të drejtës elektorale 
për 4 vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë.  

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 264-265. 

jakini Jak 
Lindi më 1903, në Shkodër. U arrestua 
më 24 qershor 1949, dhe më 12 maj 1950, 
me vendim nr. 218, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit dhe furnizimit të arratisurve» 
dhe e dënoi me 4 vjet burg dhe punë të 
detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 109-110.

jakllavi Qani Jaho
Lindi në vitin 1915, në Skrapar. Është 

vrarë pa gjyq më 30 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.
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jakova Bujana
Lindi në vitin 1951, në Tiranë. Më 21 

maj 1994, komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Fierit, prej vitit 1955 
deri më 20 nëntor 1989.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 43-44.

jakova çesk 
Lindi më 1925, në Shkodër. U arrestua 

më 27 janar 1945, dhe më 16 tetor 1945, 
me vendim nr. 143, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e moskallëzimit e denoncimit të të 
arratisurve» dhe e dënoi me 3 vjet burg, 
punë të detyruar dhe konfiskimin e 
pasurisë.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 489-490.

jakova ded 
Lindi më 1897,  në Jakovë. Me profesion 

oficer. Më 13 prill 1945, Gjykata Speciale e 
Tiranës e dënoi me një vit burg me kusht, 
me akuzën si armik i popullit. Më 27 prill 
1954 u internua 5 vjet në Kuç, Vlorë.  

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 82.

jakova dedë
Lindi më 1915. Më 19 qershor 1993, 

Gjykata Ushtarake e Shkodrës njohu 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
për motive politike, nga data 27 janar 1945 
deri më 27 qershor 1946. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 483-484. 

jakova Filip
Lindi më 1920, në Shkodër. Më 17 tetor 

1960, me vendim nr. 11, Komisioni Qëndror 
i Internim-Dëbimeve, vendosi internimin 
e tij nga Tiranë në Zvërnec (Vlorë), prej 
17 tetor 1960 deri më 14 shtator 1963, për 
çështje politike.

jakova Frano
Lindi më 1919, në Shkodër. Më 8 prill 

1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internim/dëbimit nga 
Tirana në Gramsh, Selenicë, prej 1954 deri 
më 1974, për çështje politike; nga këto 8 
vjet internim.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 285-286.

jakova ndoc 
Lindi më 1923. Më 17 shkurt 1993, 

Gjykata e Shkodrës njohu vërtetimin e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike, 
nga forcat e mbrojtjes popullore më 13 
shkurt 1946, në Malësi të Shkodrës. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 456-457. 

jakova Pjetër 
Lindi më 1909, në Dubronik. U arrestua 
më 14 shtator 1963, dhe më 29 dhjetor 1963, 
me vendim nr. 57, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 263-264.

jakova tuk
Lindi më 1914, në Shkodër. Marangoz. 

Zyrtar i lartë komunist, përgjegjës për 
krime të shumta gjatë luftës dhe pas 
saj. Më 16-18 prill 1958, me vendim nr. 
1, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut dhe për agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 20 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 55.

jakoviç Zef 
Lindi më 1896, në Shkodër. I burgosur për 
motive politike. 
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AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 38-39.

jaku anton
      Lindi në vitin 1965, në Pukë. Më 23 korrik 
1987, me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 241.
    
jaku Bardhok
      Lindi në vitin 1931, në Pukë. Më 27 
tetor 1967, me vendim nr. 67, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
kohë dhe heqjen e dekoratës së 10 vjetorit 
të ushtrisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 242-243.

jaku dedë
Lindi më 1968, në Juban, Shkodër. Më 

26 tetor 1990, me vendim nr. 256, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës për përmbysjen 
e pushtetit popullor» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg. 

jaku dedë Pashuk
Lindi më 1920, në Grash, Leshnjë. Më 

12 tetor 1946, me vendim nr. 298, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «dezertim», 
me vdekje dhe «bjerrjen e nderit ushtarak». 
Dënimi iu kthye në 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 311.

jaku dodë
    Lindi në vitin 1950, në Pukë. Më 6 
prill 1982, me vendim nr. 10, Gjykata e 
Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 192-193.

jaku dod gegë
Lindi më 1938, në Monat, Lezhë. 

Më 13 qershor 1979, me vendim nr. 33, 
Gjykata Lezhë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg, me 5 vjet internim  dhe 
heqjen e dekoratës Naim Frashëri.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 303.

jaku gjon
      Lindi në vitin 1942, në Pukë. Më 13 
dhjetor 1979, me vendim nr. 64, Gjykata 
e Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 272-273.          
             
jaku gjon ndue

Lindi më 1935, në Rrëshen. Është 
internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Berat dhe Tepelenë, prej gusht 1948 deri 
më shtator 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 645-646.

jaku Jak Pashko
Lindi më 1913, në Gramsh, Lezhë. Më 

12 tetor 1946, me vendim nr. 298, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi si «armik i 
popullit dhe sabotator i pushtetit me qëllim 
për të rrëzuar pushtetin me violencë», me 
vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 328.

jaku Luigj 
Lindi më 1916, në Shkodër. Më 27 korrik 
1958, me vendim nr. 6, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «krimin e tentativës 
së arratisjes» dhe e dënoi me vdekje dhe 
kofiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 105-106.
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jaku Llesh 
Lindi më 1903, në Shkodër. Më 30 maj 
1994, Drejtoria e Administratës se Burgjeve 
pranë Ministrisë së Drejtësisë, njohu 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
për motive politike nga data 20 tetor 1946 
deri më 10 korrik 1948. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 280. 

jaku Mark
      Lindi në vitin 1938, në Mesul të Pukës. 
Më 26 janar 1980, me vendim nr. 3, Gjykata 
e Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë, sabotim e spiunazh në 
dëm të pushtetit» dhe e dënoi me vdekje, 
pushkatim.

F. 1, V. 2014, D. 15.

jaku Mark ndue
Lindi më 1921, në Rrëshen. Më 26 

qershor 1993, me vendim nr. 537, Gjykata 
Mirditë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për motive politike në maj 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 540-541.

jaku Mëhill ndue
Lindi më 1932. Është internuar për 

motive politike. Më 18 janar 1994, me 
vendim nr. 27, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Mirdita në Tepelenë, prej 
10 gusht 1948 deri më 15 tetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 641-642.

jaku ndoc 
Lindi më 1898, në Juban, Shkodër. Më 18 
dhjetor 1947, me vendim nr. 535, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 7 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 243-244.

jaku ndoc 
Lindi më 1937, në Shkodër. Më 10 korrik 
1975, me vendim nr. 86, Gjykata e Tropojës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tentativës së 
arratisjes» dhe e dënoi me 12 vjet burg si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 5 vjet burg. Përfundimisht u dënua 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, 
heqjen e të drejtës elektorale për 5 vjet dhe 
heqjen e dekoratave.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 93-94.

jaku nikoll
Lindi në vitin 1926, në Shkozë. Më 

11 dhjetor 1993, Gjykata e Tiranës njohu 
faktin e vuajtjes së dënimit me burg për 
motive politike prej datës 29 gusht 1949 
deri në gusht 1952.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 198-199.

jaku nikoll gjergj
Lindi më 1917, në Rrejë Velës, 

Mirditë. Arrestuar më 21 shkurt 1952. 
Më 24 nëntor 1952, me vendim nr. 246, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«strehim dhe furnizim diversantësh» me 
3 vjet burg, për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» me 2 vjet burg. 
Përfundimisht e dënoi me 4 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 563.

jaku nikoll Jak
Lindi më 1928, në Ungrej, Lezhë. Më 

1948, u arratis në mal si kundërshtar i 
regjimit, prej të cilit edhe u vra. Më 20 
korrik 1993, me vendim nr. 292, Gjykata 
Lezhë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për arsye politike nga forcat e 
diktaturës më 10 maj 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 216-218.

jaku Pal Pjetër
Lindi më 1916, në Kapull, Lezhë. Më 
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4 tetor 1951, me vendim nr. 197, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «marrje 
pjesë në grup antipushtet dhe ka strehuar 
të arratisurit», me 15 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 234.

jaku Prena çup
Lindi më 19895, në Rrëshen. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Berat dhe Tepelenë, prej gusht 1948 deri 
më shtator 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 643-644.

jaku Preng 
Lindi më 1928, në Shkodër. Më 29 korrik 
1980, me vendim nr. 206, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës kundr pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 269-270. 

jaku vat
      Lindi në vitin 1886, në Berishë të Pukës. 
Më 8 gusht 1949, me vendim nr. 126, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e strehimit, bashkëpunimit dhe 
furnizimit të kriminelëve të luftës» dhe e 
dënoi me 6 vjet burg, humbjen e të drejtave 
civile për 3 vjet kohë dhe konfiskimin e 
pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 196-197.

jakupaj iljaz
Lindi më 1921, në Gjynoqarë, Fier. 

Arrestuar më 19 mars 1980. Më 31 maj 
1980, me vendim nr. 129, Gjykata e Fierit 
e dënoi për «veprimtari armiqësore aktive 

kundërrevolucionare para çlirimit», me 20 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 5 
vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 325-326.

jakupi abaz 
Lindi më 1938, në Shkodër. Më 11 qershor 
1959, me vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tentativës për arratisjes» dhe e dënoi me 
8 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 4 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 301-302.

jakupi Myfit
Lindi më 1936, në Tiranë. U arrestua 

më 25 tetor 1981, dhe në shkurt të vitit 
1982, me vendim nr. 50, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e dënoi me 14 vjet heqje lirie për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor».

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 18-19.

jakupi Qerim
Lindi më 1937, në Gostivar. Më 30 maj 

1994, me vendim nr. 65/4900, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit te vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi  njohjen 
e faktit të vuajtjes së dënimit, prej 30 janar 
1956 deri më 25 dhjetor 1956. Më 5 mars 
1970, me vendim nr. 11, Gjykata Lushnjë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë» me 8 
vjet burg. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 414-415.

jakupi ritvan
      Lindi në vitin 1914, në Pogradec. Më 
5 mars 1947, me vendim nr. 14, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi fajtor për 
«krimin e bashkëpunimit me tradhëtarët 
dhe se ka luftuar kundër popullit», dhe 
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e dënoi me 30 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për aq kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 112-113.

jana Murat
Lindi më 1910, në Zerqan, Dibër. Ka 

vuajtur dënim me burg për motive politike, 

prej 14 shkurt 1947 deri më 12 dhjetor 
1948, me vendim të Gjykatës ushtarake të 
Elbasanit, më 13 prill 1947, nr. 170.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 211-212.

janaqi athina
Lindi në Klishar, Gjirokastër. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 

Jana

Qeli e burgut të Tiranës, ku mbaheshin të huajt e dënuar 
nga gjykatat ushtarake shqiptare (viti 1947)
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Gjirokastra 
në Lushnjë, prej 25 dhjetor 1951 deri më 29 
maj 1965, për çështje politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 348-349.

janaqi andrea
Më 18 prill 1994, me vendim nr. 28, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Gjirokastra në Lushnjë, nga lindja deri më 
29 maj 1965, për çështje politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 350-351.

janaqi Kristo
Lindi më 1915, në Gjirokastër. Me 

vendim nr. 13, 25 dhjetor 1952, Komisioni 
Qendror i Internim-Dëbimeve e dënoi 
me 5 vjet internim dhe 10 vjet dëbim, nga 
Gjirokastra në Lushnje. Liruar më 29 maj 
1965.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 344-345.

janaqi Sofia
Lindi më 1919, në Gjirokastër. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit dhe dëbimit 
nga Gjirokastra në Libofshë (Fier),  nga 
25 dhjetor 1951 deri më 29 maj 1965, për 
çështje politike. Periudha 29 maj 1951 deri 
më 31 dhjetor 1954 ka qenë internim.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 402-403.

janaqi Spiro
Lindi më 1934, në Gjirokastër. Më 19 

nëntor 1992, me vendim nr. 18, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Gjirokastra 

në Libofsh (Fier),  prej 1960 deri më 30 
shtator 1991, për çështje politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 400-401.

janaqi vangjel
Më 18 prill 1994, me vendim nr. 28, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Gjirokastra në Lushnjë, nga lindja deri më 
29 maj 1965, për çështje politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 346.

janaqi vasili
Më 18 prill 1994, me vendim nr. 28, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Gjirokastra në Lushnjë, nga lindja deri më 
29 maj 1965, për çështje politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 347.

jance Lili
Lindi më 1926, në Berat. Arrestuar më 

22 nëntor 1950. Më 4 maj 1951, me vendim 
nr. 102, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
për «pëshpëritje në formë grupazhi» me 1 
vit burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 252-253.

jançe veli
Lindi më 1925, në Elbasan. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 25 shkurt 
1948 deri më 28 nëntor 1949.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 277-278.

janeraj Jakup Kareman 
Lindi në Mallakstër. Është vrarë pa 

gjyq më 17 janar 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

JanEraJ
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jangolli Baba islam
Klerik i lartë bektashian.
Lindi në Bulqizë, në vitin 1934. U 

arrestua në vitin 1976 dhe u dënua me 10 
vjet burg për agjitacion e propagandë. U 
lirua më 1981, por u internua deri më 1990.

jangozi vesel
Lindi më 1937, në Thumanë, Krujë. 

Më 29 qershor 1962, me vendim nr. 90, 
Gjykata e Lartë e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut dhe agjitacion e propagandë», me 
13 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 55.

jangulli ismail
Lindi më 1935, në Peshkopi. Më 4 

shtator 1976, me vendim nr. 131, Gjykata 
Dibër e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 760.

jangulli Kasem 
Lindi më 1898, në Dibër. Më 21 

gusht 1946, me vendim nr. 262, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi me burgim 
të përjetshëm, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave qytetare dhe 
politike baraz me kohën e dënimit, sepse 
si «sabotator pushteti ka pasur lidhje me 
kriminelët e luftës në arrati».

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 215-216.

jangulli Liman 
Lindi më 1908, Dibër. Më 25 gusht 

1945,me vendim nr. 82, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit te vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi  njohjen 
e faktit të dënimit me 6 burg për motive 
politike. Ka vuajtur dënim prej 25 gusht 
1945 deri më 10 janar 1948.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 217-218.

jangulli Myftar
Lindi më 1956, në Dibër. Më 29 maj 

1993, me vendim nr. 583, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit te vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi  njohjen 
e faktit e vrasjes pa gjyq, nga forcat e 
Sigurimit të Shtetit, më 25 shtator 1978, për 
motive politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 213-214.

jani Eleni
Lindi më 1918, në Grazhdan, Sarandë. 

Më 27 tetor1992, me vendim nr. 17, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Saranda në Cërrik (Elbasan), prej 22 
majit 1951 deri më 31 dhjetor 1954 dhe 
koha e dëbimit prej 1 janarit 1955 deri më 
30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 294-295.

jani Evo telo
Lindi më 1925, në Prongji, Gjirokastër. 

Gjatë luftës merrej me tregëti. Forcat 
komuniste vranë se dyshonin që u jepte 
informacione kundërshtarëve të tyre, Ballit 
Kombëtar. Më 15 shkurt 1994, me vendim 
nr. 200, Gjykata Gjirokastër njohu faktin e 
vrasjes nga forcat e diktaturës, pa gjyq, më 
31 dhjetor 1943, për arsye politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 333-335; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

jani gasper 
Lindi më 1900, në Shkodër. U dënua 
për motive politike, dhe 28 janar 1994, 
Komisioni Qëndror i Internim -Dëbimeve 
vendosi njohjen e faktit të internimit nga 
rrethi Shkodër në Lushnjë, (Gradisht) prej 
datës 21 nëntor 1963 deri më 21 tetor 1965. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 180-181.

JangoLLi
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jani gjergji Zoi
Lindi më 1926, në Gungas, Lushnjë. 

Më 27 maj 1994, me vendim nr. 64/4438, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq, për motive politike në 30 shtator 
1943, në Gungas.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 410-411; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

jani Haki 
Lindi më 1920, në Topojan, Dibër. 

Më 27 shkurt 1971, me vendim nr. 9, 
Gjykata Dibër e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 7 vjet burg. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 205-206.

jani Janaq
      Lindi në vitin 1908, në Mursi të Sarandës. 
U dënua për motive politike. Më 1 mars 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbim-internimit nga 
Mursia e Sarandës në Selenicë të Vlorës, 
prej 10 prillit të vitit 1952 deri më 31 dhjetor 
1955 dhe nga 1 janari i vitit 1956 deri më 26 
maj 1973. Nga këto 4 vjet ishin internim.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 248-249.

jani Jani
Lindi më 1921, në Grazhdan, Sarandë. 

Më 3 nëntor 1992, me vendim nr. 17, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Saranda në Cërrik, prej 15 maj 1951 deri 
më 30 shtator 1991, për çështje politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 281-282.

jani Jovan 
Lindi më 1919, në Shkodër. Më 28 

korrik 1950, me vendim nr. 313, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» me 15 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 445-446. 

jani Koço
Lindi më 1946, në Delvinë. Arrestuar 

më 16 shkurt 1980. Më 15 maj 1980, me 
vendim nr. 31, Gjykata Sarandë e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 9 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave civile për 
5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 355-356.

jani Krisanthi
Lindi më 1954, në Cërrik. Më 27 tetor 

1992, me vendim nr. 17, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Saranda në 
Cërrik (Elbasan), për motive politike, prej 
1954 deri më 1974, kur është martuar.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 302-303.

jani Miho
Lindi më 1914, në Delvinë. Arrestuar 

më 12 nëntor 1975. Më 6 shkurt 1976, me 
vendim nr. 15, Gjykata Sarandë e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave civile për 
5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 360-361.

jani Mitro
Lindi më 1947, në Grazhdan, Sarandë. 

Më 27 tetor 1992, me vendim nr. 17, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Saranda në Cërrik (Elbasan), prej 15 maj 
1951 deri më 30 shtator 1991, për çështje 
politike; bashkë me prindërit.

Jani
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F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 308-309.

jani ndini
      Lindi në vitin 1886, në Konispol. U 
arrestua më 15 prill 1951, dhe më 9 tetor 
të po atij viti, me vendim nr. 65, Gjykata 
Ushtarake e Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë dhe strehim e 
furnizim të të arratisurve» dhe e dënoi me 
4 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për një vit 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 211-212.

jani Spiro
      Lindi në vitin 1943, në Mursi të Sarandës. 
U dënua për motive politike. Më 1 mars 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Mursia e 
Sarandës në Selenicë të Vlorës, prej 10 
korrikut të vitit 1952 deri më 30 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 242-243.

jani vasil
Lindi më 1950, në Grazhdan, Sarandë. 

Më 27 tetor 1992, me vendim nr. 17, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Saranda në Cërrik (Elbasan), prej 15 maj 
1951deri më 30 shtator 1991, për çështje 
politike; bashkë me prindërit.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 298-299.

janila Filip 
      Lindi në vitin 1947, në Dhërmi. Më 
16 shtator 1969, me vendim nr. 18, Gjykata 
e Fierit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 178-179.

janila varvara 
Lindi më 1878, në Dhërmi, Vlorë. U dënua 
për motive politike, dhe me vendim të 
Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve 
të datës 17 janar 1994, u internua në rrethin 
e Lushnjës. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 33-34.

janina asije 
Lindi më 1926, në Berat. U arrestua më 
9 tetor 1946, dhe më 12 mars 1947, me 
vendim nr. 89, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
civile e politike për 2 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 190-191.

janina Myqerem
Lindi më 1890, në Stamboll. Me arsim 
të lartë, nëpunës. U dënua për motive 
politike. Më 3 dhjetor 1994, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë dënimin 
prej datës 14 nëntor 1946 deri më 31 tetor 
1946.  Më 16 prill 1954, u internua në Kuç, 
Vlorë.

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 81; F. 1, V. 2014, D. 14, f. 
7-8.

janko arben
Lindi më 1967, në Moravë, Korçë. Më 

23 dhjetor 1987, me vendim nr. 76, Gjykata 
Fier e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut në 
formën e arratisjes dhe spiunazhit», me 13 
vjet burg, për «agjitacion e propagandë», 
me 4 vjet burg dhe për «shmangien 
përgjithmonë nga shërbimi ushtarak» me 
2 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 386-387.

Jani
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janko Jorgaq
Lindi më 1939, në Drenovë, Korçë. Më 

5 tetor 1962, me vendim nr. 159, Gjykata  
Ushtarake Tiranë e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut», me 15 vjet burg, humbjen e 
të drejtave civile për 3 vjet dhe konfiskim 
pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 371-372.

janko nasi 
Lindi më 1917. Më 30 dhjetor 1992, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, të 
faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq më 23 tetor 1943, për arsye politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 416-417.

janko Petraq
Lindi më 1918. Më 17 korrik 1953, me 

vendim nr. 288, Gjykata e Lartë e dënoi për 
«tradhëti ndaj atdheut dhe pjesëmarrje në 
grup kundër shtetit», me 25 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 248-249.

janku Lilo
Lindi më 1916, në Lashovë, Leskovik. 

Më 15 korrik 1977, Gjykata e Kolonjës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë», 
me 8 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 807-808.

janku nake
Lindi më 1890, në Leskovik. Më 25 

nëntor 1953, Gjykata  Ushtarake Territoriale 
e Korçës, e dënoi për «bashkëpunim dhe 
dhënie ndihmë diversantëve», me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 801-802.

janku Polikron
Lindi në vitin 1935, në fshatin Leshovë 

të Leskovikut. U ndalua më 10 gusht 1959, 
dhe më 26 nëntor 1960, me vendim nr. 11 
të Kolegjit Ushtarak të Gjykatë së Lartë, u 
deklarua fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe u dënua me 14 vjet burg, humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet kohë dhe 
konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 49-50.

jano Koço
      Lindi në vitin 1935, në Mursi të Sarandës. 
U dënua për motive politike. Më 1 mars 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbim-internimit nga 
Mursia e Sarandës në Selenicë të Vlorës, 
prej 10 prillit të vitit 1952 deri më 31 
dhjetor 1955 dhe nga 1 janari i vitit 1956 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 4 vjet 
ishin internim.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 252-253.

jano Marija 
      Lindi në vitin 1933, në Sarandë. U 
dënua për motive politike. Më 1 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Mursia e Sarandës 
në Selenicë të Vlorës, prej 10 prillit të vitit 
1952 deri më 31 dhjetor 1955 dhe nga 1 
janari i 1956-s deri në vitin 1959. Nga këto 
4 vjet ishin internim.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 246-247.

jano nako 
      Lindi në vitin 1906, në Sarandë. Më 
15 shtator 1962, me vendim nr. 34, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe 
«moskallëzim të krimit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë.

Jano
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F. 1, V. 2014, D. 16, f. 176-177.

jano nasho
Lindi më 1906, në Çukë, Sarandë. 

Më 16 dhjetor 1977, me vendim nr. 128, 
Gjykata Gjirokastër e dënoi «për tradhëti 
ndaj atdheut», me 16 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 340-341.

jano Sofia 
      Lindi në vitin 1908, në Mursi të Sarandës. 
U dënua për motive politike. Më 1 mars 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbim-internimit nga 
Mursia e Sarandës në Selenicë të Vlorës, 
prej 10 prillit të vitit 1952 deri më 31 dhjetor 
1955 dhe nga 1 janari i vitit 1956 deri më 10 
maj 1978. Nga këto 4 vjet ishin internim.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 250-251.

jano Sterjo
Lindi më 1918, në Mursi, Sarandë. 

Më 22 dhjetor 1976, me vendim nr. 103, 
Gjykata Gjirokastër e dënoi «për tradhëti 
ndaj atdheut në formën  e spiunazhit» 
me 18 vjet burg , konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 338-339.

jano vasil
Lindi më 1938, në Vithkuq, Korçë. Më 22 

dhjetor 1976, me vendim nr. 103, Gjykata 
Gjirokastër e dënoi «për tradhëti ndaj 
atdheut në formën  e spiunazhit», me 15 
vjet burg , kofiskim pasurie dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 4 vjet. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 336-337.

jano vasil
Lindi më 1908, Sarandë. Më 18 mars 

1972, me vendim nr. 17, Gjykata Gjirokastër 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut  në 
formën e spiunazhit dhe veprime të tjera 
kundër pavarësisë së RPSH», me 25 vjet 
burg dhe konfiskim pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 377-378.

janushaj Kastriot 
Lindi më 1946, në Vlorë. Më 23 janar 1976, 
me vendim nr. 1, Gjykata e Durrësit, 
Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 260-261.

jarani ramazan
Kundërshtar i vendosur i komunizmit. 

Lindi në vitin 1896, në Tiranë. U arrestua 
më 31 tetor 1944, dhe më 28 prill 1945, 
me vendim nr. 12, Gjykata Ushtarake e 
Korpusit I-rë e dënoi për «tradhëti dhe 
[se] ka penguar luftën e popullit shqiptar 
duke qenë eksponent i Ballit Kombëtar, 
ka pasur lidhje me Qazim Mulletin dhe 
Xhelal Staraveckën», me 30 vjet burg, punë 
të detyruar, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave civile-politike. Më 
vonë dënimi iu zbrit në 20 vjet privim lirie. 
U lirua më 1955.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 56-57.

jareci aziz
Lindi më 1927, në Tiranë. Më 15 prill 

1946, me vendim nr. 91, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor se «ka marrë 
pjesë në një grup të organizuar kundra 
pushtetit dhe ka përhapë parrulla kundra 
pushtetit», dhe e dënoi me 3 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave baraz me kohën e 
dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 42.

Jano
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jareci Maksut
Lindi më 1893, në Dibër. Më 31 korrik 

1992, komisioni i ngritur për vërtetimin  e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit 
të vdekjes së personit në burg pa qenë i 
dënuar dhe të të pushkatuarëve pa gjyq, 
vendosi vërtetimin e faktit të vdekjes së tij 
pa gjyq për motive politike, më 30 janar 
1948, në Tiranë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 26-27.

jareci Mirush
Lindi më 1938, në Durrës. Më 17 tetor 

1994, me vendim nr. 3035, Gjykata Durrës 
njohu faktin e vrasjes nga forcat e kufirit, 
në janar 1962, duke kaluar kufirin në 
liqenin e Pogradecit.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 258-259.

jashari ali
     Lindi në vitin 1910, në Tepelenë. U 
arrestua më 15 tetor 1944, dhe më 28 
shtator 1945, me vendim nr. 202, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
«si pjesmarrës në organizatën e Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 26-27. 

jashari Maksut
Lindi më 1898, në fshatin Gjerbës 

të Skraparit. Më shtator të vitit 1943, 
«për shkak të ndihmës që jepte për 
kundërshtarët e Partisë Komuniste të asaj 
kohe,» u vra nga njësiti partizan i çetës 
«Plakë» të Vlorës.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 12-13.

jata demir
Lindi më 1910, në Kukës. Më 16 korrik 

1952, me vendim nr. 132, Gjykata  Ushtarake 
Shkodër e dënoi «për bashkëpunim me 

diversantët» me pushkatim, konfiskim 
pasurie (3 napolona flori dhe 10 kokë dhi) 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike 
përgjithmonë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 273-274.

jata din
Lindi më 1910, në Bushtricë-Vilë, 

Kukës. Arrestuar më 30 mars 1951, për 
motive politike. Më 16 korrik 1952, me 
vendim gjykate nr. 132, është ekzekutuar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 155-156.

jata isuf
Lindi më 1901, në Vilë, Kukës. Më 

20 maj 1994, me vendim nr. 375, Gjykata 
Kukës vendosi njohjen e faktit të qëndrimit 
në internim për arsye politike nga Kukësi 
në Tepelenë, prej 10 shkurt 1952 deri më 10 
shkurt 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 152-154.

Jata

Aziz Jareci
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jata Xhafer
Lindi më 1936, në Kukës. Më 19 mars 

1979, me vendim nr. 18, Gjykata Kukës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit», me 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 130-131.

jatagani Maqo
Lindi më 1925, në Korçë. Më 14 gusht 

1945, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
«se ka dashur të futej në Greqi», me 3 vjet 
burg. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 388-389.

jati vangjel Ligor 
Lindi në vitin 1908, në Korçë. Është 

vrarë pa gjyq më 31 korrik 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

jaupaj nelo ramadan
Lindi në vitin 1916, në Vlorë. Është 

vrarë pa gjyq më 15 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

jaupaj Zylo 
Lindi më 1920, në Armen, Vlorë. Më 23 
mars 1994, Drejtoria e Administratës 
së Burgjeve pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, i njohu kohën e vuajtjes së dënimit 
për motive politike, prej datës 11 janar 
1945 deri më 22 dhjetor 1958. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 70-71.

jaupi ali
Lindi më 1917, në Fratar, Mallakastër. 

Arrestuar më 5 korrik 1950. Më 31 janar 
1951, me vendim nr. 31, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e dënoi se «ka qenë në rreshtat 
e organizatës tradhtare të Ballit Kombëtar, 
ka marrë pjesë në krime lufte», me vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 522; Agim T. 
Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, 
(Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 216.

Jata

Burgu i Spaçit
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jaupi Enver 
Lindi më 1945, në Shkodër. Më 29 

qershor 1979, me vendim nr. 70, Gjykata 
e Dibrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe heqjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 125-126.

jaupi ismail
Lindi më 1885, në Kurtes. Më 15 

qershor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Kolonjës, e dënoi si «kriminel lufte» dhe 
«armik i popullit», me dënuar me vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 829-830.

jaupi nure
Lindi në Rromës të Mallakastrës. U 

pushkatua nga komunistët. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 192, 
216.

jazaj dervish 
Lindi më 1915, në Dukat, Vlorë. Më 23 
dhjetor 1949, me vendim nr. 116, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e bashkëpunimt me kriminelët 
e arrtisur» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, humbjen e të 
drejtave civile për 4 vjet dhe konfiskimin e 
pasurisë. Më 18 shkurt 1950, me vendim nr. 
58, Gjykata e Lartë Ushtarake e ndryshoi 
dënimin në 10 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 303-304; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 135.

jazaj ismail
Lindi më 1912, në Greshicë, Mallakastër. 

Më 29 tetor 1945, me vendim nr. 1, Gjykata 
Ushtarake Fier e dënoi si «armik i popullit 
dhe kriminel lufte se ka marë pjesë në 

Organizatën e Ballit Kombëtar» me 30 vjet 
burg dhe konfiskim pasurie. Dënimi iu ul 
në 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 681-682.

jazaj Jazo  
Lindi më 1888, në Dukat, Vlorë. Më 23 
dhjetor 1949 me vendim nr. 116, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e pjesëmarrjes në një grup të 
organizuar anti pushtet dhe për arratisje» 
dhe e dënoi me vdekje, pushkatim dhe 
humbjen e të drejtave civile të përhershme.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 407-408; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 135; 
Xhafer Sadiku, Genocidi mbi kulakët, (Tiranë: 
GEER, 2011), 260.

jazaj nazo 
Lindi më 1919, në Tragjas, Vlorë. U dënua 
për motive politike, dhe më 12 mars 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin Tiranës, (Kamëz), prej maj 1949 
deri më nëntor 1953. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 319-320.

jazaj Qemal 
Lindi më 1948, në Dukat, Vlorë. Më 25 
nëntor 1981, me vendim nr. 252, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhëtisë ndaj atdheut në formën e 
tentativës për arratisjes» dhe e dënoi me 
12 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 399-400.

jazaj Qemal
Lindi në Greshicë, Mallakastër. 

Gjatë luftës ishte pjesë e forcave të Ballit 
Kombëtar. Pas lufte, u dënua me 20 vjet 
burg. Në prill 1947 u arratis nga burgu dhe 
u nis të largohej nga Shqipëria. E vranë 
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forcat e ndjekjes në Sopik të Gjirokastrës. 
Më 8 shtator 1994, Gjykata Mallakastër 
vendosi njohjen e faktit të vrasjen pa gjyq 
për motive politike nga forcat komuniste 
më 15 dhjetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 502-503.

jazaj Sinan 
Lindi më 1916, në Vlorë. Më 23 dhjetor 1949, 
me vendim nr. 116, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e bashkëpunimt me kriminelët e arrtisur» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
civile për 4 vjet. Më 18 dhjetor 1950, me 
vendim nr. 58, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e ndryshoi dënimin në 10 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 299-230; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 135.

jazaj Siri 
Lindi më 1922, në Dukat, Vlorë. U arrestua 
më 4 korrik 1949., dhe më 23 dhjetor 1949, 
me vendim nr. 116, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
bashkëpunimit me kriminelët e arratisur» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg dhe punë të 
detyruar. Më 18 shkurt 1950, me vendim 
nr. 58 të Gjykatës së Lartë iu ndryshua 
dënimi në 8 vjet burg, humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet dhe konfiskimin e 
pasurisë.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 80.

jazaj Sheme
Lindi më 1917, në Lepenicë, Vlorë. Më 

15 shkurt 1961, me vendim gjykate nr. 50, 
u dënua me 8 vjet burg, «për krime të bëra 
gjatë luftës». 

Gazeta 55, 16 dhjetor 2014, 16.

jazaj Ymer 
Lindi më 1918, në Lepenicë, Vlorë. Më 15 
nëntor 1961, me vendim nr. 50, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin e 
veprimtarisë armiqësore para dhe pas 
çlirimit» dhe e dënoi me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 254-255.

jaze Hekuran
Lindi në Buzëmadh të Mallakstrës. 

Vrarë në Tendën e Qypit.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 214.

jazenxhiu isuf 
Lindi më 1904, Korçë. Arrestuar më 1 

korrik 1952. Më 26 shtator 1952, me vendim 
nr. 99, Gjykata Ushtarake Territoriale 
Korçë e dënoi «për bashkëpunim me 
bandat e armatosura, dhënie informatash 
dhe agjitacion e propagandë» me 15 vjet 
burg, humbjen e të drejtës elektorale për 
5 vjet dhe konfiskim pasurie. Liruar më 5 
nëntor 1960.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 229-230.

jazenxhiu Muharrem
Lindi më 1920, në Vërlen, Bilisht. Më 

6 maj 1950,  me vendim nr. 150, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «vënie në 
shërbim të zbulimit të huaj» me 8 vjet 
burg dhe për «ndihmë të elementëve të 
arratisur» me 5 vjet burg dhe punë të 
detyruar. Përfundimisht është dënuar me 
10 vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave civile për 3 vjet. Vdiq në burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 321-322.

jazexhiu Bujar
Lindi më 1926, në Braçan. Më 17 

mars 1987, vendim nr. 22, Gjykata e 
Rrethit të Lushnjës e deklaroi fajtor për 
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«tradhëti ndaj atdheut të kryer në grup 
të organizuar», dhe e dënoi me vdekje. 
Vendimi u ekzekutua më datën 9 prill 
1987.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 14-15.

jazexhiu Qemal
Lindi më 1902, në Vërlen, Bilisht. 

Më 17 shtator 1952, me vendim nr. 17, 
Gjykata Ushtarake Korçë e dënoi për 
«bashkëpunim me bandat e armatosura», 
me 10 vjet burg, humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet dhe konfiskim pasurie; 
për «dhënie informatash» me 8 vjet burg; 
për «agjitacion e propagandë» me 7 vjet 
burg; përfundimisht është dënuar me 15 
vjet burg, humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet dhe konfiskim pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 381-382.

jazexhiu Rexhep
Lindi më 1910, në Vërlen, Bilisht. Më 22 

nëntor 1947, me vendim nr. 239, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi si «armik i 
popullit» me 20 vjet burg, humbjen e të 
drejtave civile dhe punë të detyruar. Më 
1949, dënimi iu zbrit në 10 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 383-384.

jazexhiu Zenel
Lindi më 1912, në fshatin Bilisht të 

Korçës. Më 27 dhjetor 1947, me vendim 
nr. 244, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
dënoi si «armik të popullit» me 20 privim 
lirie, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave civile- politike. Me dekret nr. 819, 
datë 27 prill 1949, dënimi  iu zbrit në 12  
vjet privim lirie.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 34-35.

jazo Beqir
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 
2010, 148; Xhafer Sadiku, Genocidi mbi kulakët, 
(Tiranë: GEER, 2011), 260.

jazo (meçe) Ervehe
Lindi më 1961, në Lushnjë. Vajza e 

Ymer Jazos [shih], ka vuajtur dëbim për 
motive politike, prej 10 mars 1968 deri më 
1 janar 1982.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 283-284.

jazo Hatixhe
Lindi më 1926, në Përmet. E shoqja e 

Ymer Jazos, ka vuajtur dëbim për motive 
politike, prej 10 mars 1968 deri më 1 janar 
1990.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 287-288.

jazo (sinavani) idriz
Lindi më 1901, në Kuç. Më 16 mars 1945, 

Gjykata ushtarake e dënoi «si kriminel lufte 
dhe armik i popullit; ka qenë bashkëpunëtor 
i aparatit terrorist; ndihmës e mobilizues i 
popullit për ushtrinë armike; organizues 
dhe urdhërues në djegie shtëpish, grabitje, 
tortura, çmobilizime, urdhërues për vrasje. 
Ka vepruar kundër interesave të larta të 
atdheut dhe indipendencës së Shqipërisë. 
Ka organizuar me organizatën kombëtare 
të Ballit, duke qenë komandant i forcave 
të armatosura», me vdekje, humbjen e 
të drejtave qytetare dhe politike, si dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme. Ekzektuar në 29 mars 1945. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 292-293.

jazo (abazi) Merzai
Lindi më 1957, në Lushnjë. Vajza e 

Ymer Jazos [shih], ka vuajtur dëbim për 
motive politike, prej 10 mars 1968 deri më 
1 janar 1978.

F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 304306-307.
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jazo Muharrem
Lindi më 1880, në Dukat, Vlorë. Më 25 
tetor 1994, me vendim nr. 78, Gjykata e 
Vlorës njohu faktin e vrasjes pa gjyq për 
motive politike nga forcat komuniste më 
30 janar 1943. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 329-330.

jazo osman
Lindi më 1964, në Lushnjë. Djali e Ymer 

Jazos [shih], ka vuajtur dëbim për motive 
politike, prej 10 mars 1968 deri më 1 janar 
1987.
F. 1, V. 2015, D. 24, Fl. 310.

jazo Serri
Ka vuajtur burg për motive politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
135.

jazo Ymer
Lindi më 1916, në Kuç, Vlorë. Më 13 

nëntor 1946, me vendim nr. 425, Gjykata  
Lartë e dënoi si «armik i popullit, ka marrë 
pjesë bashkë me të vëllanë Muço Jazon në 
masakrën e Lushnjes, ka pasë lidhje me Isa 
Toskën dhe ka ndihmuar gjermanët për të 
shtypur rezistencën e popullit, ka tentuar 
të vrasë Llambi Marinën, ka plaçkitur e ka 
grabitur, ka rrahur fqinjët, mbas çlirimit ka 
axhituar kundra pushtetit», me burgim të 
përjetshëm dhe  konfiskim të pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 275-276.

jazxhi Feti
Lindi më 1900, në Verlen. U pushkatua 

pa gjyq më 9 shtator të vitit 1943. Gjykata 
e Rrethit të Devollit vërtetoi faktin e 
pushkatimit të tij nga forcat komuniste për 
«motive politike dhe për pjesëmarrjen e tij 
me Ballin si drejtues i Ballit».

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 53-54.

jegeni adhurim
Djali i Gafur Jegenit [shih]. Pas vrasjes 

së babait më 1951, u internua me gjithë 
familjen. Vuajti 13 vjet internim. Më 1976, 
u internua përsëri, në Shetaj (Durrës). 
Duke lënë pas, në mjerim, gruan shtatzënë. 
Me ardhjen e demokracisë, u largua jashtë 
Shqipërisë dhe shërbeu si ushtarak në 
forcat e Natos në Kosovë, deri në vdekje. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 158-59.

jegeni ahmet
Lindi në Dibër. Ushtarak. I diplomuar 

në Modena (Itali). Kalo shumë vite në 
burg, ku dhe vdiq më 1975.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 157.

JaZo

Gafurr Jegeni



69

jegeni Flutura
Me vendim të Komisionit Qëndror 

të Internim-Dëbimeve, të datës 16 prill 
1976, u dëbua për 5 vjet kohë, bashkë me 
të shoqin, Kapllanin [shih] nga Tirana në 
fshatin Shetaj të Durrësit.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 5-6.

jegeni gafurr
Ushtarak. 
Lindi më 1907, në Dibër të Madhe. 

Kreu shkollën ushtarake në Tiranë dhe 
vazhdoi studimet në Akademinë e Rojeve 
të Kufirit në Itali. Fillimisht shërbeu në 
kufirin bregdetar të Durrësit; 1935-37, 
ishte komandant i kufirit Qafë-Thanë-
Bilisht (Devoll). Më 1937, u emërua 
komandat i rojës së kufirit në Vlorë. Më 
19139, organizoi rezistencën antifashiste 
në Vlorë. Italianët e arrestuan, gjyqi 
ushtarak e dënoi me vdekje, përfundoi i 
internuar në Itali, deri më 1943. Pas lufte 
nuk pranoi të shërbente në ushtri, u tërhoq 
në jetën private. Më 27 shkurt 1950, me 
vendim nr. 64, Gjykata e Lartë e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në Organizatë 
terroriste», «për hyrje në shërbim të 
spiunazheve», «për propagandë kundër 
pushtetit» dhe «për nxitje lufte», dhe e 
dënoi me vdekje pushkatim, humbjen 
e të drejtave civile të përhershme dhe 
konfiskimin e pasurisë së tij të tundshme e 
të patundshme. U pushkatua më 26 shkurt 
1951, së bashku me 21 intelektualë të tjerë, 
me rastin e incidentit të sajuar të bombës 
në ambasadën sovjetike.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 154-59; F. 1, V. 2014, D. 14, 
f. 24-25.

jegeni Hajri
Lindi më 1913, në Dibër të Madhe. U 

arrestua me rastin e incidentit të sajuar të 
bombës në ambasadën sovjetike. Më 29 

JEgEni

shkurt 1952, me vendim nr. 49, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Tiranës e deklaroi 
fajtor «për agjitacion e propagandë», dhe 
e dënoi me 3 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 246-247.

jegeni Haxhire
Bashkëshortja e Haxhi Lleshit, zyrtar i 

lartë komunist.
Lindi në Dibër. U internua bashkë me 

vëllezërit e saj – Hysen [shih] dhe Jusuf 
Jegeni [shih] dhe djalin, më 1975. Me këtë 
rast, i shoqi e ndau, duke zgjedhur vijën 
politike të luftës së klasave, në vend të 
familjes. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 158.

jegeni Hysen
Pedagog në shkollën ushtarake.
Lindi në Dibër. U internua bashkë me 

familjen më 1976. U internua së bashku me 
motrën, Haxhire Jegenin, bashkëshortja e 
Haxhi Lleshit, kryetarit të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, i cili e divorcoi.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 157-58.

jegeni isa
Lindi në Dibër. U dënua me burg më 

1953.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 157.

jegeni ivzi
Ushtarak.
Lindi në Dibër. U internua më 1973.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 157.
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jegeni Jeta 
Vajza e Gafur Jegenit [shih]. Pas vrasjes 

së babait më 1951, u internua me gjithë 
familjen. Vuajti 13 vjet internim.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 158.

jegeni Jusuf
Lindi në Dibër. Ish-partizan, i plagosur 

në luftë. U internua bashkë me familjen 
më 1976. U internua së bashku me 
motrën, Haxhire Jegenin, bashkëshortja e 
Haxhi Lleshit, kryetarit të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, i cili e divorcoi. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 157-58.

jegeni Kapllan
Lindi më 1937, në Tiranë. Me vendim 

të Komisionit Qëndror të Internim-
Dëbimeve, të datës 16 prill 1976, u dëbua 
për 5 vjet kohë, bashkë me të shoqen, 
Fluturën [shih] nga Tirana në fshatin 
Shetaj të Durrësit.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 5-6.

jegeni Mediha
Vajza e Gafur Jegenit [shih]. Pas vrasjes 

së babait më 1951, u internua me gjithë 
familjen. Vuajti 13 vjet internim.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 158.

jegeni Myftar
Lindi më 1915, në Dibër. Ushtarak. 

Studioi shkollën ushtarake në Shqipëri, 
vazhdoi kolegjin ushtarak në Napoli dhe 
pastaj u diplomua në akademinë ushtarake 
në Modena (Itali). Më 1937, komandant 
i gjindarmërisë së Lezhës; më 1938, 
komandant i gjindarmërisë së Tiranës. 
Prill 1939, mori pjesë në rezistencën 
kundër pushtimit fashit në Durrës. Më 

vonë, gjatë pushtimit, shërbeu si oficer në 
Tetovë, Prishtinë e Gjakovë. U bashkua 
me forcat komuniste dhe u caktua shef i 
shtabit të Brigadës IV. Pas luftës, u emërua 
komandat i komandës ushtarake në Tetovë, 
por i zhgënjyer nga politika antishqiptare 
e regjimit komunist të Jugosllavisë ngriti 
zërin, por u arrestua. Pas tetë muajsh 
hetuesi e torturash e dërguan në Shqipëri. 
Doli nga burgu pas dënimit të Koçi Xoxes 
(1949). Nuk iu përgjigj ftesës të kthehej në 
ushtri. Punoi llogaritar në ndërmarrjen 
e ndërtimit Muhamet Gjollesha (Tiranë). 
U arrestua më 21 shkurt 1951, dhe u 
pushkatua së bashku me 21 intelektualë 
të tjerë, me rastin e incidentit të sajuar të 
bombës në ambasadën sovjetike.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 160-62.

jegeni Sakip
Djali i Myftar Jegenit [shih]. U 

internua në Berat, më 30 shkurt 1951, pas 
ekzekutimit të të atit, së bashku me nënën 
dhe motrën.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 162.

jegeni Shpresa
Vajza e Myftar Jegenit [shih]. U 

internua në Berat, më 30 shkurt 1951, pas 
ekzekutimit të të atit, së bashku me nënën 
dhe vëllain.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 162.

jegeni Shyrete
Bashkëshortja e Myftar Jegenit [shih]. 

U internua së bashku me fëmijët, më 30 
shkurt 1951, në Berat. Regjimi komunist 
i konfiskoi gjithë pasurinë e tundshme e 
të patundshme. Internimi përfundoi më 
1991. 

JEgEni
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Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 162. 

jegeni Zia Musa
U ekzekutua më 16 nëntor 1962.

jella Hamdie
Lindi më 1936, Dibër. Më 13 shkurt 

1988, me vendim nr. 2, është dënuar me 
5 vjet internim, nga Dibër në Selishtë 
(Dibër). Liruar më 25 dhjetor 1989.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 221-222.

jella Jusuf
Lindi më 1922, në Tiranë. U arrestua 

më 26 maj 1945, dhe më 27 qershor të 
po atij viti, me vendim nr. 3, Këshilli 
Gjyqësor (Special) i Komandës I-rë e dënoi 
si «organizator të grupeve të dezertimit» 
dhe si  nxitës të dezertimit, dhe e dënoi 

JELLa

me vdekje. Më 4 korrik 1945, me vendim 
nr. 168, Gjykata e Lartë ia zbriti dënimin 
në burgim të përjetshëm. Me dekret të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor nr. 819, 
datë 27 prill 1949, dënimi iu zbrit në 14 vjet 
heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 47-48.

jella ramazan
Më 4 janar 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 pa 
gjyq të Ramazan Jellës, më 18 maj 1947, në 
dhomat e izolimit në Durrës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 767-768.

jella Rexhep
Jurist, veprimtar politik.
U lind në vitin 1895, në Tiranë. Mësimet 

fillore i kreu në qytetin e lindjes, kurse 
të mesmet në Stamboll. Më 1914 filloi 
studimet e larta për shkenca politike në 
Universitetin e Kembrixhit. Ishte pjesëtar 
i dërgatës shqiptare në Konferencën e 
Paqes në Paris. Më 1920 mori pjesë në 
Kongresin e Lushnjës. Nga viti 1923 deri 
më 1937 ishte deputet. Deri më 1926 
drejtoi prefekturat e Elbasanit, Durrësit, 
Beratit dhe të Gjirokastrës. Në vitet 1929-
1936 drejtoi Prefekturën e Tiranës, dhe, 
për një periudhë të shkurtër (1936-1937), 
Prefekturën e Durrësit. Pas luftës, u akuzua 
si agjent i anglezëve dhe si nëpunës i lartë 
i Mbretërisë. U arrestua më 9 shkurt 1945, 
dhe më 1 nëntor të po atij viti, me vendim 
nr. 161, Gjykata Ushtarake e deklaroi 
fajtor se «ka pasur lidhje me sekretarin e 
Përgjithshëm të Ministrisë së Ekonomisë, 
Roco, ku me ndërmjetësinë e tij ka bërë 
tregti me groshë duke i shitur në Korfuz. 
Ka pasur lidhje me kriminelet e luftës së 
popullit shqiptar Irfan Ohri e Abaz Kupi 

Rexhep Jella
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dhe ka pasur nji gjindarm si roje», dhe e 
dënoi me 2 vjet burg. Më 20 korrik 1947 u 
arrestua sërish, dhe më 25 dhjetor të po atij 
viti, me vendim nr. 722, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor; 
ka marrë pjesë në organizatën tradhtare të 
deputetëve», dhe e dënoi me 5 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave baraz me kohën e dënimit. Vdiq 
në vitin 1974.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 289; AMB, F: Divizioni i 
Mrojtjes Popullit, D. 15.

jella Sadik
Lindi më 1919, Dibër. Më 13 shkurt 

1988, me vendim nr. 2, është dënuar me 
5 vjet internim, nga Dibër në Selishtë 
(Dibër). Liruar më 25 dhjetor 1989.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 223-224.

jenisheri Sanije
Lindi më 1941, në Konispol, Sarandë. 

Ka vuajtur dëbim për motive politike, prej 
1 janar 1961 deri më 30 shtator 1991.

jella Sinan
Lindi më 1929, në Gjoricë, Dibër. Më 

22 mars 1984, me vendim nr. 37, Gjykata 
e Dibrës e dënoi për «kundërshtim të 
përfaqësuesit të pushtetit» me 2 vjet burg 
me kusht.  Më 3 shkurt 1988 u arrestua 
përsëri. Më 5 nëntor 1988, me vendim nr. 
599, Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi 
për «krimin e tradhëtisë ndaj atdheut në 
formën e arratisjes jashtë shtetit, mbetur 
në fazën e përgatitjes», me 7 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 203-204.

jenisheri Skënder
Lindi më 1929, në Lushnjë. Më 24 

korrik 1946, me vendim nr. 336, Gjykata 
Ushtarake Tiranë  e dënoi si «sabotator 
lufte dhe pushtetit popullor», me 4 vjet 

burg dhe humbjen e të drejtave civile 
e politike për aq kohë. U lirua në vitin 
1950, por u arrestua sërish më 1955, dhe 
më 6 tetor të po atij viti, me vendim nr. 
93, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut», me 14 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 4 vjet 
burg. Përfundimisht u dënua me 14 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet. U lirua më 
1968.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 254-255.

jera Sytki 
Lindi më 1944, në Shkodër. Më 13 prill 

1961, me vendim nr. 47, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativës së arratisjes» dhe e dënoi me 3 
vjet burg. Më 2 prill 1969, me vendim nr. 
22, Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e veprave përgatitore për 
arratisje» dhe e dënoi me 7 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 389-390.

jeremia Bel 
Lindi më 1872, në Shkodër. U arrestua 

më 16 tetor 1949 dhe më 10 maj 1950, 
me vendim nr. 212, Gjykata e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «krimin e strehimit dhe 
furnizimit të arratisurve» dhe e dënoi me 1 
vit burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 95-96.

jermeni raapush
Lindi në vitin 1910, në Kallm të Fierit. 

Më 22 korrik 1993, me vendim nr. 45-
2132, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit te vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa 

JELLa



73

gjyq, për motive politike, më 20 tetor 1943, 
në Luar, Fier.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 322-324; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

jero ilija
Lindi më 1954, në Sopik, Gjirokastër. 

Arrestuar më 8 gusht 1982. Më 3 shkurt 
1983, me vendim nr. 24, Gjykata Tiranë 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut në 
formën e arratisjes dhe spiunazhit», me 12 
vjet burg, humbjen e të drejtave civile për 
5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 375-376.

jero Hasan 
Lindi më 1912, në Selanik, Greqi. Ka 

vuajtur 24 burg politik. Më 26 nëntor 
1947, me vendim nr. 683, Gjykata 

Ushtarake Tiranë  e dënoi «për agjitacion 
e propagandë», me 5 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale. Më 10 korrik 1967, me vendim 
nr. 16, Gjykata Durrës e dënoi «për 
agjitacion e propagandë», me 16 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e 
të drejtave elektorale. Më 10 korrik 1978, 
me vendim nr. 27, Gjykata Mirditë e dënoi 
«për agjitacion e propagandë», me 14 vjet 
burg dhe konfiskim pasurie. Falur me 
dekret më 1986.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 240-241.

jeshili Bajram
Lindi më 1900, në Çermë të Lushnjës. 

Më 12 qershor 1993, me vendim nr. 
40/1652, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së vuajtjes së dënimit me heqje 
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lirie, të faktit te vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi  njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq më 23 tetor 1943, për arsye politike, 
në Shegan, Lushnjë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 418-419; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

joanidhi çavo
Lindi më 1880, në Delvinë. Arrestuar 

më 6 shkurt 1946. Më 1 korrik 1946, me 
vendim nr. 25, Gjykata Gjirokastër e dënoi 
si «armik i popullit, për aktivitet spiunazhi 
dhe përçarjen e popullit», me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave civile për aq 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 362.

joanidhi garufo 
      Lindi në vitin 1903, në fshatin Aliko 
të Sarandës. U dënua për motive politike. 
Më 4 dhjetor 1992, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Sarandës në rrethin 
e Krujës dhe në Kamzë të Tiranës, prej 10 
majit të vitit 1945 deri më 20 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 244-245.

joanidhi Janaq
Lindi më 1893, në Përmet. Më 18 tetor 

1952, me vendim nr. 489, Gjykata e Lartë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë», me 
16 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 379-380.
 
joanidhi Janaq 
      Lindi në vitin 1929. U dënua për motive 
politike. Më 4 dhjetor 1992, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Sarandës në rrethin 
e Krujës dhe në Kamzë të Tiranës, prej 10 
majit të vitit 1945 deri më 20 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 288-289.

joanidhi Jorgo 
      Lindi në vitin 1935, në fshatin Aliko 
të Sarandës. U dënua për motive politike. 
Më 4 dhjetor 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit administrativ 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Sarandës në rrethin e Krujës dhe në 
Kamzë të Tiranës, prej 10 majit të vitit 1945 
deri më 20 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 290-291.

joanidhi Sotir
      Lindi në vitin 1908, në Përmet. Më 
30 korrik 1969, me vendim nr. 9, Gjykata 
e Gjirokastrës e e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut», dhe e dënoi me 13 
vjet burg, humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë 
(dënim i kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 50-51.

joca Hamit
Lindi më 1914, në Vakum të Tiranës. 

U ndalua më 10 janar 1946, dhe  më 1 
shkurt 1947, me vendim nr. 45, Gjykata e 
Ushtarake e Tiranës e dënoi  për «strehim 
kriminelash» dhe e dënoi me kohën e 
paraburgimit (14 janar 1946-1 shkurt 1947).

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 16-17.

jolla Musa 
Lindi më 1935, në Vojninë, Dibër. 

Më 15 qershor 1976, me vendim nr. 70, 
Gjykata e Dibrës e dënoi «për agjitacion e 
propagandë» me 4 vjet burg. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 233-234.

jomotov Sollomon
Lindi më 1912, në Delvinë. Më 20 

maj 1947, me vendim nr. 138, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e dënoi «se ka pasur 

JoanidHi
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qëllim rrëzim të pushtetit popullor», me 10 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave politike për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 65; Fahri Shaska, 
Të quajtur armiq të popullit, 2010, 35. 

jonopulli Miço
Lindi në vitin 1921, në Qenurjo të 

Sarandës. Më 4 mars 1976, me vendim nr. 
33, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg. Vdiq 
më 30 maj të vitit 1982 në kampin nr. 309.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 217-218.

jonuzaj Pranvera
Lindi më 1944, në Tiranë. U dënua 

për motive politike. Më 28 tetor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga Tirana në fshatin 
Shengjergj (Tiranë), prej datës 8 korrik 
1975 deri më 24 janar 1982.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 1-2.

jonuzaj Safedin
Lindi më 1927, në Vlorë. U dënua 

për motive politike. Më 28 tetor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga Tirana në fshatin 
Shengjergj (Tiranë), prej datës 8 korrik 
1975 deri më 24 janar 1982.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 3-4.

jonuzi avdulla
Lindi më 1933, në Golem, Gjirokastër. 

Arrestuar më 16 maj 1973. Më 14 nëntor 
1973, me vendim nr. 111, Gjykata 
Gjirokastër e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut», me 12 vjet burg dhe kofiskim 
pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 342-343.

jonuzi Ferik
Lindi më 1940, në Varfaj, Çamëri. Më 28 

dhjetor 1979, me vendim nr. 304, Gjykata 
Durrës e dënoi «për agjitacion e propagandë 
kundër shtetit në bashkëpunim me persona 
të tjerë», me 6 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 250-251.

jonuzi Kurt
Lindi më 1911, në Gostivar. Më 11 

dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internim/dëbimit nga 
Gostivari në Cërrik (Elbasan), prej 1949-
1959 dhe nga 1961-30 shtator 1991, për 
çështje politike; nga këto 10 vjet kanë qenë 
internim.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 296-297.

jonuzi Zenel
Lindi më 1925, në Maqedoni. Më 11 

dhjetor 1993, me vendim nr. 26, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internim/dëbimit nga 
Gostivari në Cërrik (Elbasan), prej 1961 
deri më 30 shtator 1991, për çështje politike;  
nga këto 10 vjet kanë qenë internim.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 300-301.

jonuzi Zini
Lindi më 1959, në Durrës. Më 22 tetor 

1988, me vendim nr. 276, Gjykata  Shkodër 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut» me 12 
vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 271-272.

jorga Mitro
Lindi më 1913, në Leskovik. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 27, më 18 janar 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 

Jorga
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së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Leskoviku 
në Pukë, prej 10 korrik 1958 deri më 21 
qershor 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 783-784.

jorgaqi Jorgo
Lindi më 1920, në Koshovicë, 

Gjirokastër. U arrestua dhe u keqtrajtua 
në hetuesi. Me vendim nr. 776, Gjykata 
e Gjirokastrës vërtetoi njohjen e faktit të 
vdekjes si pasojë e torturave ushtruar nga 
diktatura komuniste, për shkak të bindjeve 
të tij politike, më 5 shtator 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 560-561.

jorgaqi Loli tase 
Lindi në vitin 1917, në Gjirokastër. 

Është vrarë pa gjyq më 31 tetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

jorgo andon
Lindi më 1887, në Konispol. U arrestua 

më 2 prill 1946,  dhe më 11 shtator 1949, 
me vendim nr. 81, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor si «sabotator 
të pushtetit dhe armik të popullit», dhe e 
dënoi me 8 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.10-11.

jorgoni Minella 
Lindi më 1905, në Tiranë. Më 25 gusht 

1951, është dënuar «për mospërmbushje 
të kontratës së furnizimit», me 5 vjet burg 
me punë të detyruar. Më 29 maj 1962, me 
vendim nr. 78, Gjykata Ushtarake Tiranë  
e dënoi «për tradhëti ndaj atdheut  në 
formën e arratisjes», me 10 vjet burg, 
konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 244-245.

jorgji ana
Lindi në vitin 1928, në Gjirokastër. 

Më 15 shtator 1950, me vendim nr. 150, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër, e deklaroi 
fajtore për «veprimtari armiqësore duke 
tentuar të kalojë kufirin për në Greqi», dhe 
e dënoi me 3 vjet burg me punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 1 vit kohë. Më 12 
prill 1951, Gjykata e Lartë Ushtarake ia uli 
dënimi në 1 vit burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 592.

jorgji Jani
Lindi më 1914. Më 24 qershor 1992,me 

vendim nr. 2/19, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit te vdekjes së 
personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi  njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi, më 4 janar 
1947.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 331-332.

jorgji Simo
Lindi më 1956, në Tiranë. Më 2 korrik 

1979, me vendim nr. 63, Gjykata e Tiranës 
e dënoi me 6 vjet heqje lirie për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor».

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 38-39.

jorovasili Marije
Lindi më 1890, në Gjirokastër. Më 18 

qershor 1993, me vendim nr. 24, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Gjirokastra 
në Lushnjë,  nga 15 prill 1951 deri më 16 
maj 1977, për çështje politike. Nga këto 8 
vjet janë internim. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 406-407.

JorgaQi
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jorovasili thanas
Lindi më 1891, në Sopik, Gjirokastër. 

Më 18 qershor 1993, me vendim nr. 24, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Gjirokastra në Lushnjë, nga 15 prill 1951 
deri më 16 maj 1977, për çështje politike. 
Nga këto 8 vjet janë internim. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 404-405.

josifi dhimitër Koli
Lindi në vitin 1930, në Korçë. Është 

vrarë më 1 dhjetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

joti Ligor
Lindi më 1903, në Sarandë. Më 20 

shkurt 1958, Gjykata e Lartë, Kolegji 
Ushtarak, e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut» dhe agjitacion e propagandë, me 
10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 591-592.

joti niko
Lindi më 1966, në Rahovë, Kolonjë. 

Më 22 gusht 1990 u nis, së bashku me 
disa shokë, të largohej nga Shqipëria 
drejt Greqisë. Rojet shqiptare të kufirit i 
pikasën dhe hapën zjarr kundër tyre. N.J. 
u plagos në orët e para të datës 23 gusht 
dhe ka jetuar deri në mëngjes. Kur forcat 
e kufirit e gjetën të gjallë shtinë mbi të dhe 
e lanë të vdekur. Me vendim nr. 199, më 
30 maj 1994, Gjykata Popullore e Kolonjës, 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes në kufi 
nga forcat komuniste për motive politike, 
të Niko Jotit, më 23 gusht 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 823-824-825.

joti nikolla
Lindi në vitin 1931, në Sotirë të 

Gjirokastrës. Më 20 nëntor 1973, me vendim 

nr. 116, Gjykata Gjirokastër, e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», dhe e dënoi me 7 vjet 
burg. Më 10 janar 1974, Gjykata e Lartë ia 
zbriti dënimin në 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 576.

joti vladimir
Lindi më 1908, në Rehovë. Më 24 qershor 

1992, me vendim nr. 2/15, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit te vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit të pushkatimit pa gjyq, për motive 
politike, në korrik 1944.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 392-393.

jovani Mexhit
Lindi më 1930, në Shupenzë, Dibër. Më 

24 mars 1977, me vendim nr. 38, Gjykata e 

Jovani

Bep Jubani
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Dibrës e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut» 
me 20 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave qytetare dhe politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 219-220.

joxha Kristo 
Lindi më 1915, në Korçë. Më 24 korrik 

1951, me vendim nr. 144, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e agjitacion e propagandës 
dhe tentativë arratisje» dhe e dënoi me 7 
vjet burg, humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet. Përfundimisht u dënua me 10 
vjet burg dhe me dekret të PKP dënimi i 
zbritet në 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 409-410. 

juba veli
Lindi më 1875, në Shkodër. Më 17 

korrik 1946, me vendim nr. 338, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi si «sabotator 
të pushtetit» me vdekje, humbjen e të 

drejtave qytetare dhe konfiskimin e 
pasurisë të tundshme e të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 40-41.

jubani Bep
Arkeolog, prehistorian.
U lind më 2 nëntor të vitit 1935, në 

Shkodër. Studimet e larta për arkeologji 
i kreu në Shën Pjetërburg. Në fillim të 
viteve ’60-të drejtoi gërmimet në qedrën 
e fortifikuar parahistorike të Gajtanit. Në 
këto vite interesi kërkimor i tij përfshiu 
edhe disa vendbanime të Shqipërisë 
juglindore, si ai i Kamnikut në Kolonjë 
dhe, veçanërisht, varrezat tumulare të 
Shqipërisë veriore, si ato në Krumë, 
Çinamak, Kënetë (të Kukësit), Shkrel dhe 
Shtoj. U arrestua më 1976, dhe më 29 korrik 
të po atij viti, me vendim nr. 58, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe vendosi 
mbylljen e të pandehurit në një institucion 
mjekësor për kurim të detyruar. Vdiq në 
Tiranë, më 7 janar 2014.

vepra: «Ilirët dhe gjeneza e 
shqiptarëve» (1969, Universiteti Shtetëror 
i Tiranës), «Bibliografi e arkeologjisë dhe 
historisë së lashtë të Shqipërisë (1945-
1971)» (Tiranë, 1972), «Iliria. Studime dhe 
materiale arkeologjike, Vol. I./ Etudes et 
materiaux archeologiques» (bashkëautor, 
Tiranë, 1971) etj.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 36-37.

jubani gasper 
Lindi më 1903, në Juban, Shkodër. Më 

12 prill 1977, me vendim nr. 80, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës dhe moskallëzimit të krimit 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 11 vjet 
burg, humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, f . 422-423.

JoXHa

Dom Lazër Jubani në rini
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jubani dom Lazër
Klerik katolik, linguist, historian, 

arkeolog, vëllai i Dom Simon Jubanit 
[shih].

U lind në Shkodër, më 5 maj të vitit 
1924. U arrestua më 1947 dhe u dënua me 
15 vjet burg. Pas lirimit bëri dhe pesë vjet 
internim. Vdiq i helmuar me arsenik nga 
Sigurimi i Shtetit, më 30 korrik të vitit 1982.

Dom Simon Jubani, Burgjet e mia.
jubani Pashko 

Lindi më 1908, në Shkodër. Më 5 dhjetor 
1992, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së përsonit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit të vuajtjes 
së dënimit për motive poltike nga data 13 
dhjetor 1947 deri më 28 prill 1949. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 460-461.

jubani rrok 
Lindi më 1929, në Shkodër. Më 11 

maj 1955, me vendim nr. 22, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e tradhtisë ndaj atdheut, 
agjitacion e propagandë dhe moskallëzim 
krimi kundër shtetit» me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 443-444.

jubani dom Simon
Klerik katolik.
U lind në Shkodër, më 5 mars të vitit 

1927. Në moshën 16-vjeçare filloi Shkollën 
Apostolike të jezuitëve. Pas mbylljes së 
shkollave katolike, në mars të vitit 1946 
kaloi në Gjimnazin e Shtetit. Më vonë u 
transferua në Tiranë, ku kreu një kurs 
radio-rontgen. Pasi punoi për pak kohë 
në spitalin ushtarak të kryeqytetit, u 
mobilizua në ushtri. Në krye të tri viteve 
u kthye në Shkodër, ku iu paraqit Imzot 
Ernest Çobës dhe iu lut ta shuguronte 
meshtar, por ai e këshilloi të priste. Rifilloi 
punë si radiolog në Sanatoriumin e 
Shkodrës. Në vitin 1957-‘58 mori urdhërat 
e meshtarisë dhe u dërgua në Mirditë si 
famullitar, ku dhe u arrestua. Bëri 26 vjet 
burg. U lirua më 13 prill 1989 bashkë me 
klerikë të tjerë, në sajë të perestrojkës. 
Më 4 nëntor 1990 kremtoi të parën meshë 
publike, në kapelën e djegur të varrezave të 
Rrëmajit, në prani të 200-300 besimtarëve. 
Më datë 11 të po atij muaji, gjithnjë në 
kapelën e Rrëmajit, kremtoi dhe meshën 
e dytë publike, këtë herë me një fjalim të 
mirëpërgatitur, programatik, që thyente 
heshtjen 23 vjeçare. Më 1991, Universiteti 
i San Franciskos në Kaliforni i akordoi 
diplomën «Doctor Honoris Causa» në 
shkenca humane. Në korrik 1996, shteti i 
Miçiganit e nderoi me diplomë të posaçme. 
Vdiq më 12 korrik të vitit 2011, në spitalin 
e qytetit të Shkodrës.

Dom Simon Jubani, Burgjet e mia.

JUBani

Dom Simon Jubani gjatë meshës
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jubica Sulo 
Lindi më 1918, në Shkodër. Më 8 

dhjetor 1947, me vendim nr. 510, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit e sabotator» dhe 
e dënoi me 2 vjet burg, punë të detyruar 
dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 184-185.

juca Ferik
Lindi në vitin 1919, në Dibër. Më 

24 qershor 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar dhe të të pushkatuarëve 
pa gjyq, vendosi njohjen e dënimit të tij 
për «agjitacion e propagandë» prej datës 
19 maj 1947 deri më 19 nëntor 1948.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 20-21.

juga Liza 
Lindi më 1926, në Shkodër. Më 14 janar 

1980, me vendim nr. 6, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 9 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 139-140.

juka Hilmi 
Lindi më 1915, në Shkodër. Më 16 

dhjetor 1969, me vendim nr. 137, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 135-136.

juka nuk 
Lindi më 1913, në Shkodër. Më 15 

tetor 1945, me vendim nr. 474, Gjykata 

JUBica

Qytetarët shkodranë duke punuar për të bërë 
gati kishën në Rrmajshkodër
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Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit» dhe e dënoi 
me 4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 405-406. 

juka Xhemal
Lindi më 1913. Më 6 shkurt 1993, 

komisioni i ngritur për vërtetimin  e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
të pushkatuarëve pa gjyq, vendosi të japë 
vërtetimin e faktit të vdekjes për motive 
politike në tetor të vitit 1947.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 51-52.

juniku Sefedin
Lindi më 1938, në Gjakovë. Arrestuar 

më 24 mars 1962. Më 18 shtator 1962, 
me vendim nr. 136, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi «tradhëti ndaj atdheut në 
formën e arratisjes jashtë shtetit» në fazën 
e përgatitjes,  me 13 vjet burg , konfiskim 
pasurie pjesën e tij, dhe humbjen e të 
drejtave qytetare dhe politike  për 2 vjet. 

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

jupa Fatime
Lindi më 1918, në Has. Është internuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 28, 
më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit nga Kruma (Has) në 
Tepelenë, prej 10 shtator 1949 deri më 10 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 656-657.

jupa Sadik
Lindi më 1946, në Has. Është internuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 28, 
më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit nga Kruma (Has) në 

Tepelenë, prej 10 shtator 1949 deri më 10 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 658-659.

jupe avdi
Lindi më 1908, në Krumë, Kukës. 

Më 22 shtator 1950, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e dënoi se «ka bashkëpunuar me 
diversantët», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 670-671.

jupe idajet
Lindi më 1908, në Leskovik. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kolonja 
në Kamëz (Tiranë), prej 27 tetor 1949 deri 
më 20 nëntor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 839-840.

jupe Miftar
Lindi më 1942, në Psar, Kolonjë. 

Është internuar  për çështje politike. Me 
vendim nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kolonja 
në Kamëz (Tiranë), prej 27 tetor 1949 deri 
më 20 nëntor 1954; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 843-844.

jupe nurije
Lindi më 1933, në Kolonjë. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kolonja 
në Kamëz (Tiranë), prej 27 tetor 1949 deri 
më 20 nëntor 1954; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 837-838.

JUPE
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jupe Përparim
Lindi më 1945, në Psar, Kolonjë. 

Është internuar  për çështje politike. Me 
vendim nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kolonja 
në Kamëz (Tiranë), prej 27 tetor 1949 deri 
më 20 nëntor 1954; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 841-842.

jushi ndue Mark
Lindi më 1882, në Bez. Është internuar 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1994, 
me vendim nr. 26, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 

administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Mirdita në Tepelenë, prej 
10 prill 1950 deri më 19 gusht 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 572-573.

jushi Zef dod
Lindi më 1920, në Tresh, Lezhë. Më 26 

qershor 1945, me vendim nr. 37, Komisioni 
Hetimor të Krimeve të Luftës e dënoi për 
«bashkëpunëtor i aparatit terrorist», me 20 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave elektorale baras me kohën e 
dënimit. Më 13 shkurt 1968, me vendim 
nr. 4, e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 295.
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K 

kaba Elsa
Lindi më 1979, në Savër, Lushnjë, në 

vendin e internimit. Është dëbuar për 
motive politike. Më 26 dhjetor 1992, me 
vendim nr. 19, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibra në Savër (Lushnjë), 
prej datëlindje deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, Fl. 109-110.

kaba Fetije
Është dëbuar për motive politike. 

Më 26 dhjetor 1992, me vendim nr. 19, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Dibra në Savër (Lushnjë), prej [...] deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 109

kaba Petrit
Është dëbuar për motive politike. 

Më 26 dhjetor 1992, me vendim nr. 19, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Dibra në Savër (Lushnjë), prej datëlindje 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 109.

gJoLEna

gJinaJ

kaba artur
Lindi në vitin 1978, në Savër të 

Lushnjës. U dëbua për motive politike. 
Më 25 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 
Dibra në Savër, prej datëlindjes deri më 30 
shtator të vitit 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, Fl. 113-114.

kaba Bedra
Ka vuajtur internim për motive 

politike që prej vitit 1961 deri në rënien 
e diktaturës. Nga Dibra u internua në 
Thanë dhe Savër (Lushnjë), së bashku me 
familjen, prindërit, tre motrat dhe vëllain 
që lindi aty.

Website: gazetaminerva.com.

kaba dashnor
Lindi më 1972. Është dëbuar për 

motive politike. Më 25 dhjetor 1992, me 
vendim nr. 19, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibra në Savër (Lushnjë), 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 169-170.
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kaba Përparim
Lindi më 1970. Është dëbuar për 

motive politike. Më 25 dhjetor 1992, me 
vendim nr. 19, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibra në Savër (Lushnjë), 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 167-168.

kaba Rexhep
Lindi më 1912, në Dibër. Arrestuar 

më 16 gusht 1949. Më 25 mars 1950, me 
vendim nr. 122, Gjykata Ushtarake Tiranë, 
e dënoi për «vepra përgatitore për arratisje 
jashtë shtetit», me 7 muaj burg. Arrestuar 
për herë të dytë, më 26 shtator 1956. Më 
9 shkurt 1957, me vendim nr. 13, Gjykata 
e Lartë Tiranë, e dënoi për «tradhëti ndaj 
atdheut duke u arratisur jashtë shtetit» me 
kontroll të vazhdueshëm neurologjik, dhe 
urdhëroi lirimin e tij të menjëhershëm nga 
burgu.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 81.

kaba Sere
Lindi në vitin 1954. U dëbua për motive 

politike prej 21 nëntorit të vitit 1963 deri 
më 30 shtator 1971.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 189.

kaba Skënder
Është dëbuar për motive politike. 

Më 26 dhjetor 1992, me vendim nr. 19, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Dibra në Savër (Lushnjë), prej datëlindje 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 109.

kaba Shpëtim
Lindi më 1980, në Savër, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 25 

dhjetor 1992, me vendim nr. 19, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Dibra në 
Savër, prej datëlindjes deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 115-116.

kaba vala
Është dëbuar për motive politike. 

Më 26 dhjetor 1992, me vendim nr. 19, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Dibra në Savër (Lushnjë), prej datëlindje 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 109.

kabashi ahmet
Lindi në vitin 1913, në Kosovë. Më 

13 prill 1954, me vendim nr. 78, Kolegji i 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», për 
«pjesëmarrje në organizatë kriminale», 
për «organizim e pjesëmarrje në bandë 
të armatosur» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me vdekje me 
pushkatim.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 304-305.

kabashi arif
Lindi më 1911, në Pukë. Është internuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 28, 
më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Kukësi në Tepelenë, 
Kamëz dhe Lushnje, prej 12 qershor 1951 
deri më 18 korrik 1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 674-675.

kabashi Hekuran
      Lindi në vitin 1922, në fshatin Zhapokikë 
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të Tepelenës. Më 15 prill 1994, me vendim 
nr. 219, Gjykata e Tepelenës njohu faktin 
e vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
nga forcat partizane më 25 nëntor 1943.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 79-81.

kabashi Hysen
Lindi më 1965, në Rrashbull, Durrës. 

Arrestuar më 22 qershor 1990. Më 30 
korrik 1990, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
«kalim të paligjshëm të kufirit shtetëror 
në bashkëpunim me të tjerë të mbetur në 
tentativë», me 3 vjet burg. Më 26 prill 1991 
iu fal dënimi i mbetur. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 567-568.

kabashi atë Leon 
Klerik katolik, piktor freskograf e 

ikonograf, drejtori i parë i Bibliotekës 
Françeskane.

U lind në Shkodër, më 25 mars të 
vitit 1906. Studimet e mesme i kreu në 
Liceun «Illyricum» në vitin shkollor 
1927-’28, kurse të lartat për filozofi e 
teologji në Sienë e, më pas, për pikturë në 
Akademinë e Artit në Firence. Pas kryerjes 
së studimeve, dha mësim në «Illyricum», 
shërbeu si sekretar i Atë Gjergj Fishtës dhe 
si drejtor i parë i Bibliotekës Françeskane. 
Tregoi kujdes të posaçëm për ruajtjen e 
mozaikëve të lashtë të Kishës së Rubikut. 
Realizoi një sërë afreskesh në Katedralen 
e Shkodrës, në kishën e të Shëlbuemit në 
Rubik dhe në Lezhë, të gjitha të zhdukura 
nga komunizmi. Më 1947 u arrestua me 
akuzën e fshehjes së armëve në kishë. 
Meshën e parë pas rënies së komunizmit e 
kremtoi mbi gërmadhat e Kishës së Shëna 
Ndout në Laç, më 13 qershor 1990. Vdiq 
më 11 nëntor 1998. U varros në Varrezën 
e Rrëmajit.

kabashi Luigj 
Lindi më 1934, në Shkodër. Më 26 mars 

1957, me vendim nr. 42, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhëtisë ndaj atdheut në formën e 
arratisjes» dhe e dënoi me 4 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet.  Më 23 korrik 
1958, me vendim nr. 71, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhëtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
25 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 257-258.

kabashi Metush
Lindi më 1918, në Plovishtë, Korçë. Më 

10 prill 1952, me vendim nr. 93, Gjykata 
e Lartë (Kol. Usht.) e dënoi «për krime 
kundër shtetit» me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 400.

kabashi Xhevdet
Lindi më 14 shkurt të vitit 1927, në 

Shkodër. Më 10 tetor 1950, me vendim nr. 
453, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje»  dhe e 
dënoi me 7 vjet privim lirie  dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 1 vit kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 198-199.

kabello Hamit 
Lindi më 1903, në Tragjas, Vlorë. Më 28 

dhjetor 1949, me vendim nr. 121, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e strehimit e furnizimit të 
bandave të ardhura nga jashtë» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 307-308.

kabello ismail 
Lindi më 1941, në Vlorë. Më 21 tetor 

1960, me vendim nr. 137, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
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12 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 268-269; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 128.

kaboçi Hafuz
Lindi më 1933, në Nimçë, Kukës. 

Më 11 shkurt 1981, me vendim nr. 6, 
Gjykata Kukës e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 7 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 183-184.

kaboçi Medi
Lindi në vitin 1927. U internua për 

motive politike. Më 24 maj 1993, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimi nga rrethi i Kukësit në rrethin e 
Tepelenës prej datës 10 prill 1949 deri më 
10 prill 1952.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 72-73.

kaboçi Hysen
Lindi në vitin 1929, në Nimçë. U 

internua për motive politike. Më 15 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimi nga rrethi Kukës 
në rrethin e Tepelenës prej datës 26 prill 
1949 deri më 26 prill 1952.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 78-79.

kaboçi Medi
Lindi në vitin 4 korrik 1941, në 

Bazhigrad. U internua për motive 
politike. Më 6 gudht 1992, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimi nga rrethi i Korçës në Kamzë të 
Tiranës prej vitit 1949 deri më vitin 1952.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 80-81.

kaca ali
 Lindi më 1918, në Zall-Dardhë, Dibër. 
Ka vuajtur burg për motive politike, prej 
19 maj 1981 deri më 28 tetor 1982. Është 
dënuar nga Gjykata e Dibrës, me vendim 
nr. 93, më 18 gusht 1981.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 316-317.

kaca Haxhi
 Lindi më 1900, në Zall-Dardhë, Dibër. 
Arrestuar më 26 dhjetor 1944. Më 7 korrik 
1945, Gjykata Ushtarake e Peshkopisë e 
dënoi si «armik i popullit», me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e të 
drejtave civile dhe politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 289-290.

kaca Haxhi
Lindi më 1932, në Bicellë, Elbasan. 

Është internuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 

Abdulla Kacani
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së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimi, nga Elbasani 
në Berat dhe Tepelnë, prej 14 prill 1946 
deri më 10 janar 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 237-238.

kaca Lije
Lindi më 1895, në Bicellë, Elbasan. 

Është internuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë dhe Berat, prej 14 prill 1946 
deri më 10 janar 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 247-248.

kaca Mehdi
 Lindi më 1871, në Tartaj, Zallë-Dardhë, 
Dibër. Me vendim nr.211, më 17 maj 1994 
Gjykata e Dibrës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes nga forcat komuniste, për 
motive politike, më 3 dhjetor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 411-412-413.

kaca riza 
Lindi më 1928, në Mat. Më 26 gusht 

1946, me vendim nr. 444, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin si amik i popullit dhe sabotator» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 401-402. 

kaca Shaban
Lindi më 1925, në Librazhd. Është 

internuar për motive politike. Më 18 prill 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Librazhdi në Tepelenë, 
prej 5 maj 1949 deri më 29 nëntor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 351-352.

kaca Xhelal
 Lindi më 1915, në Vinjoll, Mat. Më 13 
gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e dënoi për «krime të kryera gjatë luftës», 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të  drejtave 
për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 222-223.

kacani abdulla
 Lindi më 1929, në Durrës. Arrestuar 
më 25 mars 1952. Më 13 tetor 1952, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi se «ka bërë 
pjesë në një grup kundërshtar», me 8 vjet 
burg; si «agjent i spiunazhit jugosllav», 
me 7 vjet burg dhe punë të detyruar; për 
përgatitje për t’u arratisur në Jugosllavi, 
me 5 vjet burg dhe punë të detyruar; 
përfundimisht, u dënua me 15 vjet burg, 
punë të detyruar, humbjen e gradës dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet. 
U liruar më 31 gusht 1957, me kusht. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 488-489.

kacani Jorgo
Lindi më 1916, në Korçë. Arrestuar 

më 9 gusht 1946. Më 13 nëntor 1946, me 
vendim nr. 311, Gjykata Ushtarake Korçë 
e dënoi për «sabotator i pushtetit» me 4 
vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave qytetare e politike baras me 
kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 699.

kacani Mustafa
 Lindi më 1911, në Fushë-Alie, Dibër. 
Është pushkatuar për motive politike,më 
1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 437, 465.

kacani Rexhep
 Lindi më 1928, në Fushë-Alie, Dibër. 
Ka vuajtur burg për motive politike, prej 
11 shtator 1978 deri më 9 dhjetor 1986.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 283.

kacani Sulejman
 Lindi më 1913, në Fushë-Alie, Dibër. 
Me vendim nr. 370, më 24 gusht 1993, 
Gjykata e Dibrës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes pa gjyq, në përpjekje me 
forcat komuniste, për motive politike, në 
gusht 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 430-431-432.

kacarosi Marie
 Lindi më 1945, në Tiranë. Është 
internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 23, më 23 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Tirana në Shkodër, për 
periudhën 1947-1951 dhe 1952-1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 815-816.

kacarosi Sile 
Lindi më 1805, në Shkodër. U dënua 

për motive politike, dhe më 10 gusht 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Tiranës në 
Shkodër, prej vitit 1947 deri në 1958. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 357-358.

kacarosi Spiridhon
Lindi më 1891, në Shkodër. Më 30 mars 

1954, u internua 5 vjet në Kuç, Vlorë.

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 82.

kaceli ali
Lindi në Tiranë. U internua për motive 

politike. Më 3 maj 1994, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 

Jonuz Kaceli

Shkresë  për internimin e familjes së Jonuz Kacelit
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internimit nga rrethi i Dibrës në rrethin e 
Tepelenës, prej datës 15 shkurt 1949 deri 
më 25 mars 1952.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 113-114.

kaceli gëzim
Lindi më 1933, në Tiranë. U internua 

për motive politike. Më 24 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Tepelenës, prej datës 15 shkurt 
1949 deri më 25 mars 1952.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 115-116.

kaceli  ismail ali
Lindi më 1918, në Mat. Është vrarë pa 

gjyq më 18 gusht 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kaceli Jonuz
Lindi më 1908, në Tiranë. Tregtar. 

Gjatë luftës ndihmoi forcat partizane, por 
u zhgënjye shpejt. Më 1948, familjen e tij 
e dëbuan nga shtëpia. Emri i tij ishte në 
listat e njerëzve që do të pushkatoheshin 
nga Sigurimi, u arrestua më 20 shkurt 
1951. Në hetuesi e torturuan. U vra në 
qeli, nga oficerët e Sigurimit, më 25 shkurt 
1951. Më 2 mars 1951, familja e tij u dëbua 
në Skrapar. Në letrën dërguar nga Tirana 
Komitetit Ekzekutiv të rrethit Skrapar, 
thuhej: “Dërgohen në atë qytet të dëbuar 
nga Tirana familjet e disa reaksionarëve 
të pushkatuar këto kohët e fundit për 
aktivitet terrorist kundra Pushtetit 
Popullor. Këto janë: 1) Familja e Jonus 
Kacelit. Interesohuni për sistemimin e saj 
në ndonjë ndërtesë, gjithashtu t’u gjendet 
ndonjë punë sa për të siguruar bukën e 
gojës.”

Viti 1946, populli ndjek seancën gjyqësore në sheshin para kinemasë.
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Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 133-44. 

kaceli Zenep
Lindi më 1903, në Fier. Më 28 qershor 

1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga Tirana në 
Berat dhe Tepelenë, prej datës 15 shkurt 
1945 deri më 25 mars 1952.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 256-257.

kacerja Hasan
Lindi në vitin 1917, në Shkodër. Më 

28 shkurt 1957, me vendim nr. 31, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut mbetur në 
fazën e përgatitjes për t’u arratisur jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 172-173.

kaci abaz dullë
Lindi më 1908, në Dibër. Është vrarë 

pa gjyq më 12 prill 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kaciu Hajdar
Lindi më 1924, në Krujë. Më 9 tetor 

1951, me vendim nr. 524, Gjykata e Lartë 
(Kol. Ushtarak) e dënoi për «agjitacion 
e propagandë» dhe për «mos denoncim 
faji» me 3 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen  e të drejtës elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 88.

kacmoli Hajdar
 Lindi më 1922, në Durrës. Më 6 nëntor 
1993, Komisioni për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e njohjes së vrasjes pa gjyq për motive 
politike, më 15 nëntor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 622-623-624, 
Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kacmoli Qamil
 Lindi më 1919, në Shijak. Më 19 mars 
1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për «veprimtari kundër pushtetit 
popullor», me 15 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
humbjen e të drejtave civile dhe politike 
dhe punë të detyruar. Gjykata e Lartë ia ka 
zbritur dënimin në 10 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 466-467.

kacoli ramazan
Lindi në vitin 1902, në Tiranë. Më 23 

janar 1948, me vendim nr. 31, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor si 
«njeri me shpirt antipushtet», si «anëtar 
të organizatës së deputetëve në lidhje 
direkte me Shefqet Bejën», si njeri që 
«ka propaganduar e agjituar në rrethe 
personash të prekur dhe ka mbledhur 

Luk Kaçaj
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ndihma për arkën e organizatës, me 
anën e së cilës do të përmbyste pushtetin 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e 
tëpatundshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 420-421.

kacollja Mehmet
Lindi në vitin 1927, në fshatin Kakunjë 

të Tiranës. Më 26 shtator 1951, me vendim 
nr. 268, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
Tiranës e deklaroi fajtor se «ka strehuar 
e ndihmuar kriminelët e arratisur» dhe 
e dënoi me një vit heqje lirie dhe punë të 
detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 283-284.

kaconja Hamdi
Lindi më 1920, Krujë. Ka vuajtur burg 

për motive politike, prej 2 korrik 1962 deri 
më 21 janar 1966.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 70.

kaça Shaqir
Lindi më 1912, në Tiranë. Më 11 gusht 

1945, me vendim nr. 248, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fator për «pjesëmarrje 
në një organizatë politike kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie 
dhe konfiskimin e pasurisë së tundshme e 
të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 70-71.

kaçaj Fran 
Lindi më 1929, në Shkodër. Më 8 shkurt 
1994, Gjykata e Shkodrës njohu faktin e 
internimit për motive politike prej datës 31 
maj 1973 deri më 10 qershor 1980.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 178-179.

kaçaj gjergj
Lindi më 1936, në Aliaj, Malësi e 

Madhe. Është internuar për motive 
politike. Më 10 mars 1993, me vendim nr. 
21, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Shkodra në Tepelenë, prej 10 prill 1951 
deri më 1 tetor 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 458-459.

kaçaj Luk
Këngëtar lirik, bas.
U lind më 19 korrik të vitit 1926, në 

Bajzë të Kastratit (Malësia e Madhe). 
Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në 
Gjimnazin e Jezuitëve në Shkodër, ku 
kish mësues Atë Martin Gjokën e, më 
vonë, Atë Filip Mazrrekun. Me t’u hapur 
Liceu Artistik, niset për Tiranë. Më 1947 
pranohet në orkestrën e Radio Tiranës, por 
pas dy muajsh pushohet nga puna si «ish 
nxënës i françeskanëve», dhe dërgohet 
hamall në një magazinë në Yzberisht. E 
ndihmon kompozitori Kristo Kona, aso 
kohe deputet, duke e angazhuar me korin 
e Filharmonisë. Në vitet 1947-1950, punon 
në Korin e Përgjithshëm të Shtetit dhe 
në Ansamblin e Ushtrisë si solist dhe si 
korist. Në vitin 1953, në festivalin е Dytë 
të Rinisë që u mbajt në Bukuresht, me 
interpretimin e aries së Filipit nga opera 
«Don Karlos» e Verdit, Kaçaj fitoi çmimin 
e dytë ndërkombëtar të Festivalit.

Në vitet 1950-‘55 kryen studimet e 
larta për kanto pranë Konservatorit «P. 
I. Çajkovski» në Moskë. dhe që atë vit 
emërohet solist në TOB, ku realizoi role 
të paharruara nga operat shqiptare dhe 
botërore. Më vitin 1955, në konkurimin 
e Balshoj Teatrit të Moskës, ndërmjet 170 
këngëtarëve konkurues, fitoi vendin e 
katërt, duke lënë pas vetes këngëtarë me 
përvojë të gjatë skenike e me emër. Më 
28 nëntor 1958, interpreton në «Balshoj 
Teatër» Don Bazilion nga «Berberi i 
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Seviljes» i Rosinit. Pаs tre vjetësh, рёг 
merita tё veçanta në fushën e intepretimit 
dhe të propagandimit të artit shqiptar, 
Luk Каçаj, 36-vjeçar, u nderua me titullin 
«Аrtist i Merituar». Në vitin 1966 u 
emërua pedagog i kantos në Institutin e 
Lartë të Arteve. Më 28 maj 1973, Sigurimi 
i Shtetit e arrestoi në prani të studentave 
dhe pedagogëve, në hollin e Akademisë 
së Arteve të Bukura. Më 21 gusht 1973, 
me vendim nr. 364, Gjykata  e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 5 vjet heqje lirie. Por thuajse dy javë 
më vonë, me një shkresë sekrete, Ministria 
e Brendshme iu drejtua Gjykatës së Lartë 
dhe Prokurorisë së Përgjithshme. Shkresa, 
e firmosur nga Feçor Shehu, atëherë 
zëvendësministër i Brendshëm, vërente 
se «...masa e dënimit me pesë vjet burg 
që iu dha të pandehurit është e butë dhe 
nuk i përgjigjet rrezikshmërisë së theksuar 
shoqërore që paraqet vepra e kryer dhe vetë 

i gjykuari». Megjithatë, Gjykata e Lartë, si 
në pak raste të tilla, e la në fuqi vendimin 
e Gjykatës së Tiranës. Por me vendimin e 
11 tetorit të Kolegjit Penal të Gjykatës së 
Lartë, firmosur nga Aranit Çela, dënimit i 
shtohet edhe konfiskimi i pasurisë së tij. U 
lirua në vitin 1978 dhe për disa vite punoi 
si hamall te Pazari i Ri në Tiranë. Vdiq më 
7 shtator 2001 në Laç. Pas vdekjes, në vitin 
2009, Presidenti i Republikës, Bamir Topi, 
i akordoi urdhërin «Nderi i Kombit».

rolet: Don Bazilio tek opera «Berberi 
i Seviljes» i Rossinit; Gjini tek opera 
“Mrika” e Prenkë Jakovës; Bozone-n tek 
opera «Madame Butterfly» e Puccinit; 
Alekon tek opera «Aleko» e Rahmaninofit; 
Sparafucile-n tek opera «Rigoletto» e 
Verdit etj.

Filmografia: «Skënderbeu», 1953 (në 
rolin e këngëtarit të verbër); «Përse bie kjo 
daulle?», 1969 (në rolin e babait).

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 94-95.

Kampi i internimit, Grabian.
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kaçaj Mri
Lindi më 1938. U dënua për motive 

politike, dhe më 1 prill 1993, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen 
e internimit nga rrethi i Shkodrës në 
Tepelenë, prej datës 10 prill 1951 deri më 
1 tetor 1953. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 359-360.

kaçaj Mrika
Më 8 shkurt 1994, Gjykata e Shkodrës 

njohu faktin e internimit për motive 
politike prej datës 18 janar 1973 deri më 18 
janar 1978. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 178-179.

kaçaj ndue 
Lindi më 1928, në Brashtë, Shkodër. 

Më 13 shkurt, 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, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike 
më 20 gusht 1960. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 182-183.

kaçaku Haxhi
Lindi më 1887, në Pojan, Pogradec. Më 

19 tetor 1945, me vendim nr. 9, Gjykata 
Ushtarake Pogradec e dënoi si «kriminel 
lufte dhe armik i popullit», me 30 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për aq kohë. Liruar më 
27 prill 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 390.

kaçani Stefan
Lindi më 1917, në Sarandë. Më 

20 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi se «ka bërë pjesë në 
një grup armiqësor, duke pasur lidhje 
me sillogun», me 10 vjet burg, punë të 

detyruar dhe heqjen e të drejtës politike 
për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 576-577.

kaçani Shaqo
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
169.

kaçaniku Hamdi
Lindi më 1900, në Kosovë. Më 29 

shtator 1945, Gjykata Ushtarake e Fierit 
e dënoi si «armik i popullit dhe kriminel 
lufte, ka kryer këto faje: ka qenë pjesëtar i 
organizatës tradhtare të Ballit Kombëtar», 
dhe  e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike. 
Më 8 dhjetor 1951, Gjykata Ushtarake e 
Durrësit e dënoi për «pjesëmarje në një 
grup antipushtet», «arratisje jashtë shtetit», 
dhe «agjitacion e propagandë», me 13 vjet 
burg, punë të detyruar, dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 470.

kaçaniku rakip
Lindi në Kosovë. Arrestuar më 18 

qershor 1951. Më 10 prill 1954, u dënua me 
7 vjet burg, për «agjitacion e propagandë». 
Liruar më 4 gusht 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 452-453.

kaçaniku Shefqet
Lindi më 1928, në Prizren. Mësues 

letërsie. Erdhi në Shqipëri për t’u larguar 
nga shtypja e regjimit jugosllav dhe 
përfundoi në burgjet politike të Shqipërisë. 
Më 27 tetor 1975, me vendim nr. 103, 
Gjykata Lezhë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 290-291; Agim 
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Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xheferri, 1995), 99.

kaçelano niko 
Lindi më 1901, në Himarë. Më 8 maj 

1946, me vendim nr. 2, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin si 
armik e sabotator i pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 541-542. 

kaçeli dilë
Lindi më 1906, në Shkodër. U internua 

për motive politike. Më 5 tetor 1992, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Shkodra në rrethin 
e Tepelenës, prej datës 10 tetor 1948 deri 
më 20 dhjetor të vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 230-231.

kaçeli Jonuz
Lindi në vitin 1908, në Tiranë. U 

arrestua më 20 shkurt 1951, dhe më 27 
shkurt të po këtij viti, me vendim nr. 64, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në një organizatë 
terroriste» për «propagandë kundra 
shtetit» për «hyrje në shërbim të spiunazhit 
imperialist» dhe për «nxitje lufte», dhe 
e dënoi me vdekje, me pushkatim, 
konfiskimin e pasurisë së tij të tundshme e 
të patundshme dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave civile.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 39-40.

kaçeli Rexhep
Lindi në vitin 1910, në Tiranë. Më 4 

shkurt 1950, me vendim nr. 14, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«determinimin e të tjerëve» dhe «për 
agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 

me 10 vjet burg me punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë. Më 4 maj 1950, me vendim nr. 148, 
Gjykata e Lartë Ushtarake ia uli dënimin 
në 7 vjet privim lirie me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 140-141.

kaçeli Zef
Lindi më 1929, në Shkodër. U internua 

për motive politike. Më 20 tetor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Shkodra në rrethin 
e Tepelenës dhe të Lushnjës, prej datës 10 
tetor 1948 deri më 20 shkurt të vitit 1960.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 228-299.

kaçi astrit
Lindi më 1967, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Babai i tij, 
Mehmet Kaçi [shih], ka vuajtur burg për 
arsye politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 133.

kaçi Bukurije
Lindi më 1930, në Lazarej, Peqin. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Peqini në 
Berat, prej 1946 deri më 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 703-704.

kaçi (kurti) dije
Lindi më 1925, në Lazarej, Peqin. Është 

mbajtur në hetuesi për motive politike, 
prej 5 janar 1945 deri më 28 mars 1946, 
pastaj është internuar, nga Peqini në Berat, 
prej 28 shtator 1946 deri më 25 shkurt 1947. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 701-702.

kaçi Elmas
Lindi më 1922, në Peqin. Me vendim 

KaçELano
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nr. 1915, më 2 shtator 1993, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit vendosi njohjen e 
faktit të vdekjes për motive politike, më 25 
shkurt 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 3-4.

kaçi gjelë
Lindi më 1921, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Laç në 
Tepelenë, prej 1 gusht 1949 deri më 10 
dhjetor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 244-245.

kaçi gjeto 
Lindi më 1900, në Shkodër. Më 2 gusht 
1950, me vendim nr. 437, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
sabotimit ekonomik» dhe e dënoi me 10 
muaj burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 336.

kaçi gjin gjokë
Lindi më 1904, në Mirditë. Më 16 

gusht 1949, me vendim nr. 98, Gjykata 
e Lartë Kolegji Ushtarak e dënoi për 
«bashkëpunim me kriminelë të arratisur» 
me vdekje, pushkatim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 533-534.

kaçi gjok gjin
U lind në fshatin Bukmirë të Mirditës. 

U pushkatua më 17 gusht 1949, pas vrasjes 
së Bardhok Bibës.

kaçi ildifan
Lindi më 1945, në Sarandë. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 21, më 10 mars 1993, Komisioni i 

Kaçi

krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Elbasani 
në Bishqem, prej 28 maj 1968 deri më 30 
shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 113-114.

kaçi Mehmet
Lindi më 1937, në Lazarenj. Më 13 

shtator 1969, Gjykata e Elbasanit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit», me 8 vjet burg. Më 4 dhjetor 
1981, Gjykata e Elbasanit e ridënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 42-43.

kaçi Pëllumb    
Lindi më 1951, në Himarë. Më 8 gusht 

1967, me vendim nr. 23, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë 
ndaj atdheut në formën e tentativës për 
arratisjes» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 405-406.

kaçi rusa
Lindi më 1899, në Gjirokastër. Me 

vendim të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, është internuar nga Gjirokastra 
në Goranxi (Gjirokastër), prej 25 gusht 
1954 deri më 4 janar 1956. 

ISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 532-533.

kaçi Sadik
Lindi më 1912, në Elbasan. Më 9 

dhjetor 1947, me vendim nr. 475, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e dënoi për faje 
penale kundra popullit me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave të 
përgjithshme. Pushkatuar më 1948. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 19-20.
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kaçi Sadik 
Lindi më 1964, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike. Babai i tij, 
Mehmet Kaçi [shih], ka vuajtur burg për 
arsye politike, ndërsa gjyshi i tij, Sadik 
Kaçi [shih], është pushkatuar më 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 281.

kaçi thanas
Lindi më 1917, në Vanistër, Gjirokastër. 

Arrestuar më 23 prill 1952. Më 24 shkurt 
1953, Gjykata Speciale e Sigurimit e dënoi 
se ka dezinformuar organet e sigurimit 
të shtetit dhe është përjashtuar nga rrjeti 
informativ. Është rekrutuar përsëri nga 
organet dhe ka vazhduar t’u japë këtyre 
organeve (të Sigurimit), informata fals 
për gjoja ekzistencën e një organizate që 
vepronte në rrethin e Gjirokastrës, dhe që 
kishte lidhje me Tiranën. Për të gjitha këto 
arsye, u dënua me 25 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 475-476.

kaçifa Kristo
Lindi më 1900, në Gjirokastër. Më 17 

gusht 1959, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», kundër 
pushtetit popullor, me 6 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 506-507.

kaçinari Prof. Prengë vlash
U lind në vitin 1910, në Mitrovicë. Pas 

shkollimit fillor në Kosovë, kreu Liceun e 
Korçës. Me të përfunduar Liceun, në vitin 
1931 filloi studimet e larta për filozofi në 
Lion të Francës. Pas kryerjes së studimeve, 
u emërua në Liceun e Shkodrës. Gjatë 
pushtimit italian u rrjeshtua në anën 
e intelektualëve antifashistë që e 
kundërshtuan pushtimin: ishte një nga 
organizatorët e demostratave të 28 nëntorit 
1939 dhe të janarit 1940, bashkë me disa 
profesorë të tjerë, si Safet Butka [shih], 

Tahir Shkreli etj. Në fillim të vitit 1943 u 
takua me Mithat Frashërin dhe u zgjodh 
në strukturat drejtuese të Ballit Kombëtar 
për qytetin e Shkodrës. Pas vitit 1944, nuk 
u angazhua më në politikë. Me të mbaruar 
lufta, e vazhdoi për pak kohë punën në 
Liceun e Shkodrës dhe e përfundoi aty vitin 
shkollor 1945-1946. Vitin tjetër u transferua 
në Liceun e Korçës dhe, pas pak muajsh, 
në Liceun e Durrësit. Pa kaluar shumë 
kohë, u arrestua. Në shkresën nr. 58, datë 
13. 9. 1947, drejtuar Drejtorisë së Liceut 
të Durrësit, Ministria e Arsimit njofton se 
zoti Prengë Kaçinari, profesor në atë Lice 
pushohet nga puna, sepse është arrestuar. 
Më 24 dhetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Durrësit, me vendim nr. 704, bashkë me 
Arshi Pipën [shih], Hysen Ballhysën [shih] 
e Pashko Gjeçin [shih], i deklaroi fajtorë se 
«kanë qenë antarë të organizatës së gjerë 
agjento-sabotatore, dhe antarë të grupit 
social-demokrat, për të rrëzuar me dhunë 
Pushtetin Popullor duke pritur një zbarkim 
nga jashtë», dhe e dënoi me privim lirie 
për jetë, konfiskim të pasurisë së tij të 
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luajtshme dhe të paluajtshme dhe humbjen 
e të drejtave civile dhe politike për tre vjet 
kohë. Gjykata e Lartë, me vendim nr. 96, 
datë 29 shkurt 1948, ia zbriti dënimin në 20 
vjet privim lirie. Meqë ishte mjaft i sëmurë, 
u la i lirë më 28 prill 1949, dhe u emërua në 
Kavajë. Vrau veten 3 nëntor të vitit 1956, 
në Tiranë. Pas rënies së regjimit komunist, 
iu dhanë titujt e nderit «Mësues i Popullit» 
dhe «Martir i demokracisë».

Msc. Nikollë Loka, Prengë Kaçinari, dritë mbi 
jetën e edukatorit të kombit, «Dielli», 27. 10. 2013; 
F. 1, V. 2014, D. 14, f. 74-75. 

kaçorri terezë Zef
Lindi në Skuraj, Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 26 
dhjetor 1992, me vendim nr. 19, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Lezhë dhe Tepelenë, prej 1945 deri në 
1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 610-611.

kaçuçi dilaver
 Lindi më 1913, në Libohovë. Me 
vendim nr. 1826, më 27 maj 1994, , Gjykata 
e Durrësit vendosi vërtetimin e faktit 
juridik të vrasjes, më 26 korrik 1951. Vrasja 
është kryer në përpjekje me forcat e ish-
ministrisë së Brendshme, pasi Dilaveri 
ishte i arratisur politik, dhe ishte kthyer 
për të kryer veprimtari kundër regjimit 
komunist. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 769-770-771.

kaçuli daut
Lindi më 1937, në Kavajë. Më 22 korrik 

1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut, duke u arratisur 
në Greqinë monarko-fashiste», me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë, pjesës së tij, dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 678-679.

kaçupaj Smajl
Lindi më 1917, në Shkodër. Më 14 tetor 

1955, me vendim nr. 4, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe «për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 20 
vjet heqje lirie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 205-206.

kaçupi veap Sali 
Lindi më 1908, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 19 qershor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kaçurri Qamil
Lindi në vitin 1919, në Shkodër. Më 

9 mars 1951, me vendim nr. 52, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «krime kundra shtetit» dhe e dënoi 
me 6 vjet burg me punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 196-197.

kada Mustafa
Lindi më 1947, në Havaleas, Fier. 

Me vendimin nr. 97, më 17 gusht 1971, 
Gjykata e Fierit e deklaroi fajtor për krimin 
e parashikuar nga neni 239/11 të K.P. 
dhe e dënoi me 4 vjet burg. Për krimin e 
parashikuar nga neni 241/1, i K.P. u dënua 
me 6 muaj burg. Në bazë të nenit 48 të K.P. 
u dënua me 4 vjet burg. Gjykata e Lartë, 
me vendimin nr. 887, datë 25 shtator 1971, 
ka ndryshuar masën e dënimit për krimin 
e parashikuar nga neni 239/11 të K.P. dhe 
u dënua me 1 vit burg. Në bazë të nenit 
241/1, u dënua me 3 muaj burg. Në bazë të 
nenit 48 të K.P. u dënua me 1 vit burg. Më 
24 qershor 1976, Gjykata e Fierit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
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pushtetit popullor», me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 330-331.

kadare Mehmet 
Lindi më 1925, në Gjirokastër. Më 30 

nëntor 1945, me vendim nr. 42, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 327-328.

kadare tahir
Lindi në Gjirokastër. Gjatë luftës, 

zv/komandant i Brigadës I, pas luftës, 
komandant i artilerisë, zv/shef i Shtabit 
të Përgjithshëm. Përgjegjës për një sërë 
krimesh të kryera gjatë luftës, përfshi 
masakrën ndaj 130 robërve italianë, të cilët 
i vranë për t’u marrë rrobat, dhe vrasjen 
e 65 ballistëve në Matjan të Lushnjës, në 
tetor 1943. Më 1956, u lirua nga ushtria. 
Vdiq në burg më 1962.

kadarja Zef
Lindi në Shkodër. Diplomuar në 

Akademinë Ushtarake, Itali. Zotërues i 
disa gjuhëve të huaja. Gjatë pushtimit 
fashist mbajti detyrën e prefektit dhe 
kuestorit. U dënua me vdekje nga Gjyqi 
Special. Nuk pranoi asnjë akuzë.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 304; Pjetër 
Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 11.

kadeli dila
Lindi më 1921, në Rrëshen, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 19 
nëntor 1992, me vendim nr. 18, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, Kamëz, Lushnjë, prej 10 
shtator 1949 deri më 10 maj 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 226-227.

kadeli Fran Mark
Lindi më 1945, në Bulsharë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 1 
tetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 683-684.

kadeli gjela
Lindi më 1905, në Kthellë Epër, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 1 
tetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 580-581.
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kadeli gjetë
Lindi më 1942, në Mirditë. Më 25 

korrik 1973, me vendim nr. 39, Gjykata 
Mirditë e dënoi për «sabotim, agjitacion e 
propagandë» me 15 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet.

kadeli gjok ndue
Lindi më 1904, në Mirditë. Ka vuajtur 

internim në kampin e Tepelenës, prej 21 
shkurt 1950, së bashku me familjen. Më 
7 shkurt 1994, me vendim nr. 4, Gjykata 
Laç vendosi njohjen e faktit të vdekjes në 
internim, më 31 maj 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 292-293.

kadeli Marije Mark
Lindi më 1947, në Bulsharë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 1 
tetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 685-686.

kadeli Mark ndrec
Lindi më 1897, në Bulshar, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Me 
vendim të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve,  është internuar nga Mirdita në 
Tepelenë, prej 12 maj 1951 deri më 1 tetor 
1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 582-583.

kadeli Marta
Lindi në Mirditë. Është internuar 

për motive politike. Më 6 mars 1992, me 
vendim nr. 7, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Mirdita në Tepelenë, prej 

21 shkurt 1950 deri më 28 nëntor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 239.

kadeli Mrikë
Lindi më 1912, në Kurbnesh, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 19 
nëntor 1992, me vendim nr. 18, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, Kamëz, Lushnjë, prej 10 
shtator 1949 deri më 10 maj 1956. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 224-225.

kadeli ndue Mark
Lindi më 1946, në Bulsharë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 1 
tetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 687-688.

kadeli Pashk
Lindi më 1949, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 6 
mars 1992, me vendim nr. 7, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 21 shkurt 1950 deri më 28 
nëntor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 236-237.

kadeli Prena ndue
Lindi më 1901, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 6 
mars 1992, me vendim nr. 7, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 21 shkurt 1950 deri më 28 
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nëntor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 239.

kadeli Preng Mark
Lindi më 1942, në Bulsharë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 1 
tetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 689-690.

kadeli Zef
Lindi më 1910, në Mirditë. Më 2 

gusht 1946, me vendim nr. 273, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «krime 
kundër shtetit» me 2 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave për 2 vjet. Më 13 shtator 1950, 
me vendim nr. 189, Gjykata e Lartë, Kol. 
Ushtarak, e dënoi për «bashkëpunim me 
kriminela», me vdekje, pushkatim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 209.

kadenaj resmi razip 
Lindi më 1924, në Tepelenë. Është 

vrarë pa gjyq më 31 tetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kadesha gëzim
Lindi në vitin 1936, në Tiranë. U 

arrestua më 6 nëntor 1981, dhe më 18 
shkurt 1982, me vendim nr. 63, Gjykata 
e Rrethit të  Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie 
dhe humbje e të drejtës së zgjedhjeve për 3 
vjet kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 132-133.

kadëna resmi
      Lindi në vitin 1924. Më 6 gusht 1993, me 
vendim nr. 233, Gjykata e Tepelenës njohu 

faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat e regjimit komunist më 
31 tetor të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 21-23.

kadiasi Përparim
Lindi më 1920, në Skrapar. Më 3 

tetor 1946, me vendim nr. 26, Gjykata 
Ushtarake Berat e dënoi «se ka tradhtuar 
luftën nacionalçlirimtare, ka marrë pjesë 
në organizatën e Ballit Kombëtar, duke 
qenë i inkuadruar në bandën tradhtare të 
Ballit Kombëtar të Abaz Ermenjit», me 30 
vjet burg, punë të detyruar dhe konfiskim 
pasurie. Dënimi iu zbrit në 20 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 291.

kadija Shaqir
Lindi në vitin 1907, në Shkodër. Më 

11 prill 1964, me vendim nr. 30, Gjykata 
e Qarkut të Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me vdekje, 
me pushkatim, humbjen e përhershme të 
të drejtave civile-politike dhe konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 202.

kadilli adriatik
Lindi më 1931, në Korçë. Më 26 mars 

1953, me vendim nr. 93, Gjykata e Lartë e 
dënoi për «pjesëmarrje në grup kriminel 
dhe banda të armatosura të formuara 
jashtë shtetit nga anglo-amerikanët me 
qëllim minimin e pushtetit, spiunazh 
dhe agjitacion e propagandë kundër 
Republikës Popullore të Shqipërisë», 
me 20 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e  të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 380.

kadilli avdulla
Lindi më 1902, në Bulgarec, Korçë. 

Arrestuar më 16 gusht 1949. Më 28 prill 
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1950, me vendim nr. 49, Gjykata Korçë e 
dënoi për «propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 5 vjet burg. Vdiq në burg, 
më 1 prill 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 603-604.

kadilli Basri
      Lindi në vitin 1924, në fshatin Starovë të 
Pogradecit. Më 7 tetor 1978, me vendim nr. 
75, Gjykata e Pogradecit e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor», dhe e dënoi me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 138-139.

kadilli ibrahim
Lindi më 1926, në Starovë, Pogradec. 

Më 12 maj 1945, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës, e dënoi si «kriminel lufte», me 5 
vjet burg. Më 26 nëntor 1945, dënimi iu fal. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 58-59.

kadilli Myrvete
      Lindi në vitin 1923, në fshatin Protopapë. 
U dënua për motive politike. Më 13 mars 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Kolonjës në rrethin e Krujës, prej datës 1 
shkurt 1947 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 100-101.

kadilliu Milor
Lindi më 1930, në Korçë. Arrestuar 

më 4 tetor 1958. Më 9 janar 1959, me 
vendim nr. 1, Gjykata Ushtarake Tiranë 
e dënoi për «përgatitje për tu arratisur»  
me 20 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 4 vjet; 
për «agjitacion e propagandë» me 7 vjet 
burg. Përfundimisht është dënuar me 20 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 462.

kadiu (kaloshi) alifete
Lindi më 1935, në Dibër. Është internuar 

dhe dëbuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim - dëbimit nga 
Dibra në Tepelenë, Berat, Vlorë, Lushnjë, 
prej 1 mars 1946 dëri më 25 prill 1961 dhe 
prej  26 prill 1961 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 58-59.

kadiu avdyl
Lindi më 1927, në Sul, Devoll. Më 8 

nëntor 1945, me vendim nr. 9, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi se «ka marrë pjesë 
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në organizatë politike me qëllim rrëzimin 
e pushtetit», me burgim të përjetshëm dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 89-90.

kadiu dudie din 
Lindi më 1900, në Kurdari, Mat. U 

pushkatua shtatzënë nga forcat e Brigadës 
V, në ngjarjen që njihet si masakra e 
Kurdarisë, ku u vranë rreth 20 vetë dhe 
u dogjën dhjetra shtëpi. 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 njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për arsye politike, më 17 korrik 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 850-851; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17; Agim Musta, Dosjet e 
gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal Xheferri, 1995), 165.

kadiu Emin
Lindi më 1897, në Sul, Devoll. 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 28 korrik 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 206-207; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kadiu Fatmir
 Lindi më 1964, në Shijak. Humbi 
aftësinë mendore, si pasojë e mbylljes në 
spitalin psikiatrik, sepse fliste kundër 
regjimit komunist. Më 27 maj 1986, Gjykata 
e Durrësit e deklaroi të papërgjegjshëm 
për veprën penale të agjitacionit dhe 
propagandës dhe vendosi mjekimin e 
detyrueshëm në spitalin psikiatrik të 
Elbasanit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 605-606.

kadiu Hajrie
Lindi më 1885, në Greqi. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korça në 
Tepelenë, Berat, prej 1 tetor 1945 deri më 6 
tetor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26 , FL. 3-4.

kadiu Haxhi
Lindi më 1875, në Burrel. Më 10 shtator 

1993, Gjykata e Matit vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes pa gjyq, nga Brigada 
V partizane, me komandant Shefqet Peçin, 
në fshatin Kurdari (Mat), bashkë me 18 
persona të tjerë, mes të cilëve edhe një 
grua, më 17 korrik 1944. Më 5 gusht 1944, 
Manush Myftiu, zv/komisar i Brigadës V, 
shkruante kështu për këtë ngjarje: “Gjat 
një përpjekje prej gati 2 ditë me forca 
gjermane që vinin nga Gryka për në Lis, 
Kurdaria, sidomos lagja Skënderaj na 
goditi mbas shpine, pasi na kish lajmëruar 
më parë se po të luftonim me gjermanët 
do të na godisnin. Ne muarëm me një herë 
masa dhe për “raprezalje” dogjëm lagjen 
dhe pushkatuam 15 veta që zumë nëpër 
shtëpija ose rrugëve të katundit. Natyrisht 
kjo u bë vetëm këtu, dhe për arsye të 
pabesis e të tradhtis së tyre. Krerët qen 
Allamanajt.”

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20,  FL. 260-261-262-
263; Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17; AQSH, F. 14, 
V. 1944, D. 53, Fl. 45-46.

kadiu Hysen
 Lindi më 1920, në Zerçan, Dibër. Më 
20 dhjetor 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 vuajtjes së 
dënimit për motive politike, prej 1 gusht 
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1959 deri më 31 korrik 1965. Burgun e ka 
vuajtur në burgjet jugosllave, pas arratisjes 
nga Shqipëria, më 30 maj 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 193-194.

kadiu Mendu
Lindi më 1944, në Sul Devoll. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim - dëbimit nga 
Korça në Tepelenë, Lushnjë, prej 1 tetor 
1945 dëri më 30 shtator 1991; nga këto 15 
vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 64-65.

kadiu Mentaz
Lindi më 1931, në Sul, Devoll. Është 

internuar për motive politike. Më 29 
korrik 1992, me vendim nr. 14, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim - dëbimit nga 
Korça në Tepelenë, Berat, Lushnjë, prej 1 
tetor 1945 deri më 8 dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 60-61.

kadiu Mirban
 Lindi më 1933, në Durrës. Ka vuajtur 
internim për motive politike, prej 1 tetor 
1945 deri më 5 tetor 1949. Babai, Sulejman 
Kadiu [shih], u burgos si armik i popullit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 453, 628.

kadiu nerime
 Lindi më 1943, në Durrës. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Plepa (Durrës), prej 1 tetor 1945 deri më 
5 tetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 650-651.

kadiu reshat
Lindi më 1897, në Sul, Devoll. Më 17 

nëntor 1945, me vendim nr. 13, Gjykata 
Pogradec e dënoi për «bashkëpunim dhe 
ndihmesë të Ballit Kombëtar», me 5 vjet 
burg, humbjen e të drejtave qytetare dhe 
konfiskim pasurie. Vdiq në internim. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 91-92.

kadiu Safete
Lindi më 1905, në Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 22 maj 1993, me vendim nr. 23, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim-
dëbimit nga Korça në Tepelenë, Berat, Fier, 
prej 1 tetor 1945 deri më 30 shtator 1991; 
nga këto 6 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 5-6.

kadiu Sami
Lindi më 1895, në Elbasan. Arrestuar 

më 4 dhjetor 1944. Më 4 qershor 1945, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e dënoi si 
«kriminel lufte» dhe «armik i popullit», 
me vdekje, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale përgjithmonë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 7-8.

kadiu Sulejman
Lindi më 1889, në Durrës. Arrestuar 

më 17 shkurt 1945 nga Divizioni Mbrojtjes 
Popullit, si kriminel lufte. Më 1 shtator 
1945, Gjykata  Ushtarake e Durrësit e 
dënoi si «armik i popullit», me 10 vjet 
burg. Liruar më 28 prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 454, 649, 551-
552; AMB, F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kadiu Shefqet
Lindi më 1875, në Sul, Devoll. Është 
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internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korçë në 
Tepelenë dhe Berat, prej 1 tetor 1945 deri 
më 11 shtator 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 1-2.

kadiu taf
Lindi më 1895, në Lis, Mat. Arrestuar 

më 10 dhjetor 1944. Më 21 tetor 1945, 
Gjykata Ushtarake Tiranë, e dënoi si 
«armik i popullit», me 3 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës civile e politike baras 
me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 809.

kadiu todi andrea
Lindi më 1921, në Elbasan. Është vrarë 

pa gjyq më 1 prill 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kadiu Vasfije
Lindi më 1912, në Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 18 janar 1994, me vendim nr. 27, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim- 
dëbimit nga Korça në Tepelenë, Lushnjë, 
prej 1950 deri më 25 prill 1961. periudha 
1950 – 1954 ka qenë internim. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 24-25.

kadiu Xhelal
 Lindi më 1940, në Durrës. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Plepa (Durrës), prej 1 tetor 1945 deri më 
5 tetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 647-648.

kadiu Zana
Lindi më 1950, në Tiranë. Është 

internuar për motive politike. Në maj 1993, 
me vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së internim - dëbimit nga Tirana në 
Tepelenë, Valias (Tiranë), Savër (Lushnjë), 
prej 10 shkurt 1952 deri më 30 shtator 1991; 
nga këto 8 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 62-63.

kadraj Sulejman
Lindi në vitin 1903, në Kaxhaz të 

Shijakut. Më 2 maj 1946, me vendim 
nr. 37, Gjykata  Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor si «kriminel lufte», «armik 
të popullit» dhe «anëtar të Legalitetit» dhe 
e dënoi me 8 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave civile-politike baraz me kohën e 
ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 102-103.

kadri Emrulla
Lindi më 1915, në Dibër. Më 24 maj 

1994, Drejtoria e Administratës së Burgjeve, 
i njohu kohën e vuajtjes së dënimit për 
motive politike, prej datës 22 shtator 1950. 
Vdiq në burg, më 13 gusht 1957.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 256-257.

kadria Bajram
   Lindi në vitin 1925, në Pukë. Më 27 
prill 1994, me vendim nr. 167, Gjykata e 
Pukës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat e regjimit 
komunist më 26 korrik 1944, në fshatin 
Dukaj të Tepelenës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 275.

kadria Përparim
Lindi më 1920, në Skrapar. Arrestuar 
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më 25 korrik 1946. Më 3 tetor 1946, me 
vendim nr. 26, Gjykata Ushtarake Berat 
e dënoi për «tradhti ndaj luftës Na-CL 
dhe ka qenë anëtar i Ballit Kombëtar të 
Abaz Ermenjit», me 30 vjet burg, punë të 
detyruar dhe konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 537.

kadrija demir
 Lindi më 1920, në Peshkopi. Më 5 
tetor 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi si «propagandist kundër Ushtrisë së 
Republikës së Shqipërisë», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 284-285.

kadrija Mehmet Brahim
Lindi më 1923, në Pukë. Është vrarë pa 

gjyq më 20 tetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kadriu Han
 Lindi më 1885, në Kandër, Kastriot, 
Dibër. Me vendim nr. 181, më 17 maj 1994 
Gjykata e Dibrës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes në përpjekje me forcat 
komuniste, më 18 gusht 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 414-415-416; 
Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kadriu Haxhi
 Lindi më 1908, në Dohoshisht, Dibër.  
Ka vuajtur burg për motive politike, prej 
24 maj 1948 deri më 10 qershor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 365-366.

kadriu Qamil
Lindi në vitin 1922, në Gjirokastër. 

Më 17 shtator 1945, me vendim nr. 15, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «kriminel lufte, 
se ka qenë pjesëtar i Organizatës së B. 
Kombëtar në Korçë dhe më vonë është 
lidhur me kriminelin Besim Belishovën e 

bandën e tij dhe ka qenë informator duke 
gjurmuar elementet e Luftës Nac. Çl»  dhe 
e dënoi me 10 vjet burg, humbjen e të 
drejtave qytetare-politike baraz me kohën 
e dënimit dhe konfiskimin e pasurisë së 
tij të tundshme e të patundshme. Në bazë 
të nenit 51 të ligjit nr. 382, datë 24 dhjetor 
1946, mbi D. P. P., dënimi iu kthye në 10 
vjet privim lirie me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 352-353.

kadriu Refik 
Lindi më 1937, në Gorencë të Ohrit 

(Maqedoni). Më 19 prill 1967, Gjykata e 
Vlorës e dënoi për tradhti ndaj atdheut, me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 409-410.

kadriu Sabri
Lindi më 1914, në Dohoshisht, Dibër. 

Ka vuajtur burg për motive politike, prej 
13 mars 1945 deri më 19 shtator 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 296.

kadusha ramadan
 Lindi më 1930, në Berat. Më 9 gusht 
1951, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
Durrësit e dënoi për «arratisje jashtë 
shtetit»,   për «agjitacion e propagandë», 
me 8 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 504-505.

kadushe ali
Lindi në vitin 1899, në Berat. Më 22 maj 

1945, me vendim nr. 49, Gjykata Ushtarake 
e Korpusit II Berat e deklaroi fajtor si 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e përhershme 
të të drejtave qytetare-politike. Vdiq në 
burgun e Burrelit.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 727-728; F. 1, V. 
2014, D. 23, f. 32-33.

kafazi Hysen rustem
      Lindi në vitin 1916, në Matohasanaj, 
Tepelenë. Më 1 shkurt 1994, me vendim 
nr. 56, Gjykata e Tepelenës njohu faktin 
e vrasjes së tij pa gjyq për motive politike 
nga forcat e diktaturës komuniste më 18 
janar të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 41-43; Gazeta 55, 28 nëntor 
2014, 17.

kafera asllan
 Lindi më 1894, në Trepçë, Dibër. 
Arrestuar më 14 gusht 1946. Më 21 gusht 
1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
dënoi «si sabotator i pushtetit», me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
qytetare baras me kohën e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 310-311.

kafexhija taip 
Lindi më 1922, në Shkodër. U arrestua 

më 18 qershor 1962, dhe më 19 tetor 1962, 
me vendim nr. 59, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës për përmbysjen e pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 321-322. 

kafexhiu ismail
Lindi më 1914, në Patinë, Mat. 

Arrestuar më 5 prill 1951. Më 1951, me 
vendim nr. 306, Gjykata Ushtarake Tiranë 
e dënoi për «dijeni mbi përgatitjen e një 
grupi anti pushtet të Sejfulla Shimës», me 
2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 762.

kafexhiu (beshiri) Xhevahir
Lindi më 1923, në Berat. Më 31 dhjetor 

1947, me vendim nr. 554, Gjykata ushtarake 
e Elbasanit e dënoi «se ka qenë një nga 
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iniciatorët e krijimit të Ballit Kombëtar 
dhe më vonë të Bashkimit Shqiptar, ka 
marrë pjesë në mbledhje ku janë marrë 
vendime, ka qenë i lidhur me agjentët e 
anglo-amerikanëve, të cilëve u ka dhënë 
informata me karakter ushtarak-politik-
ekonomik, ka pasur lidhje me kriminelët», 
me burg të përjetshëm, humbjen e të 
drejtave civile dhe politike për 5 vjet dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të 
paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 327.

kafsha ramazan Halit
Lindi më 1900, në Lushnjë. Është vrarë 

më 30 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kaftirani Sheme
Lindi më 1922, në Bletas, Pogradec. 

Më 27 maj 1978, me vendim nr. 34, 
Gjykata Pogradec e dënoi «për agjitacion e 
propagandë», me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 256.

kafturani adem
   Lindi më 1889, në Pogradec. Më 7 
shtator 1951, me vendim nr. 155, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«dhënie ndihmë bandave të armatosura» 
dhe për «dhënie informatash sekrete», dhe 
e dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 110-111.

kafturani Jaup
      Lindi më 1938, në Pogradec. Më 18 prill 
1957, me vendim nr. 12, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut», dhe e dënoi me 12 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 122-123.

kafturani Yllsere
      Lindi në vitin 1949. U dënua për motive 

politike. Më 9 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit në Podgozhan deri më 12 
shkurt 1982.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 152-153   

kagjini asamble
Lindi në vitin 1924, në Kavajë. U 

internua për motive politike. Më 28 tetor 
1991, Drejtoria e Administratës pranë 
Ministrisë të Rendit Publik, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit për 4 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 110-111.

kagjini Peço
Lindi në vitin 1924, në Gjirokastër. Më 

9 qershor 1962, me vendim nr. 2, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 138-139.

kahanazi Myslim
Lindi në vitin 16 prill 1896, në Tiranë. 

U dënua për motive politike. Më 30 maj 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dënimit prej datës 13 shkurt 
1947 deri më 18 gusht 1948.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 90-91.

kaiku idajet
 Lindi më 1945, në Kavajë. Më 22 
mars 1980, Gjykata e Durrësit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 10 vjet burg, 5 vjet internim, dhe heqjen 
e së drejtës së zgjedhjes për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 478-479.

kaiku idriz
 Lindi më 1951, në Kavajë. Më 30 
nëntor 1971, Gjykata e Tiranës e dënoi 
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për «tradhëti ndaj atdheut e mbetur në 
tentativë», me 15 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 506-507.

kaishi anastas
Lindi më 1916, në Sarandë. Më 28 mars 

1963, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», dhe për «nxitjen 
e urrejtjes dhe grindjes midis kombësive, 
racave dhe feve», me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 617-618.

kaja agim
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 17 
janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 

krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja, 
prej 23 gusht 1966 deri më 30 gusht 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 525.

kaja Bajram
Lindi më 1936, në Kavajë. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 20, më 
10 shkurt 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Kavaja në Berat, prej 
1945 deri më 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 767-768.

kaja Besim
Lindi më 1911, në Kavajë. Gjatë luftës ka 

KaiSHi
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qenë pjesë e forcave të BK. Me vendim nr. 
999, Gjykata e Kavajës vendosi vërtetimin e 
pushkatimit pa gjyq nga forcat komuniste, 
më 31 tetor 1946, në Kërcukaj (Tiranës).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 692-693.

kaja Bukurije
Lindi më 1931, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 17 janar 
1992, me vendim nr. 3, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja në Lushnjë, prej 23 
gusht 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 143-144.

kaja diturie
 Lindi më 1943, në Gjoricë, Dibër. Është 
dëbuar për çështje 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 dëbimit, nga Dibra në 
Berat, prej 1946 deri më 6 gusht 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 181-182.

kaja drita
Lindi në Lusnjë. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 3, më 
17 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, brenda rrethit të Lushnjës, prej 
2 prill 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 352.

kaja Faslli
Është dëbuar për motive politike. Më 

17 janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja, 
prej 23 gusht 1966 deri më 30 gusht 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 525.

kaja Fatos 
Lindi më 1966, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 17 janar 
1992, me vendim nr. 3, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja në Lushnjë, prej 23 
gusht 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 26 FL. 139-140.

kaja Femi
 Lindi më 1938, në Dibër. Është dëbuar 
për çështje 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 dëbuar, nga Dibra në Berat, prej 
1946, deri më 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 183-184.

kaja Ferit
 Lindi më 1889, në Dibër. Ka vuajtur 
burg politik, prej 11 korrik 1950 deri më 25 
nëntor 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 192.

kaja gramoz 
Lindi në Lushnjë. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 3, më 
17 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, brenda rrethit të Lushnjës, prej 
2 prill 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 352.

kaja Habib
Lindi më 1921, në Greqi. Me vendim nr. 

113, më 18 gusht 1993, Gjykata Popullore e 
Kolonjës, vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
nga forcat komuniste për motive politike, 
më 12 shtator 1943. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 826-827-828.
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kaja Hajrie
Lindi më 1913, në Kavajë. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 20, më 
10 shkurt 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Kavaja në Berat, prej 
1945 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 769-770.

kaja Hajrie
Lindi më 1944, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 17 janar 
1992, me vendim nr. 3, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja në Lushnjë, prej 23 
gusht 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 141-142.

kaja Hysen
Lindi në Lushnjë. Është dëbuar për 

motive politike. Më 17 janar 1992, me 
vendim nr. 3, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja në Lushnjë, prej 23 
gusht 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 140.

kaja ismail
Lindi më 1878, në Skrapar. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Skrapari 
në Krujë, prej 10 maj 1945 deri më 10 
dhjetor 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 192-193.

kaja Kadife
 Lindi më 1925, në Dibër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Berat, prej 1946 deri më 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 164-165.

kaja Mimoza
Lindi në Lushnjë. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 3, më 
17 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, brenda rrethit të Lushnjës, prej 
2 prill 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 352.

kaja Muharrem
Lindi më 1939, në Kavajë. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 20, më 
10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Kavaja në Berat, prej 
1945 deri më 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 773-774.

kaja osman
Lindi më 1889, në Gjoricë, Dibër. Më 22 

janar 1951, me vendim nr. 2, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e dënoi «për bashkëpunim me 
diversantët dhe për pjesëmarrje në grup 
antipushtet», me 8 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave për 2 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 209-210.

kaja Pëllumb
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 17 
janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja, 
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prej 23 gusht 1966 deri më 30 gusht 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 525.

kaja rabushe
Lindi më 1905, në Skrapar. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Skrapari 
në Krujë, prej 10 maj 1945 deri më 10 
dhjetor 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 194-195.

kaja Sadik 
Lindi më 1909, në Lekës, Korçë. Më 2 

nëntor 1945, me vendim nr. 12, Gjykata 
Ushtarake e Pogradecit e deklaroi fajtor 
për «krimin si armik i popullit» dhe e 
dënoi me 101 vjet burg. Me dekret të P.K 
P. më 27 prill 1949, me vendim nr. 819, 
dënimi i zbritet në 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 68-69.

kaja Safije
 Lindi më 1919, në Gjoricë, Dibër. 
Është internuar për çështje 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 Dibra në 
Berat, prej 1946 deri më 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 190-191.

kaja Sami
Lindi në Lushnjë. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 3, më 
17 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, brenda rrethit të Lushnjës, prej 
2 prill 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 352.

kaja Tafil
Lindi më 1907, në Kryevidh, Kavajë. Më 

23 gusht 1950, Gjykata e Durrësit e dënoi 
me 2 vjet burg për mos dorëzim bereqeti 
në afatin e caktuar, me qëllim sabotimin e 
ekonomisë. Gjithashtu iu konfiskua 1/8 e 
pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 682-683.

kaja trëndelina
Lindi më 1964, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 17 janar 
1992, me vendim nr. 3, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja, prej 23 gusht 1966 
deri më 30 gusht 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 524-525.

kaja vladimir
Lindi në Lushnjë. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 3, më 
17 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, brenda rrethit të Lushnjës, prej 
2 prill 1966 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 352.

kaja Xhelo
 Lindi më 1886, në Peshkopi. Arrestuar 
më 11 korrik 1950. Më 22 janar 1951, 
Gjykata e Lartë, Kolegji Ushtarak, e dënoi 
për «bashkëpunim me diversantët», 
me 8 vjet burg, dhe për «pjesëmarrje në 
një grup antipushtet», me 5 vjet burg. 
Përfundimisht, u dënua me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të  drejtave elektorale për 3 
vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 211-212.

kaja Ymer
Lindi më 1946, në Kavajë. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 20, më 
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10 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Kavaja në Berat, prej 1946 
deri më 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 779-780.

kaja Zybejde
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 17 
janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja, 
prej 23 gusht 1966 deri më 30 gusht 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 525.

kajana vasil 
Lindi më 1905, në Berat. Më 4 prill 

1946, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor 
për «krimin e sabotimit dhe abuzime me 
detyrën » dhe e dënoi me 10 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave qytetare politike për 
aq kohë. Më 18 gusht 1955, me vendim 
nr. 45, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tentativës 
për arratisjes» dhe e dënoi me vdekje , 
pushkatim, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet, 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 10 vjet, për «krimin e përvetësimit të 
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pasurisë socialiste» me vdekje , pushkatim. 
Përfundimisht është dënuar me vdekje 
, pushkatim konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet. 
Me dekret të P.K.P më 4 tetor, me vendim 
nr. 2082 dënimi i kthehet në 25 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 146-147-148; 
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
76.

kajca riza
Lindi më 25 dhjetor 1922, në Smaç 

të Matit. U arrestua më 1 qershor 1945, 
dhe më 16 mars 1946, me vendim nr. 69, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës  e deklaroi 
fajtor se «ka dezertuar nga radhët e ushtrisë 
kombëtare» dhe e dënoi me 9 muaj burg.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 124-125.

kajku nesim
Lindi më 1913, në Zimur, Dibër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 1 
prill 1953 deri më 14 tetor 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 297.

kajmaku Jonuz 
Lindi më 1927, në Vlorë. Më 1 janar 

1956, me vendim nr. 13, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «krimin e tentativës 
për arratisje» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet si dhe për 
«krimin e agjitacion e propagandës» me 
3 vjet burg. Përfundimisht u dënua me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 
Më 12 janar 1974, me vendim nr. 1, Gjykata 
e Sarandës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
7 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 392-393; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 106.

kajmaku Përparim
Lindi më 1922, në Qafzezë, Korçë. Më 

9 janar 1947, me vendim nr. 9, Gjykata 
Ushtarake Tiranë, e dënoi për «propagandë 
kundër pushtetit popullor, ka dezertuar 
nga radhët e ushtrisë dhe për zbarkimin 
e anglo-amerikanëve në bazë», me 5 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave civile e politike baras me kohën e 
dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 610.

kajmaku razie
Lindi më 1923. U internua për motive 

politike. Më 13 korrik 1994, me vendim nr. 
445, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga Pogradeci në 
Tepelenë, prej vitit 1948 deri në vitin 1949.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 195-196.

kajo Feruze 
Lindi më 1950, në Berat. U dënua për 

motive politike, dhe më 18 gusht 1992, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Beratit në 
rrethin e Vlorës, (Lapardha), prej datës 19 
qershor 1967 deri më 1970. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 212-213.

kajo Haki
Lindi më 1918, në Berat. Më 6 maj 1971, 

me vendim nr. 36, Gjykata Berat e dënoi 
«për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 7 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 258.

kajo iljaz
Lindi më 1948, në Lapardha, Berat. Më 

28 prill 1977, me vendim nr. 54, Gjykata 
Berat e dënoi për «agjitacion e propagandë 
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kundër pushtetit popullor», me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 323.

kajo islam
Lindi më 1890, në Bogdan, Berat. Është 

vrarë për motive politike, më 13 maj 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 349.

kajo Krenar
Lindi më 1942, në Lapardha, Berat. 

Më 6 maj 1971, me vendim nr. 36, 
Gjykata Berat e dënoi «për agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor në 
bashkëpunim», me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 260.

kajo Lumturi
Lindi më 1953. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 15, më 
1992, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Berati në Lapardha (Berat), prej 19 
qershor 1967 deri më 1974.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 299-300.

kajo Myftar
Lindi më 1909, në Perisnakë, Berat. Më 

6 qershor 1945, me vendim nr. 68, Gjykata 
Ushtarake Berat e dënoi «si krimin si 
kriminel lufte ka kryer këto faje: në fillim 
ne Luftën NÇL, mandej ka dezertuar dhe 
është hedhur në organizatën e Ballit, ka 
djegur shtëpitë e partizanëve, ka torturuar 
Maliq Pertefin, sepse kishte djalin partizan, 
ka plaçkitur dhe grabitur», me 15 vjet burg, 
punë të detyruar, humbjen e të drejtës 
elektorale dhe konfiskim pasurie. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 280.

kajo ramadan
Lindi më 1924, në Bogdan, Berat. Më 

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 vrasjes në kufi për 
motive politike, më 13 maj 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 354-355.

kajo (dangaj) Sadik
Lindi më 1910, në Lekës, Opar, 

Pogradec. Më 2 shkurt 1945, Gjykata 
e Pogradecit e dënoi si «kriminel lufte 
dhe armik i popullit», me 101 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme dhe humbjen e të drejtave 
civile e qytetare. Më 27 prill 1949, dënimi 
iu zbrit në 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 443-444.

kajo Selim
Lindi më 1913, në Lushnjë. Më 14 

gusht 1946, me vendim nr. 341, Gjykata 
Ushtarake Berat e dënoi si «armik i 
popullit» me 30 vjet burg, humbjen e të 
drejtave qytetare e politike dhe konfiskim 
pasurie. Dënimi iu zbrit në 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 83-84.

kajo Xhevat
Lindi më 1923, Kostur, Greqi. Arrestuar 

më 25 shtator 1963. Më 17 prill 1964, 
Gjykata e Korçës e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 9 vjet burg, dhe heqjen 
e të drejtës elektorale për 2 vjet. Liruar më 
23 tetor 1971.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 785-786.

kajtari Bajame
      Lindi më 1923, në Rëmenj. U dënua 
për motive politike. Më 9 qershor 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Pogradecit 
në rrethin e Lushnjës, prej datës 14 maj 
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1954 deri më 14 maj 1959.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 104-105.

kajtari demir
      Lindi më 1954, në Bletas të Pogradecit. 
U dënua për motive politike. Më 9 dhjetor 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit në fshatin Velçan 
deri më 12 shkurt të vitit 1982.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 160-161.

kajtari drita
      Lindi në vitin 1950, në Blacë të Pogradecit. 
U dënua për motive politike. Më 10 nëntor 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit në Trebinjë deri 
më 12 shkurt të vitit 1982.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 162-163.

kajtari Fatmir
      Lindi më 1946, në Blacë të Pogradecit. 
U dënua për motive politike me internim.

KaJtari

Gjyqi kundër deputetëve, 1947
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F. 1, V. 2014, D. 15, f. 165.

kajtari Kimet
      Lindi në vitin 1949, në Bratomirë. U 
dënua për motive politike. Më 9 qershor 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Pogradecit në rrethin e Tepelenës, prej 
datës 5 shtator 1950 deri më 1 tetor 1952.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 106-107.

kajtazi Llukan   
Lindi më 1906, në Leshicë. Më 30 

korrik 1965, me vendim nr. 9, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut», dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë dhe konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 52-53.

kakaçi Mano 
Lindi më 1890, në Çamëri. Më 22 

qershor 1948, me vendim nr. 46, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e agjitacion e propagandës 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 1 vit burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 250-251.

kakarriqi Ferdinand
Lindi më 1921, në Dobronik. Më 26 

gusht 1964, me vendim nr. 53, Gjykata 
Tiranë e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 15 vjet 
burg dhe konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 293.

kakarriqi ndrekë
Lindi më 7 janar të vitit 1917, në 

Shkodër. Më 17 dhjetor 1952, me vendim 
nr. 311, Gjykata e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», për 

«vepra terroriste» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 17 vjet heqje 
lire.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 216-217.

kala Mark
Lindi më 1906, në Krujë. Më 11 maj 

1964, me vendim nr. 20, Gjykata Tiranë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë», 
me 7 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet. Liruar me kusht më 
14 qershor 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 188.

kalaçi Karafil 
      Lindi në vitin 1900, në Çamëri. Më 14 
prill 1964, me vendim nr. 10, Gjykata e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 182.

kalaj Bejo 
Lindi më 1933, në Dukat, Vlorë. Më 

18 mars 1957, me vendim nr. 46, Gjykata 
e Lartë, Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor 
për «krimin e tradhtisë ndaj atdheut në 
formën e arratisjes» dhe e dënoi me 20 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 359-360; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 141.

kalaj çun 
Lindi më 1900, në Mnelle, Shkodër. 

Më 16 janar 1993, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes së 
përsonit në burg pa qenë i dënuar dhe të 
pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen 
e faktit te vdekjes në hetuesi për motive 
poltike më 13 janar 1953.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 44-45.

KaJtari
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kalaj dod Preng
Lindi më 1892, në Rrëshen. Më 3 mars 

1993, me vendim nr. 112, Gjykata Mirditë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa gjyq 
për motive politike në 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 535-536.

kalaj (Hoxha) Engjëllushe
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
141.

kalaj Esat
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
141.

kalaj Feride 
Lindi më 1901, në Dukat, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 16 mars 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Vlorës, Dukat në Kamëz, nga 16 prill 1949 
deri më 10 nëntor 1954. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 367-368.

kalaj gasper rrok
Lindi më 1963, në Vukpalaj, Shkodër. 

Është internuar për motive politike. 
Me vendim nr. 21, më 10 dhjetor 1887, 
Komisioni Qendror i Internim-Dëbimeve 
vendosi internimin  nga Shkodra në 
Dukagjin (Shkodër), prej 10 dhjetor 1987 
deri më 25 dhjetor 1989.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 464.

kalaj gjin
Lindi më 1927, në Mirditë. Më 16 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 pa 
gjyq për motive politike, më 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 284-285.

kalaj Marije
Lindi më 1942, në Pjetroshan, Shkodër. 

Është internuar për motive politike. 
Me vendim nr. 21, më 10 dhjetor 1887, 
Komisioni Qendror i Internim-Dëbimeve 
vendosi internimin  nga Vukpalaj 
(Shkodër) në Shllak (Shkodër), prej 10 
dhjetor 1987 deri më 25 dhjetor 1989.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 465-466.

kalaj Minevere 
Lindi më 1935, në Dukat, në Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 10 maj 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Vlorës-Dukat në Kamëz-Tiranë, prej datës 
4 maj 1949 deri më 9 shtator 1954. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 335-336.

kalaj nikoll
Lindi më 1935, në Vukpalaj, Shkodër. 

Është internuar për motive politike. 
Me vendim nr. 21, më 10 dhjetor 1887, 
Komisioni Qendror i Internim-Dëbimeve 
vendosi internimin  nga Vukpalaj 
(Shkodër) në Shllak (Shkodër), prej 10 
dhjetor 1987 deri më 25 dhjetor 1989.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 467-468.

kalaj Paulin
Lindi më 1961, në Vukpalaj, Shkodër. 

Është internuar për motive politike. 
Me vendim nr. 21, më 10 dhjetor 1887, 
Komisioni Qendror i Internim-Dëbimeve 
vendosi internimin  nga Vukpalaj 
(Shkodër) në Shllak (Shkodër), prej 10 
dhjetor 1987 deri më 25 dhjetor 1989.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 469-470.
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kalaj Pirro 
Lindi më 1936, në Dukat, në Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 16 mars 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Vlorës-Dukat në Kamëz-Tiranë, prej datës 
16 prill 1949 deri më 10 nëntor 1954. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 363-364; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 141.

kalaj Zef
Lindi më 1922, në Mirditë. Më 16 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 e vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, në 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 16-17.

kalaja adem
 Lindi më 1925, në Prezë, Tiranë. Më 30 
prill 1955, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për tradhti ndaj atdheut, me 15 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 589-590.

kalaja agron
Vëllai i Esat Kalasë [shih]. Lindi në 

vitin 1944, në fshatin Zemblak të Korçë. 
Më 11 tetor 1963, me vendim nr. 25, 
Gjykata e Qarkut të Beratit e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e tentativës së arratisjes» dhe e dënoi me 
20 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 58-59.

kalaja altin
 Lindi në Grabian, Lushnje, në vendin 
e dëbimit. Me vendim nr. 16, më 18 gusht 
1992, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 

ka vendosur njohjen e dëbimi, nga Tirana 
në Grabjan, deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586.

kalaja arben
 Lindi më 1970, në Grabian, Lushnje, 
në vendin e dëbimit. Me vendim nr. 16, 
më 18 gusht 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimi, nga Tirana në Grabjan, deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 585-586.

kalaja arti
 Lindi  më 1973, në Grabian, Lushnje, 
në vendin e dëbimit. Me vendim nr. 16, 
më 18 gusht 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimi, nga Tirana në Grabjan, deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586.

kalaja asim Sadik

Lindi më 1900, në Tiranë. Është vrarë pa gjyq 
më 30 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kalaja avdyl
Lindi më 1906, në Zëmblak, Korçë. 

Më 12 mars 1951, u inskenua djegia e një 
gjysmë mullari dhe për të u akuzuan disa 
kulakë se gjoja kishin dashur të digjnin 
kooperativën e Zëmblakut. Më 19 mars 
951, Gjykata Ushtarake e Korçës e dënoi 
me vdekje dhe u ekzekutua me varje në 
litar, po atë ditë. Për këtë ngjarje, gazeta 
Zëri i Popullit shkroi: “Vendimi i gjykatës 
u prit me duartrokitje dhe brohoritje 
“Rroftë drejtësia popullore!” nga afro 
2000 fshatarët që asistonin në zhvillimin e 
gjyqit.” 
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586; Xhafer 
Sadiku, Genocidi mbi kulakët, (Tiranë: GEER, 
2011), 271-72.

kalaja Behije 
Lindi më 1933, në Devoll. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 24 maj 1951 
deri më 27 nëntor 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 431.

kalaja Besnik
 Lindi më 1968, në Grabian, Lushnje, 
në vendin e dëbimit. Me vendim nr. 16, 
më 18 gusht 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimi, nga Tirana në Grabjan, deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586.

kalaja (sadiku) Elmira 
Lindi më 1966, në Grabian, Lushnjë. 

Ka lindur në vendin e dëbimit. Babai i saj, 
Esat Kalaja [shih], ka qenë i dënuar me 8 
vjet burg, për motive politike, kurse gjyshi, 
Abdyl Kalaja [shih], u dënua me varje. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 151.

kalaja Esat
 Lindi më 1935, në Zëmblak, Korçë. 
Më 29 gusht 1951, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e dënoi për «tentativë arratisjeje 
jashtë shtetit», me 8 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet. Liruar 
më 20 janar 1958. Ka vuajtur dhe 28 vjet 
dëbim. Me vendim nr. 16, më 18 gusht 
1992, Komisioni i krijuar për verifikimin e 

Lekë Previzi: Kampi i Tepelenës
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kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit, 
nga Tirana në Grabjan (Lushnje), deri më 
30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586.

kalaja gani
 Lindi më 1880. Më 4 prill 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 në hetuesi, për motive 
politike, në korrik 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 676-677.

kalaja gëzim
Lindi më 9 shkurt të vitit 1936, në 

Durrës. U internua për motive politike. 
Më 13 qershor 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethit i Tiranës në rrethin 
e Krujës prej vitit 1947 deri në vitin 1955.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 173-174.

kalaja gurazie
 Është dëbuar  për çështje politike. Me 
vendim nr. 16, më 18 gusht 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Tirana në 
Grabjan (Lushnje), 28 vjet gjithsej, deri më 
30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586.

kalaja gjyle
Lindi në Korçë. Është internuar për 

motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 

së internimit nga Korça në Kamëz, Cërrik, 
Tepelenë, prej 10 korrik 1949 deri më 30 
dhjetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 711-712.

kalaja Hasan
Lindi në vitin 1907, në Krujë. U 

arrestua më 17 janar 1946, dhe më 2 korrik 
të po këtij viti, me vendim nr. 5, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor si «sabotator të 
pushtetit popullor dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg me punë 
të detyruar, konfiskimin e pasurisë të 
tundshme e të patundshme dhe humbjen e 
të drejtave civile-politike baraz me kohën 
e ndëshkimit. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 184-185.

kalaja Hysni
Lindi më 7 shtator të vitit 1920. U 

arrestua më 24 prill 1947, dhe më 23 dhjetor 
të po atij viti, me vendim nr. 514, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundra pushtetit 
popullor» dhe se «ka strehuar e furnizuar 
kriminelët e arratisur» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie, me punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave civile politike baraz 
me kohën e ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 1-2.

kalaja ilir
 Lindi më 1946, në Tiranë. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 6, më 26 shkurt 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Tirana 
në Krujë, prej 1947 deri më 1955. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 782-783.

kalaja Maurela 
 Lindi në Grabian, Lushnje, në vendin 

KaLaJa
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e dëbimit. Me vendim nr. 16, më 18 gusht 
1992, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e dëbimi, nga Tirana 
në Grabjan, deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 586.

kalaja odise
Lindi më 1911, në Hoshtevë, 

Gjirokastër. Më 5 shkurt 1972, me vendim 
nr. 9, Gjykata Gjirokastër e dënoi për 
«agjitacion e propagandë» dhe për 
«përgatitje për t’u arratisur jashtë shtetit»  
me 20 vjet burg dhe konfiskim pasurie. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 582.

kalaja riza
U dënua për motive politike. Më 

13 mars 1993, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes të personit në 
burg pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë 
vërtetimin e faktit të vrasjes pa gjyq në 
nëntor të vitit 1944.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 132-133; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kalaja Sabrie
Lindi në vitin 1946, në Tiranë. U 

internua për motive politike. Më 27 maj 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit me heqje lirie, të 
faktit të vdekjes së personit në burg pa 
qenë i dënuar, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Beratit prej vitit 1946 deri në vitin 1947.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 187-188.

kalaja Selim
 Lindi më 1905, në Ishëm, Durrës. 
Arrestuar më 6 mars 1949. Më 13 prill 
1949, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
«si pjesëmarrës në shoqatën reaksionare të 

quajtur nacionalistë propagandues», dhe 
për «ndihma të kësaj shoqate», «strehues, 
furnizues, bashkëpunëtor e ndërlidhës i 
të arratisurve», me 10 vjet burg, punë të 
detyruar dhe humbjen e të drejtave civile 
për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 557-558.

kalaja Selim abdyl
Lindi në vitin 1882, në Tiranë. Më 9 

korrik 1993, Drejtoria e Administratës së 
Burgjeve pranë Ministrisë së Rendit Publik, 
njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq më 31 
gusht të vitit 1944, në Pezë të Tiranës.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 270-271; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

kalaja Servete
Lindi më 1947, në Shijak. Është 

internuar për motive politike prej 1947 
deri më 1949. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 14, Fl. 173.

kalaja Shpëtim
Lindi në vitin 1944, në Tiranë. U 

internua për motive politike. Më 13 
qershor 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit në burg 
pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethit i Tiranës në rrethin 
e Krujës prej vitit 1947 deri në vitin 1955.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 179-180.

kalaja virgjinush
Lindi në Zëmblak, Korçë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Kamëz, Cërrik, 
Tepelenë, prej 10 korrik 1949 deri më 30 
dhjetor 1953.

KaLaJa
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 713-714.

kalaja Xhafer
Lindi në vitin 1913, në Prezë,Tiranë. 

Më 24 tetor1947, me vendim nr. 70, Gjykata 
e Tiranës e dënoi  për «qëndrim në arrati 
për një kohë të gj atë» 15 vjet heqje lirie. 
Falur me dekretin Nr. 719 daë 27 prill të 
vitit 1949.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 18, Fl. 405-406.

kalaja Zamir
 Lindi më 1964, në Durrës. Më 19 
tetor 1982, Gjykata e Durrësit e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes», e mbetur në tentativë, me 7 vjet 
burg dhe heqjen e të drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 533-534.

kalakulla Uran
Lindi më 8 korrik të vitit 1929, në 

Tiranë. U arrestua më 27 maj 1961, dhe më 
11 gusht 1962, me vendim nr. 113, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me vdekje 
pushkatim, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Më 
3 shtator 1962, me vendim nr. 121, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e la në fuqi 
vendimin e mësipërm. Me dekret nr. 
3572, datë 8 tetor 1962, të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, iu fal jeta dhe dënimi 
iu kthye në 25 vjet heqje lirie. Me dekret nr. 
3603, datë 23 nëntor 1962, dënimi iu zbrit 
në 21 vjet e 1 muaj burg, duke llogaritur 
dhe kohën që kish fituar me punë. U lirua 
më 30 janar të vitit 1982. Pas rënies së 
komunizmit ai botoi disa libra me kujtime 
nga jeta në burg.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 202-203.

kalami ilia
Lindi më 1942. U arrestua për motive 

politike më 23 maj të vitit 1969. U lirua më 
9 dhjetor 1986.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 216-217.

kalangji nefail tahir 
Lindi më 1922, në Pogradec. Është vrarë 

pa gjyq më 20 shkurt 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kalanxhi Halim
      Lindi në vitin 1930, në fshatin Hondishtë 
të Pogradecit. Më 27 korrik 1957, me 
vendim nr. 26, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut me anë 
të arratisjes» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për një 
vit kohë. Më 12 gusht 1957, me vendim nr. 
13 të Kolegji Ushtarak të Gjykatës së Lartë, 
iu ul dënimi në 6 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për një vit kohë.

KaLaJa
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F.1, V. 2014, D. 15, f.81-82.

kalanxhi nefail
      Lindi më 1922, në fshatin Hondishtë të 
Pogradecit. Më 28 shtator 1993, me vendim 
nr. 640, Gjykata e Pogradecit njohu faktin e 
vrasjes së tij pa gjyq nga forcat partizane, 
më 20 shkurt 1944.

F.1, V. 2014, D. 15, f.10.

kalari Baftjar
Lindi më 1899, në Korçë. Është dënuar 

me burg dhe është internuar për motive 
politike. Më 8 prill 1993, me vendim nr. 
22, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Korça në Kamëz (Tiranë), prej 10 maj 
1950 deri më 10 maj 1953. Më 27 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 njohjen e faktit të dënimit me burg 
për motive politike, prej 18 gusht 1949 deri 
më 10 maj 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 288-289; 343-
344.

kalashi tomor
Lindi më 1950, në Elbasan. Ka vuajtur 

burg dhe internim, për motive politike. 
Arrestuar më 14 shtator 1977. Më 29 
dhjetor 1977, Gjykata e Elbasanit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 6 vjet burg. Liruar 
më 15 nëntor 1982. Më 7 mars 1984, Gjykata 
e Elbasanit e dënoi për largim nga vendi i 
internimit, me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 161-162.

kalaveri ismail
Lindi më 1910, në Macukull, Mat. Më 

1945, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
si «kriminel lufte dhe armik populli» 
me burgim të përjetshëm dhe konfiskim 
pasurie. Komiteti Ekzekutiv i Këshillit 
Nacional Çlirimtar të Prefekturës së 
Tiranës urdhëroi «sekuestrimin e pasurisë 
së tij, një shtëpi në rrugën Arkitekt Sinani 
si dhe një truell prej 100m2  në lagjen 
Abdullah Bej.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 297; Gazeta 
Zyrtare, nr.6, 29 mars 1945, f. 6.

kalbaj astrit
      Lindi në vitin 1966, Selimaj të Tropojës. 
U arrestua më 15 mars 1986, dhe më 11 
korrik të po atij viti, me vendim nr. 21, 
Gjykata Ushtarake e Kukësit e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 313-314. 

kalbaj Elez
Lindi në vitin 1917, në Geg-Hysen të 

Tropojës. U arrestua më 27 shkurt 1950, 
dhe më 1 shtator të po atij viti, me vendim 
nr. 57, Gjykata e Tropojës e deklaroi fajtor 
«se duke qenë bashkëpunëtor i organeve 
të sigurimit të shtetit, ka agjituar e 
propaganduar kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 311-312.

kalbaj Hatixhe
Lindi në vitin 1960, në Selimaj të 

Tropojës. U dënua për motive politike. 
Më 21 korrik 1993, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga Selimaj e Bajram Currit 
Lekbibaj po të Bajram Currit, prej vitit 
1960 deri më 1977.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 295-296.

KaLBaJ
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kalcai vangjel 
Lindi në vitin 1907, në Sarandë. Më 

26 janar 1994, me vendim nr. 20, Gjykata e 
Sarandës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat e kufirit, pranë 
piramidës 77, më 6 korrik të vitit 1946.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 238-239.

kalea athina
Lindi në Sotirë, Gjirokastër. U vra gjatë 

arratisjes jashtë shtetit, së bashku me të 
ëmën, Kaliopi Kalea [shih]. Me vendim nr. 
232, më 12 prill 1993, Gjykata e Gjirokastrës 
vërtetoi njohjen e faktit të vrasjes në kufi, 
në 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 565.

kalea Kaliopi
Lindi më 1908, në Gjirokastër. U vra në 

përpjekje për t’u arratisur jashtë Shqipërisë, 
së bashku me fëmijët. Me vendim nr. 232, 
më 12 prill 1993, Gjykata e Gjirokastrës 
vërtetoi njohjen e faktit të vrasjes në kufi, 
në 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 564-565.

kaleci demir
Lindi më 1922, në Starje, Kolonjë. Më 

26 qershor 1993, , Komisioni për njohjen 
e faktit të pushkatimit pa gjyq, vendosi 
vërtetimin e vrasjes pa gjyq për motive 
politike, më 30 shtator 1943, në Dardhë, 
Korçë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 833-834.

kaleci tomor
Lindi më 1927, në Starje, Kolonjë. Më 

26 qershor 1946, Gjykata  Ushtarake e 
Korçës e dënoi për «rrëzimin e pushtetit 
me violencë», me 3 vjet burg. Më 9 gusht 
1975 u arrestuar përsëri. Më 4 nëntor 1975, 
Gjykata e Kolonjës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit», me 10 vjet 

burg, konfiskimin e pasurisë, pjesës së tij, 
dhe heqjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 809-810.

kaleci Zeni
Lindi më 1881, në Starje, Kolonjë. Më 

1 mars 1946, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e dënoi për «krime gjatë luftës», me 4 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 781-782.

kalemaj ali
Lindi më 1931, në Kosovë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kosova 
(Jugosllavi) në Seman (Fier), prej 1960 deri 
më 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 400-401.

kalemaj Faik
Lindi në vitin 1905, në Tepelenë. Më 

12 shkurt 1952, me vendim nr. 15, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje në Greqi» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë. U arrestua sërish më 1959, dhe më 
11 qershor të po atij viti, me vendim nr. 20, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
15 vjet burg. Më 16 korrik 1976, me vendim 
nr. 49, Gjykata e Tepelenës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.                                         

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 46-47.

kalemaj Hysen
      Lindi në vitin 1910, në Tepelenë. Më 
14 maj 1994, me vendim nr. 175, Gjykata 

KaLcai
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e Gjirokastrës njohu faktin e dënimit të tij 
për motive politike nga 20 dhjetori i vitit 
1944 deri më 27 nëntor 1945.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 82-83.

kalemaj Maksut 
Lind më 1921, në Vlorë. Më 23 nëntor 1954, 
me vendim nr. 66, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tentativës për arratisje» dhe e dënoi me 
10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 309-310.

kalemaj Mehmet
       Lindi në vitin 1900, në Tepelenë. Më 14 
qershor 1949, me vendim nr. 24, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi me 4 vjet 
burg dhe punë të detyruar.

F.1, Viti 2015, D. 16, Fl. 48-49.

kalemaj Muhamet
Lindi më 1910, në Buzmadh. 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
në dhjetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 305-306; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kalemasi arif
Lindi më 1870, në Berat. Arrestuar më 

6 nëntor 1947. Më 8 janar 1948, me vendim 
nr. 5, Gjykata Ushtarake Elbasan e dënoi si 
«armik i popullit». Liruar më 28 prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 300-301.

kalemasi Sami
Lindi më 1903, në Skrapar. Ka vuajtur 

burg, prej 3 nëntor 1947 dhe deri më 28 
prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 285-287.

kalemi Halim
      Lindi në vitin 1917. Më 30 dhjetor 
1992, 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, vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike në vitin 1944.

F.1, V. 2014, D. 15, f.26-27.

kalemi Hysen Halim
Lindi më 1914, në Përmet. Është vrarë 

pa gjyq më 30 prill 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kalemi Hysni Qamil
Lindi më 1910, në Tiranë. Më 11 

qershor 1993, me vendim nr. 190, Gjykata 
e Tepelenës njohu faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat 
partizane më 4 qershor të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 36-38; Gazeta 55, 28 nëntor 
2014, 17.

kalemi Lluka
Lindi më 1905. Është internuar dhe 

dëbuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 shkurt 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit dhe dëbimit 
nga Tirana në Kavajë, prej 1957 deri më 14 
janar 1985.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 771-772.

kalemi Maksut
Lindi në Vlorë. Ka vuajtur burg për 

motive politike, prej 1951 deri më 1968.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
64.

KaLEMi
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kalemi Myftar
Lindi më 1887, në Elbasan. Më 10 maj 

1951, Gjykata Territoriale Ushtarake e 
Korçës e dënoi «për strehim dhe furnizim 
të diversantëve», me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 191-192.

kalemi Qatip 
Lindi më 1895, në Kocul, Vlorë. Më 25 

tetor 1945, me vendim nr. 1162, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
si «kriminel lufte» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg. Bëri 4 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 81-82. Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 68.

kalemi Sheme
U ekzekutua më 24 nëntor 1962.

kalemi Shyqyri
U ekzekutua më 24 nëntor 1962.

kalenja Hyso Qamil
Lindi më 1910, në Tepelenë. Është vrarë 

pa gjyq më 4 qershor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kalenja raif
Lindi në Kuqar, Mallakastër. U 

pushkatua nga komunistët. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 216.

kalenja rakip Hysen
Lindi më 1906, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 30 nëntor 1944.

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kalenja Ymer Sulo
Dënuar me burg, 1945.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 

Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),195.

kaleshi Hysen
 Lindi më 1930, në Durrës. Më 1946, 
u dënua për «krime kundër shtetit», dhe 
u dënua me 2 vjet burg. Më 11 nëntor 
1958, u arrestua përsëri dhe u dënua për 
përvetësim të pronës socialiste dhe shitje 
me çmime më të larta, me 5 muaj burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 20 FL. 583-584.

kaleshi ndina
Lindi më 1907, në Filat të Çamërisë. 

Më 11 nëntor 1951 Gjykata e Lartë, 
Kolegji Ushtarak, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë dhe strehim të arratisurish», 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 86-87.

kaleshi taip
      Lindi në vitin 1900, në Konispol. Më 
3 prill 1962, me vendim nr. 44, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 185-186.

kali dulo 
Lindi më 1898, në Shkodër. Më 27 

nëntor 1947, me vendim nr. 462, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin si kriminel lufte» dhe e dënoi 
me vdekje, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave civile e politike. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 518-519. 

kali gani 
Lindi më 1924, në Shkodër. Më 31 

gusht 1993, Gjykata e Shkodrës njohu 
vërtetimin e faktit të vrasjes pa gjyq për 
motive politike, nga forcat guerile më 5 
shtator 1944. 

KaLEMi
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AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 516-517; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kali gëzim 
Lindi më 1957, në Shkodër. Më 18 

maj 1988, me vendim nr. 112, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 251-25.

kali nikolla
Lindi më 1950, në Gjirokastër. Më 14 

tetor 1977, me vendim nr. 98, Gjykata 
Gjirokastër, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 594.

kali theodhori
Lindi më 1909, në Gjirokastër. Më 19 

korrik 1947, me vendim nr. 1661, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e dënoi për «dhënie 
informata të arratisurve në dëm të 
pushtetit popullor», me 2 vjet burg. Më 7 
qershor 1967, me vendim nr. 15, Gjykata 
Gjirokastër, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 596.

kalia Elez
 Lindi më 1905, në Katund i Ri, Dibër. 
Me vendim nr. 278, më 17 maj 1994, 
Gjykata e Dibrës, vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes nga forcat komuniste, për 
motive politike, më 24 janar 1946. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 408-409-410.

kalicani ahmet
Lindi më 1895, në Jugosllavi. Arrestuar 

më 18 dhjetor 1961. Më 4 prill 1962, 

Gjykata e Vlorës, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 419-420.

kalidhopulli aleksandër
Lindi më 1880, në Dropull. Arrestuar 

më 3 korrik 1960. Më 5 janar 1962, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi «për tradhti 
ndaj atdheut, duke qenë agjent i zbulimit 
grek», me 18 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së plotë, dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet. Vdiq në burg, më 27 
shkurt 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 548-549.

kalifaj Sile Hekuran
Lindi më 1922, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 31 dhjetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kaliva irini
Lindi më 1933, në Pepel, Gjirokastër. 

Është internuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 24, më 18 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Gjirokastra në Kamëz (Tiranë), prej 30 
tetor 1949 deri më 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 530-531.

kalivaçi Harikla
Lindi më 192, në Sopik, Gjirokastër. 

Më 17 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi si «kriminel lufte» 
dhe «armik i popullit», me 1 vit burg. 
Më 23 gusht 1950, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi për «veprimtari 
armiqësore që përgatiten kundër vendit 
tonë, duke tentuar të kalonin për në 
Greqinë monarko-fashiste, dhe të 
ndihmonin armiqtë që të sulmonin vendin 
tonë», me 5 vjet burg, punë të detyruar, 
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konfiskimin e pasurisë së luajtshme  e të 
paluajtshme, dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 508-509.

kalivaçi Qamil ismail
Lindi më 1870, në Berat. Është vrarë pa 

gjyq më 15 mars 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kalivaçi Sulo
Lindi më 1928, në Bistrovicë, Berat. 

Më 28 shtator 1948, me vendim nr. 197, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi me 8 
vjet burg, punë të detyruar dhe konfiskim 
pasurie. Më 6 dhjetor 1948, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e shpalli të pafajshëm.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 278.

kalivjoti gligor
      Lindi në vitin 1939. U dënua për motive 
politike. Më 3 nëntor 1991, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit në rrethin e Lushnjës deri 
në vitin 1979. Më 12 prill 1971, kjo masë 
internimi iu kthye në masë dëbimi. U lirua 
nga kjo masë më 9 tetor të vitit 1979 për 
plotësim kohe.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 286-287.

kalivopulli dr. aleksandër
Mjek patolog. 
U lind në Bularat të Dropullit të 

Sipërm, në rrethin e Gjirokastrës. Kreu 
Fakultetin e Mjeksisë në Universitetin e 
Athinës. Drejtoi pavijonin e patologjisë në 
spitalin e Gjirokastrës. U arrestua me 1961 
si një nga dy drejtuesit e të ashtuquajturit 
«Grupi i Minoritetit Dropull-Gjirokastër» 
dhe u dënua me 18 vjet heqje lirie. Vdiq në 
burgun e Burrelit, më 1963.

kalko Eqerem
Lindi më 1907, në Bilisht. Më 6 prill 

1952, me vendim nr. 403, Gjykata e Lartë 
(Kolegji Ushtarak) e dënoi për «tentativë 
arratisje jashtë shtetit», me 10 vjet burg, 
punë të detyruar, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave civile për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 478.

kalo adem
Lindi më 1908, në Koskë, Çamëri. U 

arrestua më 29 shtator 1960. Më 15 maj 
1961, Gjykata e Lartë e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut», për «organizim dhe 
pjesëmarrje në banda të armatosura» dhe 
për «agjitacion e propagandë», me 20 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e së drejtës për 5 vjet, dhe humbjen e 
dekoratave.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 44-45.
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kalo Bine
Lindi në vitin 1925, në Çamëri. Më 27 

gusht 1945, me vendim nr. 111, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
si «kriminel lufte» dhe «armik të popullit» 
dhe e dënoi me vdekje dhe humbjen e të 
drejtave.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 88-89.

kalo Boço
Lindi më 1875, në Gjirokastër. U 

pushkatua nga forcat partizane gjatë 
reprezaljeve në qytetin e Gjirokastër, 
nëntor 1943. Mes 11 viktimave ishte dhe 
djali i tij Tare Kalo [shih]. Forcat partizane 
drejtoheshin nga Shemsi Totozani, 
Shefqet Peçi, Qemal Karagjozi dhe Islam 
Radovicka. Më 25 korrik 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 vrasjes pa gjyq, për motive 
politike, më 18 nëntor 1943. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 742-743; Agim 
Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xhaferri, 1995), 14-15.

kalo Eqerem
Lindi në vitin 1907, në Bilisht të 

Korçës. Më 24 korrik 1952, me vendim nr. 
78, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet privim lirie, 
konfiskimin e pasurisë së tij dhe humbjen 
e të drejtave civile për 5 vjet kohë. Me 
vendim nr. 402, datë 6 shtator 1952, dënimi 
iu zbrit në 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 237-238.

kalo gjyslym
Lindi më 1923, në Gjirokastrër. Më 

27 gusht 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi si «kriminel lufte, nxitës 

dhe bashkëpunëtor me elementët e Ballit 
Kombëtar, e sidomos me Ismail Golemin, 
Ajdin Maton, Herges Aliun, për arrestime, 
vrasje, plaçkitje, dhe internime, nxitës dhe 
i implikuar në vrasjen e të burgosurve në 
Kalanë e qytetit [Gjirokastrës]», me 15 vjet 
burg, dhe humbjen e të drejtës qytetare e 
politike. Dënimi iu zbrit në 5 vjet burg.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 750.

kalo izet
 Lindi më 1906. Më 12 nëntor 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 pa gjyq për motive politike, 
më 19 qershor 1955, në Konispol.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 447-448, 611-
612.

kalo Qemal
Lindi më 1930, në Taç, Kolonjë. Më 

15 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 vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, më 5 mars 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 795-796.

kalo (pepi) Shkëndije
Lindi më 1928. Është internuar për 

motive politike. Më 24 prill 1992, me 
vendim nr. 18, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Kolonja në Krujë, prej 
1945 deri më 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 54-55.

kalo tahir
Lindi më 1917, në Kolonjë. Më 26 mars 

1953, me vendim nr. 93, Kolegji Ushtarak 

KaLo
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i Gjykatës së Lartë e deklaroi fator për 
«tradhëti ndaj atdheut», «pjesëmarrje në 
bandë» dhe «agjitacion e propagandës» 
dhe e dënoi me vdekje me pushkatim dhe 
konfskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 244-245.

kalo tare
Lindi në Gjirokastër. I diplomuar për 

gjuhë-letërsi në Firence (Itali), mësues në 
gjimnazin e Gjirokastrës. Përkrahës i BK. 
Komunistët e kishin dënuar me vdekje; 
i rrethuan shtëpinë dhe kërkonin që të 
dorëzohej, me premtimin se do t’i falnin 
jetën. I dogjën shtëpinë. Ai zbriti me litar 
dhe luftoi derisa vdiq. Komunistët nuk i 
lejuan tri motrat ta merrnin trupin e tij, por 
e hodhën në një përrua ta hanin egërsirat. 
Po atë ditë, komunistët i ekzekutuan të atin 
65 vjeçar, Boço Kalo [shih], së bashku me 
9 persona të tjerë, përfshi dhe 16-vjeçarin 
Duro Shehu. Një formacion ushtarak i BK 

u quajt Batalioni Tare Kalo. Më 25 korrik 
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 vrasjes pa gjyq, 
për motive politike, më 18 nëntor 1943. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 744-745; Agim 
Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xhaferri, 1995), 14-16.

kalo Xhemal
Lindi në vitin 1923. U ndalua më 14 

dhjetor 1944, dhe më 27 gusht 1945, me 
vendim nr. 111, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor si «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me 101 vjet burg. Me dekret nr. 819, datë 
27 maj 1948, të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, dënimi iu zbrit në 10 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 120-121.
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kaloshi abaz
Lindi më 1893, në Brest i Poshtëm, 

Dibër. Ka vuajtur burg për motive politike, 
prej 10 qershor 1946 deri më 20 maj 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 300-301.

kaloshi (gazidede) adivije
 Lindi më 1933, në Kandër, Dibër. 
Është internuar  për çështje politike. Me 
vendim nr. 5, më 5 shkurt 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Berat, Vlorë dhe Tepelenë, prej 1 mars 1946 
deri më 28 gusht 1962. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 396-397.

kaloshi arben
Lindi në vitin 1962, në Lushnjë. U 

dëbuar për motive politike. Më 19 qershor 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi i Dibrës 
në rrethin e Lushnjës, prej vitit 1962 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 111-112.

kaloshi Bajazit
Lindi më 5 shkurt të vitit 1930, në 

Kandor të Peshkopisë. Më 23 nëntor 1949, 
me vendim nr. 92, Gjykata  Ushtarake 
e Gjirokastrës  e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë që ka bërë në 
kampin e dëbimit për arratisje» dhe e 
dënoi me 6 vjet privim lirie me punë të 
detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 116-117.

kaloshi Bere
 Lindi më 1900, në Sohodoll, Dibër. 
Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 26, më 11 dhjetor 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 

kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit, 
nga Dibra në Berat dhe Tepelenë, prej mars 
1946 deri në nëntor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 196-197.

kaloshi dan
Lindi më 1919,në Kukës. Është 

internuar për motive politike. Më 10 
shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim dëbimit nga 
Kukësi në Grabian (Lushnjë), prej 1963 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 188-189.

kaloshi daut
Lindi më 1934, në Peshkopi. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 prill 
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1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Dibra në 
Fushë-Krujë, prej 1962 deri më 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 33-34.

kaloshi dile
Lindi më 1910, në Dibër. U internua 

për motive politike. Më 31 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Dibrës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës 17 tetor 1960 
deri më 24 maj 1965.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 104-105.

kaloshi dudi
Lindi më 1942, në Dibër. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 28, 
më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibra në Levan (Fier), prej 
15 shkurt 1956 deri më 8 mars 1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 389-390.

kaloshi Elez
 Lindi më 1910, në Sinë, Dibër. Është 
pushkatuar për motive politike, më 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 438.

kaloshi Emin
 Lindi në Sinë, Dibër. Ka vuajtur burg 
për motive politike, prej 12 gusht 1946 dhe 
është liruar më 10 qershor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 374-375.

kaloshi Fatbardh
Lindi më 19 shkurt të vitit 1963, në 

fshatin Gradishtë të Lushnjës. U internua 
për motive politike. Më 8 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Dibrës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës së lindjes 
deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 243-244.

kaloshi Fehmi
 Lindi më 1937, në Sinë, Dibër. Është 
internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra 
në Berat, prej 1 gusht 1945 deri më 25 
korrik 1949. Babai, Selim Kaloshi [shih], 
është pushkatuar për motive politike dhe 
cilësuar kulak. Shtëpia iu është djegur nga 
komunistët dhe pasuria e konfiskuar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 407-408.

kaloshi (begu) Fike
 Lindi më 1941, në Kandër, Dibër. Është 
internuar  për çështje 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 Dibra 
në Berat, prej 5 prill 1946 deri më 5 dhjetor 
1946. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 398-399.

kaloshi Halim
Lindi më 1928, në Sinë, në Peshkopi. 

Më 10 qershor 1946, Gjykata e Elbasanit e 
dënoi se «ka pasur marrëdhënie familjare 
dhe lidhje gjaku, me kriminelët e arratisur», 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
baras me kohën e burgimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 372-373.

kaloshi Haxho
Lindi më 1938, në Fier. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 23, 
më 22 maj 1993, Komisioni i krijuar për 
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verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Shtyllas (Fier), prej 
22 mars 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 462-463.

kaloshi Hekuran Qazim
Lindi më 1922, në Tepelenë. Është 

vrarë pa gjyq më 25 nëntor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kaloshi ismail
Lindi më 1910, në Dibër. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibër në Levan (Fier), prej 
15 shkurt 1956 deri më 8 mars 1960. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 26-27.

kaloshi Jakup
Lindi më 1909, në Kukës. Më 15 

nëntor 1951, me vendim nr. 222, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «tentativë 
arratisje në Jugosllavi familjarisht», me 2 
vjet burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 162.

kaloshi Karafil
Lindi më 1937, në Peshkopi. Më 21 

tetor 1967, me vendim nr. 14, Gjykata 
Dibër e dënoi për «përgatitje për arratisje 
jashtë shtetit», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 85.

kaloshi Kastriot
Lindi më 11 nëntor të vitit 1963, 

në Lushnjë. U internua për motive 
politike. Më 24 maj 1994, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Lushnjës në fshatin 

Gradishtë të po këtij rrethi deri më 30 
shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 241-242.

kaloshi Kola
Lindi më 15 shkurt të vitit 1938, në 

Macukull të Matit. Më 22 nëntor 1977, 
me vendim nr. 152, Gjykata e Rrethit të 
Lushnjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. U 
amnistua me dekret nr. 6656, datë 28 tetor 
1982 të Presidiumit të Kuvendit Popullor.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 96-97.

kaloshi Kujtime
Lindi më 1949, në Dibër. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 28, 
më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibra në Levan (Fier), prej 
15 shkurt 1956 deri më 8 mars 1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 387-388.

kaloshi Lije
Lindi më 1943, në Peshkopi. U internua 

për motive politike. Më 13 mars 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Dibrës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës 17 tetor 1960 
deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 98-99.

kaloshi Like
 Lindi më 1936. Është internuar për 
motive politike, prej 5 shkurt 1951 deri më 
5 maj 1955. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 166.

kaloshi Mane
Lindi në vitin 1928, në Çorraj të Vlorës. U 
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internua për motive politike. Më 13 shtator 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Dibrës në rrethin e Beratit e të Tepelenës, 
prej datës 28 mars 1946  deri më 24 maj të 
vitit 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 51-52.

kaloshi Mehdi
 Lindi më 1930, në Sinë e Poshtme, 
Dibër. Më 10 qershor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e dënoi «si armik i 
popullit», me 10 vjet burg, humbjen e të 
drejtave qytetare e politike baraz me kohën 
e ndëshkimit, dhe 3 vjet punë të detyruar e 
të rëndë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 314-315.

kaloshi Mehmet
Lindi më 1910, në Sinë, Peshkopi. Më 

10 prill 1947, me vendim nr. 149, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «marrje pjesë 
në radhët e okupatorëve Italo- Gjermanë 
kundër lëvizjes Na. Çl., me gradën kapter, 
ai nuk ka pranuar të shërbejë në radhët 
e ushtrisë kombëtare për mbrojtjen e 
pushtetit popullor, por arratiset dhe 
bashkëpunuar me kriminelët», me 15 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 63.

kaloshi Miltar
 Lindi më 1893, në Kandër, Dibër. Është 
vrarë për motive politike, më 18 korrik 
1944. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 349, Gazeta 55, 
28 nëntor 2014, 17.

kaloshi Murat
Lindi në vitin 1954. U internua për 

motive politike. Më 23 nëntor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Lushnjës, prej vitit 1961 deri në 
vitin 1980.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 252-253.

kaloshi Murat
Lindi më 18 mars të vitit 1960, në 

fshatin Gradishtë të Lushnjës. U internua 
për motive politike. Më 22 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Dibrës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës së lindjes 
deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 245-246.

kaloshi ndin
Lindi më 1907, në Filat të Çamërisë. 

Më 11 nëntor 1951, Gjykata e Lartë, 
Kolegji Ushtarak, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë» dhe «strehim të arratisurish», 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 289-290.

kaloshi Qamil
 Lindi më 1934, në Kandër, Dibër. Është 
internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Kocul (Vlorë), prej 5 shkurt 1951 deri më 5 
maj 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 402-403.

kaloshi Qazim
 Lindi më 1917, në Kandër, Dibër. Më 3 
tetor 1945, Gjykata ushtarake e Peshkopisë, 
e dënoi si «bashkëpunëtor të okupatorit, 
grabitës e torturues i popullit», me vdekje 
dhe konfiskim i pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. 
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 417-418.

kaloshi ramadan
 Lindi më 1919, në Kandër, Dibër. 
Më 22 maj 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 vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit me burg, për motive politike, 
prej 31 dhjetor 1947 deri më 25 shkurt 
1949. Dënuar nga gjykata maqedonase, 
ish-Jugosllavi. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 380-381.

kaloshi ramadan
Lindi më 10 mars të vitit 1923, në 

Peshkopi. U arrestua më 22 shtator 1950, 
dhe më 22 janar 1951, me vendim nr. 41, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor se «ka dezertuar nga radhët e 
ushtrisë për t’u arratisur në Jugosllavi dhe 
ka nxitur shokët e tij për t’u arratisur» dhe 
e dëoi me 6 muaj heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 401-402.

kaloshi ramadan
Lindi më 1914, në Kukës. Më 8 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 vrasjes pa gjyq për 
motive politike, më 31 dhjetor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 125-126; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kaloshi rasim
 Lindi më 1929, në Kandër, Peshkopi. 
Arrestuar më 21 qershor 1950. Më 8 mars 
1951, Gjykata e Tiranës e dënoi «për 
spiunazh dhe diversion», me 10 vjet burg 
dhe dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 439-440.

kaloshi reme
 Lindi më 1894, në Dibër. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Vlorë, prej 1951 deri më 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 325-326.

kaloshi rustem
Lindi më 1933, në Kukës. Më 23 janar 

1965, me vendim nr. 1, Gjykata Kukës e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 160.

kaloshi Sabaudin
 Lindi më 1931, në Kandër, Peshkopi. 
Arrestuar më 21 qershor 1950. Më 8 
mars 1951, Gjykata e Tiranës e dënoi për 
«spiunazh dhe diversion», me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 363-364.

kaloshi Sadik
Lindi më 1940, në Kukës. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 21 nëntor 1963, Komisioni Qendror i 
Internim-Dëbimeve e dënoi me internim, 
nga Kukësi në Gradisht (Lushnjë), prej 
ditës së vendimit më 21 nëntor 1978. 
Periudha 1963-1973 ka qenë internim, 
pjesa tjetër dëbim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26 , FL. 190-191.

kaloshi Sakip
 Lindi më 1936, në Kandër, Dibër. 
Arrestuar më 27 nëntor 1970. Më 23 mars 
1971, Gjykata e Dibrës e dënoi  «për 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 15 vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 298-299.

kaloshi  Sazan
Lindi më 1971, në fshatin Gradishtë 

të Lushnjës. U dëbua për motive politike. 
Më 11 qershor 1993, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Dibrës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1971 deri më 30 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 100-101.

kaloshi Selim
Lindi në vitin 1896, në Sinë. U arrestua 

më 1 qershor 1946, dhe më 10 qershor të 
po atij viti, me vendim nr. 139, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor si 
«bashkëpuntor i okupatrit duke luftuar 
kundër ushtrisë N. Çl. dhe mbas çlirimit 
ka bashkëpunuar me kriminelët e luftës» 
dhe e dënoi me vdekje, konfiskimin e 
pasurisë të tundshme e të patundshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare-politike.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 36-37.

kaloshi Sinan 
Lindi më 1933, në Dibër. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibër në Levan (Fier), prej 
15 shkurt 1956 deri më 8 mars 1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 42-43.

kaloshi Suzana
Lindi në vitin 1968, në fshatin 

Gradishtë të Lushnjës. U dëbua për motive 
politike. Më 4 gusht 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Dibrës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1968 deri më 1988.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 176-177.

kaloshi Shaban
 Lindi më 1912, në Kandër, Dibër. Ka 
vuajtur burg për motive politike, prej 4 
gusht 1946 deri më 1 mars 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 288.

kaloshi Shane
Lindi në vitin 1890, në Dibër. U 

internua për motive politike. Më 1 qershor 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Dibrës në rrethin e Beratit, prej 5 prillit të 
vitit 1946 deri më 5 dhjetor 1956.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 262-263.

kaloshi Tefik
Lindi në vitin 1923, në fshatin Kandër 

të Dibrës. U arrestua më 23 qershor 1946, 
dhe më 5 gusht të po këtij viti, me vendim 
nr. 203, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
deklaroi fajtor se «ka dezertuar nga radhët 
e ushtrisë kombëtare» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg me punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtave civile.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 329-330.

kaloshi tefta
Lindi më 1967, në Lushnjë. U dëbua 

për motive politike. Më 19 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Dibrës në 
rrethin e Lushnjës, prej vitit 1967 deri më 
30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 102-103.

kaloshi Xhafer
 Lindi më 1896, në Sinë, Dibër. Është 
ekzekutuar për motive politike, pushkatim 
pa gjyq, në prill 1945. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 354.
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kaloshi Xhelal
Lindi më 1935, në Peshkopi. U internua 

për motive politike. Më 13 mars 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Dibrës në 
rrethin e Lushnjës, në tetor të vitit 1960 
deri më 30 shtator 1991

F. 1, V. 2014, D. 14, f .96-97.

kaloshi Xhemal 
Lindi më 1912, në Krujë. Ka vuajtur 

burg për arsye politike, prej 9 mars 1947 
deri më 27 prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 86.

kaloshi Xhemal
 Lindi më 1926, në Kandër, Dibër. Me 
vendim nr. 65,  më 15 shkurt 1994, Gjykata 
e Dibrës vërtetoi njohjen e faktit juridik të 
vrasjes nga forcat komuniste në përpjekje 
e sipër, për motive politike, më 20 dhjetor 
1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 350-351-351.

kaloshi Xhemali
Lindi më 1961, në Kukës. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Kukësi në Grabian 
(Lushnjë), prej 1963 deri më 30 shtator 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 165-166.

kaloshi Xhevat
 Lindi më 1950, në Kandër, Dibër. Ka 
vuajtur internim për motive politike, prej 
1951 deri më 1955. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 401.

kaloshi Xhibe
 Lindi më 1920, në Vakuf, Dibër. Ka 
vuajtur internim për motive politike, prej 
1951 deri më 1955. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 400.

kalupi Llazo
Lindi më 1933, në Sotirë, Gjirokastër. 

Ka vuajtur burg për arsye politike, prej 18 
shkurt 1949 deri më 14 dhjetor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 624.

kallabaku osman
Lindi më 1919, në Shishtavec, Kukës. 

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 njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi për motive 
politike, më  1946, në Kukës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 216-217.

kallajxhi Eqerem
Lindi më 1919, në Gjirokastër. Më 26 

qershor 1946, Gjykatës Ushtarake Korçës e 
dënoi për «përmbysje të pushtetit popullor 
me violencë», me burg të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për aq kohë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 491-492.

kallajxhi galip
Lindi në vitin 1928, në Gjirokastër. 

Më 14  korrik 1945, me vendim nr. 218, 
Komisioni i Hetimit të Krimeve të Luftës e 
deklaroi fajtor se «ka tradhëtuar e penguar 
luftën e popullit» dhe e dënoi me 2 vjet 
burg.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 78-79.

kallajxhi Mashar
Lindi në vitin 1903, në Gjirokastër. Më 
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23 prill 1945, me vendim nr. 96, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe e dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 21.

kallajxhiu agron
Lindi në vitin 1929, në Tiranë. U 

arrestua më 1 gusht 1970, dhe më 12 nëntor 
të po atij viti, me vendim nr. 228, Gjykata 
e Rrethit të  Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 53-54.

kallapodhi Elmaz
Lindi në vitin 1925, në Delvinë. Më 13 

dhjetor 1947, me vendim nr. 286, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor se 
i «ka dhënë informata Sillogut të Janinës» 
dhe për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 1 vit kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 281-282.

kallari (allushi) Bajame
 Lindi më 1957. Është dëbuar  për 
çështje politike. Me vendim nr. 18, më 
19 nëntor 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga Tirana në Krujë, prej 1959 
deri më 1979.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 603-604.

kallari Xidër
Lindi në vitin 1908, në Tiranë. U 

internua për motive politike. Më 10 gusht 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej datës 10 
korrik 1945 deri më 8 dhjetor të vitit 1963.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 35-36.

kallari Zojë
Lindi në vitin 1917, në Tiranë. U 

internua për motive politike. Më 19 prill 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej datës 10 
korrik 1945 deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 55-56.

kallarati Mejreme
Lindi në vitin 1908. U internua për 

motive politike. Më 28 maj 1993, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Vlorës, prej datës 30 shtator 1946 deri më 
30 nëntor 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 39-40.

kallavezja Zeqir
 Lindi më 1936, në Peshkopi. Ka vuajtur 
burg për motive politike, prej 20 qershor 
1954 deri më 1 korrik 1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 345-346.

kallçinaku Hasan
Lindi në vitin 1881. U internua për 

motive politike. Më 5 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Korçës në 
Kamzë të Tiranës, prej vitit 1945 deri më 
1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 31-32.

kallçinaku nebahet
Lindi në vitin 1924, në Korçë. U 

internua për motive politike. Më 5 
shkurt 1992, me vendim nr. 5, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në rrethin e 
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Fierit, prej viti 1950 deri në vitin 1965.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 94-95.

kallçinaku Sanije
Lindi 7 qershor të vitit 1918, në Korçë. U 

internua për motive politike. Më 20 gusht 
1992, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Korçës në rrethin e Krujës e të Lushnjë, 
prej datës 11 tetor 1946 deri më 30 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 53-54.

kallçinaku Zamira
Lindi në 7 dhjetor të vitit 1965, në 

Lushnjë. U dëbua për motive politike. 
Më 28 korrik 1997, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit prej 7 dhjetorit të vitit 1965 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 318-319.

kallçishta Esat
 Lindi më 1909, në Bllatë e Poshtme, 
Dibër. Arrestuar më 12 korrik 1946. Më 21 
gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e dënoi si «sabotator pushteti», me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave baras me 
kohën e ndëshkimit. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 335-336/ 422-
423.

kallçishta Ferit
 Lindi më 1908, në Bllatë, Dibër. Është 
internuar për motive politike, prej 30 
qershor 1951 deri më 31 maj 1954. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 376.

kallçishta Kadri
 Lindi më 1905, në Bllatë e Poshtme, 
Dibër. Më 9 qershor 1993, Gjykata e Dibrës, 

vendosi njohjen e faktit juridik të vrasjes 
në përpjekje me forcat e Sigurimit, për 
motive politike, më 30 korrik 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 419-420-421.

kallçishta nazif
 Lindi më 1942, në Bllatë e Poshtme. I 
burgosur, i burgosur për motive politike, 
13 janar 1958 deri më 25 nëntor 1959. Babai 
i është vrarë nga forcat komuniste më 
1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 309.

kallço Spiro
Lindi më 3 maj të vitit 1973. U dënua 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë së Rendit Publik, vendosi 
vërtetimin e vdekjes së tij në hetuesi në 
janar të vitit 1952.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 104-105.

kalldani Mustafa 
Lindi më 1921, në Shënkoll, Tiranë. 

U arrestua më 10 qershor 1945, dhe më 
29 shtator 1945, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
bashkëpunimit me aparatin terrorist të 
okupatorit, ka tradhtuar dhe penguar 
luftën e popullit shqiptar » dhe e dënoi 
me burgim të përjetshëm, humbjen e të 
drejtave elektorale dhe konfiskimin e 
pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 264-265.

kalleshi Mimi 
Lindi më 1924, në Himarë. Më 14 

korrik 1940, me vendim nr. 130, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «krimin e pjesëmarrjes në një grup 
antiparti dhe agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg dhe punë të detyruar. 
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AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 278-279.

kalleshi Selman
Lindi në vitin 1908, në Tiranë. Më 30 

mars 1948,  me vendim nr. 28, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë. 

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 391-392.

kalliri Faslli
Lindi më 1929, në Mallakastër të Fierit. 

U arrestua më 24 tetor 1945. Më 22 shkurt 
1946, me vendim nr. 235, Gjykata Ushtarak 
e deklaroi fajtor për «sabotim dhe [se] ka 
tentuar të dezertojë nga radhët e ushtrisë» 
dhe e dënoi me 15 muaj burg.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 232-233.

kalliri Fetah
Lindi në fshatin Luar të Fierit. U 

pushkatua pa gjyq bashkë me të birin, 
Tofikun [shih], 30 tetor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 238-239; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. 22, FL. 457; Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 
17.

kalliri ismail
Lindi më 1925, në Luar, Fier. Arrestuar 

më 1 korrik 1950. Më 18 nëntor 1950, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për «strehim kriminelësh», me 6 vjet burg. 
Liruar më 28 nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 448-449.

kalliri Kujtim
Lindi më 1959, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike, prej 10 mars 1968 deri 
më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 456.

kalliri Tofik Fetah
Lindi në fshatin Luar të Fierit. U 

pushkatua pa gjyq bashkë me të atin, 
Fetahun [shih], më 30 tetor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 238-239; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. 22, FL. 457; Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 
17.

kallmeti ndrek 
Lindi më 1922, në Shkodër. Më 27 gusht 

1953, me vendim nr. 68, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 293-294.

kallollari abedin
Lindi më 1913, në Përmet. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 9 më 24 prill 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Përmeti 
në Fier, prej 28 korrik 1951 deri më 23 prill 
1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 342-343.

kallollari gani
Është internuar për çështje politike. Me 

vendim nr. 9 më 24 prill 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Përmeti 
në Fier, prej 28 korrik 1951 deri më 23 prill 
1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 343.

kallollari Muhamet
Është internuar për çështje politike. Me 

vendim nr. 9 më 24 prill 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Përmeti 
në Fier, prej 28 korrik 1951 deri më 23 prill 
1957.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 343.

kallollari neim
Lindi më 1946, në Përmet. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 9 më 24 prill 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Përmeti 
në Fier, prej 28 korrik 1951 deri më 23 prill 
1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 343.

kallulli Qemal
Lindi në vitin 1912, në fshatin Sasaj të 

Sarandës. U arrestua më 2 shkurt të vitit 
1946, dhe më 31 tetor të po atij viti, me 
vendim nr. 609, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi «armik të popullit dhe sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me burgim të 
përjetshëm, konfiskimin e pasurisë së tij 
të tundshme e të patundshme, punë të 
detyruar baraz me kohën e ndëshkimi dhe 
humbjen e të drejtave civile e politike. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 61-62.

kallushi Ermioni
Lindi më 1935, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 24 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Himarës 
në Krujë, prej muajit maj 1945 deri më 
gusht 1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 355-356.

kallushi Leko
 Lindi më 1923, në Himarë, Vlorë. Më 
29 tetor 1957, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi për «përgatitje për arratisje» dhe 
«agjitacion e propagandë», me 25 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme, heqjen e dekoratave dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 825-826.

kamani rushan
      Lindi në vitin 1917, në Shelq. Lindi në 
vitin 1917, në Shelq. Është vrarë gjatë luftës 
nga forcat partizane, për arsye politike.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 32-33.

kamata Hilmi 
Lindi më 1928, në Shkodër. Më 9 

gusht 1949, me vendim nr. 178, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e lidhjes me të arratisur» me 7 vjet 
burg e punë të detyruar si dhe për «krimin 
e agjitacion e propagandës» me 8 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 439-440. 

kamata ramadan
 Lindi më 1927, në Jugosllavi. Më 18 
shtator 1951, Gjykata Ushtarake e Durrësit 
e dënoi për  «agjitacion dhe propagandës 
kundër pushtetit popullor», me 10 vjet 
burg, dhe për veprën e spiunazhit, me 6 
vjet burg. Përfundimisht, u dënua me 16 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 502-503.

kamata Xheladin 
Lindi më 1930, në Shkodër. Më 2 

dhjetor 1947, me vendim nr. 265, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin si armik i popullit, pjesmarrës 
në një organizatë tradhëtare, agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor 
dhe sabotator në sektorin ushtarak» dhe 
e dënoi me vdekje, humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet dhe heqjen e gradës. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 97-98.

kamberaj Beço 
Lindi më 1929, në Vlorë. Më 11 shtator 
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1946, me vendim nr. 82, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor si «kriminel 
lufte, pjesmarrës në Organizatën e Ballit 
Kombëtar duke luftuar kundër Ushtrisë 
Nacional çlirimtare » dhe e dënoi me 20 
vjet burg, punë të detyruar, humbjen e 
të drejtave politike dhe konfiskimin e 
pasurisë. Më 1 tetor 1950, me vendim nr. 
38, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«krimin e tentativës për arratisje» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 383-384.

kamberaj Bedin 
Lindi më 1920, në Sevaster, Vlorë. Më 

18 janar 1946, me vendim nr. 225, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit dhe dezertor në 
rradhët e ushtrisë» dhe e dënoi me 4 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 287-288.

kamberaj Ervehe
Lindi më 1946, në Fier. Është dëbuar 

për motive politike. Më 22 prill 1993, me 
vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Fier në Krujë, prej 30 prill 
1948 deri më 30 maj 1951. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 32-33.

kamberaj Hadije
Lindi më 1941, në Fier. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 14, 
më 29 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Frakull e Madhe 
(Fier), prej 1 maj 1966 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 371-372.

kamberaj Halim 
Më 5 qershor 1991, Komisioni i krijuar 
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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, vendosi njohjen e 
faktit e vrasjes pa gjyq për motive politike 
në qershor 1945.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 154-155-156.   

kamberaj Halim
Lindi më 1944, në Fier. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 14, 
më 29 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Fieri në Frakull e Madhe 
(Fier), prej 1 maj 1966 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 373-374.

kamberaj Hiqmet 
Lindi më 1972, në Kocul, Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Vlorës, (Kocul), prej vitit 1972 
deri më 30 shtator 1991. (me prindërit). 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 226-227.

kamberaj Muharrem
Është dëbuar për çështje politike. 

Me vendim nr. 14, më 22 korrik 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit, nga 
Fieri në Frakull e Madhe (Fier), prej 1 maj 
1966 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 393-394.

kamberaj naile
Lindi më 1910. Është dëbuar për motive 

politike. Më 29 korrik 1992, me vendim nr. 
14, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 

kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Fier në Frakull e Madhe (Fier), prej 1 
maj 1966  deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 30-31.

kamberaj Sami
Lindi më 1910, në Hoshtimë, Vlorë. Më 

17 nëntor 1936, Gjykata Ushtarake e Vlorës 
e dënoi se: «gjatë okupacionit fashist ka 
marrë pjesë në radhët e Ballit Kombëtar», 
«në luftime kundër partizanëve», «ka 
pasur lidhje me grupin e E.K.», «ka qenë 
anëtar i Komitetit fshatarak, që kishte 
për qëllim strehimin e të arratisurve», 
me 5 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, dhe humbjen e 
të drejtave qytetare e politike për aq kohë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 64-65.

kamberaj Shako 
Lindi më 1895, në Sevaster, Vlorë. Më 

11 qershor 1945, me vendim nr. 33, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor si 
«kriminel lufte dhe armik i popullit» dhe 
e dënoi me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 138-139-140.

kamberaj Shefik       
      Lindi në vitin 1927, në Këlcyrë. U arrestua 
më 6 nëntor 1952, dhe më 24 shtator 1953, 
me vendim nr. 90, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «pjesmarrje 
në bandë të armatosur» dhe «agjitacion e 
propagandë», dhe e dënoi me 25 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 18-19.

kamberaj vullnet 
Lindi më 1966, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 8 mars 1993 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
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së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Kocul, (Vlorë), prej datës 30 janar 
1967 deri më 30 shtator 1991. (me prindërit) 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 44-45.

kamberaj Ylli
Lindi më 1928, në Ruzhdie, Fier. 

Arrestuar më 20 shtator 1946. Më 25 tetor 
1946, Gjykata Ushtarake e Vlorës e dënoi 
për «marrje pjesë në mbledhje me të 
arratisurit dhe u arratis edhe vetë, por u 
kap», me 2 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave civile  e politike për 
aq kohë. Liruar më 29 shtator 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 425-426.

kamberi ali
      Lindi në vitin 1920, në Firuzë. Më 27 
korrik 1945, me vendim nr. 91, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
si «organizator kryesor i një propagande 
të gjerë disfatiste në ushtri për të dezetuar 
dhe për lidhje me raksionin grek dhe atë të 
jashtëm», dhe e dënoi me vdekje, humbjen 
e të drejtave qytetare dhe politike dhe të 
nderit ushtarak, si dhe me konfiskim të 
pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 15.

kamberi azem
Lindi më 1927, në Sevaster, Vlorë. 

Arrestuar më 19 tetor 1954. Më 8 prill 
1955, me vendim nr. 20, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «veprimtari 
armiqësore para çlirimit» për «sabotim 
ekonomik» dhe për «agjitacion e 
propagandë» me 20 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet. Liruar më 1 korrik 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 184.

kamberi Baftjar
Lindi më 1 janar të vitit 1946, në Tiranë. 

U dëbua për motive politike. Më 22 maj 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga fshati Kashar 
në Breg-lum të Tiranës, nga viti 1961 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 180- 181.

kamberi Bedin
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
208.

kamberi Bedrie
 U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1993, komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Kashari në 
Breg-lum të Tiranës, prej datës 13 nëntor 
1951 deri më 13 nëntor 1961.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 149.

kamberi Behar
Lindi në Tiranë. Është dëbuar për 

motive politike.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 14, Fl. 71.

kamberi Beqir
Lindi në Trebisht, Dibër. Më 16 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 vrasjes pa gjyq për 
motive politike, më tetor 1944, në Trebisht.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 273-274.

kamberi Beqir Ejup 
Lindi më 1900, në Berat. Është vrarë pa 

gjyq më  30 tetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.
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kamberi Fazlli   
Lindi më 1889, në Korçë. Më 9 nëntor 

1951, me vendim nr. 212, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Korçë e dënoi për «pjesëmarrje 
në grup të organizuar» dhe për «arratisje 
jashtë shtetit» me me 10 vjet, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 458.

kamberi Fiqiri 
Lindi më 1933, në Sevaster, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 14 maj 
1994, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit, prej datës 3 
dhjetor 1983 deri më 3 dhjetor 1988. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 216-217.

kamberi Flora
Lindi më 1970, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 28 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kamëza në Breg-lum 
të Tiranës, prej vitit 1970 deri më 10 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.135- 136.

kamberi guri 
Lindi më 1924, në Vlorë. Më 19 shkurt 

1954, me vendim nr. 12, Gjykata e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «krimin e pjesëmarrjes 
në një grup» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 4 vjet si dhe për «krimin e agjitacion 
e propagandës» me 10 vjet burg. Për 
«krimin e tentativës për arratisje» me 20 
vjet, humbjen e të drejtave elektorale për 
4 vjet.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 87-88; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 67.

kamberi Halo 
Lindi më 1936, në Trevllazër, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 20 maj 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit, nga rrethi 
Vlorës në rrethin e Vlorës, (Dukat), prej 
datës 3 dhjetor 1983 deri më 3 dhjetor 1988. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 221-222.

kamberi ilirjan  
Lindi më 1952, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Vlorës, (Kocul), prej datës 30 
janar 1967 deri më 30 shtator 1991. (me 
prindërit). 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 232-233.

kamberi isuf
Lindi në vitin 1918, në fshatin Kashar 

të Tiranës. U ndalua më 30 janar 1951, dhe 
më 23 maj 1952, me vendim nr. 227, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «pjesëmarrje në grup kundër-
revolucionar» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimen e pasurisë dhe të materialit të 
kapur, si dhe humbjen e të drejtave civile 
për 5 vjet kohë. U lirua më 11 tetor të vitit 
1961.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 72-73.

kamberi Liljana  
Lindi më 1939, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 20 maj 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Vlorës (Aliban), prej datës 3 dhjetor 
1983 deri më 3 dhjetor 1988.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 99-100-101-102.
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kamberi Lutfi 
Lindi më 1940, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 10 shtator 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Vlorës, (Sevaster), prej vitit 1962 
deri më 1965.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 103-104.

kamberi Medin
Lindi në vitin 1914, në Përmet. U 

arrestua më 17 korrik 1946, dhe më 17 janar 
1947, me vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi «armik të popullit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave civile politike 
baraz me kohën e ndëshkimit. 

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 45-46.

kamberi Melina
Lindi më 1962, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 20 janar 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana  në Kamëz, 
prej vitit 1961 deri në vitin 1988.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.182- 183.

kamberi Minushe
Lindi më 1942, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 28 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Breg-lum 
po të Tiranës, prej datës 20 shkurt 1961 
deri më shtator të vitit 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.131- 132.

kamberi Mjaftore 
Lindi më 1929, në Çeprat. U dënua për 

motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Vlorës, (Kocul), prej datës 30 janar 
1967 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 105-106.

kamberi Mustafa
Lindi në vitin 1920, në Kashar të 

Tiranës. Më 23 korrik 1951, me vendim nr. 
558, Gjykata e Rrethit të Tiranës e dënoi 
për «mos dorëzim të objekteve bujqësore» 
me 8 vjet heqje lirie dhe me sekuestrimin 
e pasurisë të tundshme e të patundshme.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 86-87.

kamberi Myhyrie
Lindi në vitin 1948, në fshatin Kashar të 

Tiranës. U dëbua për motive politike. Më 30 
prill 1993, komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Kashari në 
Breg-lum të Tiranës, prej datës 13 nëntor 
1951 deri më 13 nëntor 1961.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.148- 149.

kamberi Nexhmi
Lindi më 1964, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 28 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kamëza në Breg-lum 
të Tiranës, prej vitit 1964  deri më 5 shtator 
1991

F. 1, V. 2014, D. 14, f.127-128.

kamberi Petrit
Lindi më 1970, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 28 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kamëza Breg-lum të 
Tiranës, prej vitit 1970 deri më 30 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.133- 134.
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kamberi ramazan
Lindi më 1938, në Kashar. U dëbua 

për motive politike. Më 30 qershor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga fshati Kashar në Breg-
lum të Tiranës, prej datës 13 nëntor 1951 
deri në vitin 1961.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.129- 130.

kamberi Safet
Lindi më 1917, në Rruzhdie, 

Mallakastër. Ka vuajtur burg për motive 
politike, sabotim, prej 12 mars 1951, deri 
më 17 qershor 1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 407-408.

kamberi Samije
 U dëbua për motive politike. Më 30 

prill 1993, komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Kashari në 
Breg-lum të Tiranës, prej datës 13 nëntor 
1951 deri më 13 nëntor 1961.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 149.

kamberi Shaban
U dëbua për motive politike. Më 

26 shkurt 1993, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga fshati Kashar në Kamzë, prej 
datës 19 nëntor 1951 deri në vitin 1961.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.172.

kamberi Shako
U pushkatua nga komunistët më 10 

qershor 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
208.

kamberi Shemsi
 Lindi më 1905, në Zimur, Dibër. Më 

21 tetor 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 në 
hetuesi, për motive politike, më 5 gusht 
1948, në Dibër.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 425-426.

kamberi Shkëlqim
Lindi më 1963, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 28 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Kamëza në 
Breg-lum të Tiranës, prej datës 20 shkurt 
1962 deri më 5 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.125-126.

kamberi Shpresa
Lindi në vitin 1967, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 28 dhjetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Kamëza në Breg-lum 
të Tiranës, prej vitit 1967 deri më 5 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.123-124.

kamberi Xhavit
Lindi në Romës, Mallakastër. U 

pushkatua pa gjyq nga komunistët. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 216.

kamberi Zyber
Lindi në vitin 1940, në fshatin 

Kashar të Tiranës. U dëbua për motive 
politike. Më 30 qershor 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit prej datës 13 nëntor 1951 deri në 
vitin 1961.
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F. 1, V. 2014, D. 14, f.143- 144.

kambo Muharrem
Lindi më 1923, në Korçë. Arrestuar më 1 

mars 1978. Më 27 prill 1978, me vendim nr. 
68, Gjykata Korçë e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 683.

kamena Binak
      Lindi në vitin 1954, në Kamenë të 
Tropojës. U arrestua më 11 mars 1980, dhe 
më 13 shtator të po atij viti, me vendim nr. 
73, Gjykata e Tropojës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
4 vjet burg. 

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 309-310.          

kamenica Koço
Lindi më 1908, në Korçë. Arrestuar 

më 5 dhjetor 1944. Më 5 qershor 1945, me 
vendim nr. 99, Gjykata Ushtarake Korçë 
e dënoi për «spiun i gjermanëve dhe 
Simit», me 7 vjet burg. Më 1 qershor 1955, 
u arrestua përsëri. Më 12 tetor 1955, me 
vendim nr. 37, Gjykata Korçë e dënoi për 
«agjitacion e propagandë» me 8 vjet burg. 
Liruar më 30 prill 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 452.

kameniku aishe
Lindi më 1921, në Berat. Arrestuar më 19 

dhjetor 1946. Më 31 mars 1947, me vendim 
nr. 27, Gjykata Ushtarake e Divizionit të 
Parë e dënoi se «si përgjegjëse të një grupi 
grash ka bërë mbledhje të përhershme 
në shtëpinë e saj [ku] ka propaganduar 
parulla të ndryshme reaksionare kundër 
pushtetit popullor etj.» me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 346.

kamjeni astrit
Lindi në vitin 1952, në Tiranë. Më 1 

nëntor 1986, me vendim nr. 174, Gjykata 
e Durrësit  e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut mbetur në fazën e përgatitjes» 
dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 213-214.

kamsari Sami
Lindi më 2 qershor të vitit 1953, në 

Kamëz të Tiranës. U internua për motive 
politike. Më 26 maj 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit prej 2 qershorit të vitit 1953 deri 
më 1961.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 43-44.

kamzarai Sabri
Lindi në vitin 1921, në Vlorë. Më 17 

qershor 1947, me vendim nr. 156, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka marrë pjesë në një grup reaksionar 
kundër pushtetit» dhe e dënoi me 4 vjet 
heqje lirie dhe punë të detyruar baraz me 
kohën e dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 162-163.

kana Kristo
Lindi më 1918, në Çatistë të 

Gjirokastrës. Më 21 tetor 1957, me vendim 
nr. 140, Gjykata Ushtarake Tiranë, e dënoi 
për «nxitje të personave për t’u arratisur 
në Greqi», me 12 vjet burg, humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet dhe konfiskim 
pasurie. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 584.

kananaj Mehmet Xhaferr
Lindi në vitin 1890, në Kalivaç të 

Tepelenës. Më 19 dhjetor 1992, komisioni i 
krijuar 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 pushkatuarve pa gjyq, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 12 shkurt të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 32-33; Gazeta 55, 28 nëntor 
2014, 17.

kananaj njazi
      Lindi në vitin 1935, në Tepelenë. Më 
31 tetor 1963, me vendim nr. 15, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e parashikuar në nenet 64 e 10 të K.P.» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë. Më 10 janar 
1973, me vendim nr. 7, Gjykata e Fierit 
e deklaroi fajtor për «kundërshtim me 
dhunë të përfaqësuesit të shtetit» dhe e 
dënoi me 5 vjet burg. Më 18 tetor 1973, me 
vendim nr. 222, Gjykata e Fierit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 9-10.

kanani daut
Kreu 6 vjet burg, se nuk pranoi të 

votonte. Kërkonte votime të lira dhe 
demokratike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
99.

kanani Elmaz
Lindi më 1929, në Peshtan, Berat. 

Arrestuar më 1 shtator 1952. Ka vuajtur 
dy vjet burg për motive politike, bazuar në 
vendimin e Gjykatës Lartë (Kol. Usht.), nr. 
496, 20 tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 294-295.

kanani Mehmet 
Lindi më 1934, në Sevaster, Vlorë. Më 

29 dhjetor 1960, me vendim nr. 34, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 

për «krimin e tradhtisë ndaj atdheut në 
formën e tentativës për arratisjes» dhe 
e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 403-404.

kanani Xhemal
Lindi më 1935, në Korçë. Më 18 shtator 

1961, me vendim nr. 131, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
në formë arratisje jashtë shtetit», me 25 
vjet burg, konfiskim pasurie, humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet dhe heqjen e 
dekoratave.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 402.

kanani Xhevit Manush
      Lindi në vitin 1892, në Toc të Tepelenës. 
Më 5 shtator 1992, 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, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 10 korrik të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 34-35; Gazeta 55, 18 nëntor 
2014, 17.

kanava Stavri
Lindi më 1956, në Sopik, Gjirokastër. 

Arrestuar 23 shtator 1982. Më 3 shkurt 1983, 
me vendim nr. 24, u dënua për «tradhti 
ndaj atdheut në formën e spiunazhit jashtë 
shtetit» dhe për «agjitacion e propagandë», 
me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 555.

kanguri teni
Lindi më 1931, në Misras, Korçë. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 6 
shtator 1950 deri më 28 nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 708.
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kani nikollaq
U dënua me burg, 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
78.

kanina ismail
 Lindi më 1924, në Vlorë. Më 22 dhjetor 
1979, Gjykata e Durrësit (Kol. Usht.) e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit dhe armëmbajtje pa leje», me 4 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 601-602.

kano ramadan
Lindi më 1905, në Trevllazën, Vlorë. 

Më 1945, me vendim nr. 282, Gjykata 
Ushtarake Vlorë e dënoi si «pjesëtar i 
Organizatës së Ballit Kombëtar», me 30 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 333.

kanuti Spiro 
Lindi në vitin 1924, në Dhivër të 

Sarandës. Më 25 prill 1953, me vendim nr. 
161, është dënuar për «krimin e tradhëtisë 
ndaj atdheut dhe agjitacion e propagandës 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me vdekje. 

F.1, Viti 2015, D. 16, Fl.145-146.

kapa istref
      Lindi në vitin 1907, në Ceravë. U dënua 
për motive politike. Më 22 qershor 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Pogradecit 
në Kamzë të Tiranës, prej datës 10 janar 
1949 deri më 10 mars 1950.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 150-151.

kapa Mine
Lindi në vitin 1933, në Devoll. U 

internua për motive politike. Më 10 janar 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 

kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Korçës në Levan-Shtyllas, prej 28 qershorit 
të vitit 1951 deri më 8 dhjetor 1963.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 41-42.

kapa Nafije
 Lindi më 1933, në Shijak. Është 
internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Shijaku 
në Rreth-Shijak, prej 10 korrik 1946, deri 
më 15 gusht 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 457-458.

kapa rustem
U vra nga komunistët më 1943.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
108.

kapa Sabrije
Lindi në vitin 1930, në Shijak. U dëbua 

për motive politike. Më 30 shtator 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Shijaku në fshatin 
Koxhas të Shijakut, prej vitit 1948 deri në 
vitin 1952.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 119-120.

kapaj Axhem 
Lindi më 1905, në Fier. U arrestua 

më 2 korrik 1952, dhe më 19 shtator 1952 
me vendim nr. 83, Gjykata Ushtarake e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit dhe furnizimit të kriminelëve» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe punë të 
detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 417-418.

kapaj çaush 
      Lindi më 1819, në Vlorë. Më 5 qershor 
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1993, Komisioni për njohjen e kohës së 
dënimit të vuajtur për motive politike, 
vendosi vërtetimin e vrasjes pa gjyq të tij 
më 20 nëntor 1945. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, AISKK, F. 11-12.

kapaj ded
Lindi më 1931, në Dedaj, Shkodër. 

Më 21 qershor 1952, me vendim nr. 33, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi për 
«dezertim nga radhët e ushtrisë» dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 493.

kapaj Elmaz 
Lindi më 1910, në Vlorë. Më 25 

tetor 1945, me vendim nr. 213, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor për 
«krimin si kriminel lufte» dhe e dënoi me 
5 vjet burg. Më 8 dhjetor 1949, me vendim 
nr. 102, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e pjesmarrjes 
në një organizatë anti pushtet» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 67; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 165.

kapaj Faslli 
Lindi më 1885, në Gjorm, Vlorë. Më 

20 prill 1993, me vendim nr. 12, Gjykata e 
Vlorës njohu faktin e vrasjes pa gjyq nga 
forcat komuniste për motive politike, më 
28 shkurt 1944, në Vranisht (Vlorë).  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 170-171; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17; Fahri Shaska, Të quajtur 
armiq të popullit, 2010, 165.

kapaj gani
Lindi në vitin 1928, në Hekal. Më 19 maj 

1983, me vendim nr. 125, Gjykata e Rrethit 
të Fierit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 

propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 6 vjet heqje lirie, heqjen e dekoratave 
dhe internimin e tij për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 211-212.

kapaj Haxhi
Lindi më 1917, në Belishovë, Fier. 

Më 19 janar 1950, me vendim nr. 24, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi 
«si pjesëmarrës vullnetar në Organizatën 
e Ballit Kombëtar, ka luftuar me armë 
kundër U. N. Çlirimtare», me 6 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 509.

kapaj rustem 
Lindi më 1908, në Gorisht, Vlorë. Më 

6 shkurt 1993, 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, vendosi njohjen e 
faktit e vrasjes pa gjyq për motive politike 
në dhjetor 1943.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 165-166; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kapaj Selfo
Lindi më 1921, në Belishovë, 

Mallakastër. Ka qenë luftëtar i forcave 
të Ballit Kombëtar, është vrarë prej 
komunistëve. Më 18 tetor 1993, me 
vendim nr. 669, Gjykata Mallakastër 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes nga 
forcat komuniste për motive politike më 
30 shtator 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 518-520; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kapaj Zelina 
Lindi më 1908, në Fier. U arrestua 

më 21 gusht 1953, dhe më 12 nëntor 1953 
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me vendim nr. 124, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit dhe furnizimit të diversantëve» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 415-416.

kaparu vasillo
Lindi në vitin 1907, në Sapik. U arrestua 

më 6 tetor 1945, dhe më 16 tetor të po atij 
viti, me vendim nr. 291, Gjykata Ushtarke 
e Qarkut të Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
«se ka kaluar kufirin në tentativë për të 
kaluar për në Greqi dhe është kthyer në 
Sapik fshehurazi me qëllim informatash 
dhe shërbime të tjera të reaksionit grek» 
dhe e dënoi me 1 vit burg.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 354-355.

kapçiu vaid
 Lindi më 1938, në Shijak. Arrestuar më 
1 shkurt 1979. Më 16 mars 1979, Gjykata e 
Durrësit, e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë», me 5 vjet burg dhe heqjen e 
së drejtës për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 759-760.

kape (goçllari) alije 
Lindi në Korçë. Është dëbuar për çështje 

politike. Me vendim nr. 15, më 13 gusht 
1992, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Korça në Shtyllas (Fier), prej 1 janar 
1958, deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 466-467.

kape Hatike
Lindi më 1913, në Korçë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 6, më 26 shkurt 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korça në 

Fier, prej 1 qershor 1951 deri më 30 qershor 
1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 322-323.

kape Muhamer
 Lindi më 1936, në Tren, Korçë. Është 
internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 16, më 18 gusht 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit, nga Korça në Fier, prej 5 qershor 
1951 deri më 30 shtator 1991. Nga këto, 10 
vjet janë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 845-846.

kapedani Banush
Lindi më 1873, në Goskovë, Korçë. Më 

27 tetor 1945, me vendim nr. 8, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi si «kriminel 
lufte, anëtar i Ballit Kombëtar dhe armik 
i popullit» me vdekje (pushkatim) dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 429-431.

kapedani duk
      Lindi në vitin 1918, në fshatin Nivicë 
të Sarandës. U arrestua më 22 mars 1948, 
dhe më 4 qershor të po atij viti, me vendim 
nr. 27, Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «arratisje jashtë vendit» dhe e 
dënoi me 4 vjet burg. Me dekret 819, datë 
27 prill 1949, u fal dhe u lirua më 28 prill 
1949.  U arrestua sërish më 12 mars 1976, 
dhe më 11 maj të po atij viti, me vendim nr. 
69, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 96-97.

kapedani ilo
Lindi në vitin 1907, në Zvirim të 

Bilishtit. U arrestua më 10 shkurt 1953, dhe 
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më 21 shkurt të po atij viti, me vendim nr. 
18, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», «për 
pjesëmarrje në grup kundra pushtetit» dhe 
«për agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale. U 
lirua më 2 dhjetor të vitit 1963.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 428-429.

kapedani Kasëm
Lindi në Goskovë, Korçë. 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 njohjen e faktit vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 31 dhjetor 
1943, në Goskovë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 429-431; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kapedani refat
Lindi më 1884, në Goskovë, Korçë. Më 

28 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 20 nëntor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 423-424; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kapedani Rexhep
Lindi më 1915, në Goskovë, Korçë. 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
në 31 dhjetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 427-428; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kapedani ridvan
Lindi më 1927, në Goskovë, Korçë. Më 

28 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 27 nëntor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 421-422; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kapetani Zaho Janaq
      Lindi në vitin 1908, në fshatin Qeparo 
të Sarandës. Më 22 maj 1993, 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, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 30 prill të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 100-101; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

kapeti Shytan ded 
Lindi më 1907, në Shkodër. Është vrarë 

pa gjyq më 27 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kapia Jani Kristaq 
Lindi më 1916, në Përmet. Është vrarë 

pa gjyq më 2 shtator 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kapidani Hamdi
 Lindi më 1921, në Ishëm. Më 13 prill 
1949, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
«për pjesëmarrje në një grup të organizuar 
kundër pushtetit», me 4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 492-493.
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kapinova (bakiasi) Muharrem
Lindi më 1920, në Kapinovë, Berat. Për 

shkak se kishte qenë me Ballin Kombëtar, 
u arrestua dhe u dënua me 30 burg nga 
gjykata ushtarake e Gjirokastrës, më 30 
qershor 1945. Gjatë transportit për në 
burgun e Beratit u arratis dhe u strehua në 
Staraveckë (Skrapar), dhe ku u vra. Më 2 
qershor 1993, me vendim nr. 142, Gjykata 
Skrapar vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për motive politike, më 15 korrik 
1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 263-264.

kapisyzi gapi 
Lindi më 1937, në Shkodër. Më 26 mars 

1957, me vendim nr. 42, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhtisë ndaj atdheut në formën e 
tentativës për arratisjes» dhe e dënoi me 3 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 320. 

kapiti Baftjar
 Lindi më 1902, në Kosovë. Më 2 gusht 
1968, Gjykata e ë Durrësit e dënoi për 
«furnizim kriminelësh», «manifestim për 
përgatitje për arratisje jashtë shtetit», dhe 
«ndihmën e dhënë për përgatitje arratisjeje 
të Kasem Muhaxhiut», me 20 vjet burg. 
Më 20 tetor1981, iu fal gjysma e dënimit të 
mbetur.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 599-600.

kapiti Shytan 
Më 29 dhjetor 1993, me vendim nr. 1335, 
Gjykata e Shkodrës njohu faktin e vrasjes 
pa gjyq nga forcat e kufirit më 27 nëntor 
1944. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 48-49.

kapllaj Pjetër
Lindi më 1935, në Dedaj, Shkodër. Më 

16 prill  1965, me vendim nr. 11, Gjykata 

Shkodër e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes jashtë shtetit mbetur 
në tentativë», me 7 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 488.

kapllaj Pllum
Lindi më 1969, në Shkodër. Më 8 

gusht 1989, me vendim nr. 210, Gjykata 
Shkodër e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes jashtë shtetit» me 11 
vjet burg. Bëri 21 muaj burg. U lirua me 
ardhjen e demokracisë.   

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 486.

kapllani Bilal 
Lindi më 1920. U dënua për motive 

politike, dhe më 18 janar 1993, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
internimit nga rrethi i Vlorës në Krujë, prej 
datës 10 shtator 1946 deri më 10 shtator 
1948. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 333-334.

kapllani Hysen
Lindi më 1924, në Progun, Peqin. Më 

12 nëntor 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 pa gjyq për motive politike, 
më 28 shkurt 1945, në Peqin.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 715-716.

kapllani Hysen
 Lindi më 1922, në Durrës. Më 24 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tentativë arratisjeje jashtë shtetit», me 
5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 719-720.

kapllani ismail
Lindi në vitin 1941, në Shkodër. Më 
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9 gusht 1966, me vendim nr. 81, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
25 vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë 
së tij të tundshme e të patundshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 55-56.

kapllani Jaçe
Lindi në vitin 1915, në fshatin Verzhezhë 

të Skraparit. U arrestua më 8 prill 1945, 
dhe më 16 korrik të po atij viti, me vendim 
nr. 59, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor «si organizator dhe 
pjesëtar i një organizate antipopullore e 
disfatiste në ushtri për rrëzimin e qeverisë 
dhe shkatërrimin e ushtrisë kombëtare 
shqiptare» dhe e dënoi me 20 vjet burg, si 
dhe humbjen e të drejtave civile-politike. 
U arrestua sërish më 27 nëntor 1970, dhe 
më 19 maj 1971, me vendim nr. 12, Gjykata 
e Rrethit të Skraparit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. 
Vdiq në burg, më 17 shkurt të vitit 1973.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 327.

kapllani Kapo 
Lindi më 1907, në Kaninë, Vlorë. 

Më 2 gusht 1945, me vendim nr. 7, 
Gjykata Ushtarake e Vlorës e deklaroi 
fajtor për «krimin si kriminel lufte dhe 
armik i popullit» dhe e dënoi me burgim 
të përjetshëm, humbjen e të drejtave 
elektorale dhe konfiskimin e pasurisë.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 249; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 56.

kapllani Muharrem
Lindi më 1902, në Vërzhezhë, Berat. 

Më 22 maj 1945 është dënuar si «kriminel 
lufte dhe armik i popullit; ka kryer 

këto faje: me okupimin e Shqipërisë 
prej fashizmit, ka marrë drejtimin e 
Sekretariatit Politik të Partisë Fashiste 
për Skraparin, duke propaganduar, ka 
mobilizuar dhe rekrutuar milicë, të cilët 
më vonë i ka hedhur në luftë kundër 
çetave nacionalçlirimtare; me daljen e 
Ballit në skenë, lidhet me këtë, ka marrë 
pjesë si komandant në shumë operacione, 
ka udhëhequr gjermanët në operacionin e 
Skraparit, ka kryer vrasje, djegie, grabitje. 
Ka bashkëpunuar me gjermanët edhe si 
informator dhe në operacionin e janarit 
1943 ka qenë udhëheqës i fuqive naziste 
për Skraparin, ku u masakruan 114 veta 
nga simpatizuesit e luftës nac. çl.»,  me 
vdekje dhe konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 351; Agim T. 
Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, 
(Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 216.

kapllani nezir 
Lindi më 1950, në Kaninë, Vlorë. U 

arrestua më 23 korrik 1977, dhe më 30 
shtator 1977, me vendim nr. 252, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativës për arratisje» me mbylljen e tij 
në spitalin Neuropsikiatrik të Elbasanit. 
Më 28 dhjetor 1990, me vendim nr. 116, 
Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor 
për «krimin e kalimit të paligjshëm të 
kufirit» dhe e dënoi me 10 muaj riedukim 
nëpërmjet punës.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 89-90; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 56.

kapllani osman
Lindi më 1905, në Gjirokastër. Më 28 

dhjetor 1950, me vendim nr. 482, Gjykata 
Kolonjë e dënoi për «refuzim dorëzim 
drithi dhe sabotim ekonomik», me 2 vjet 
burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 175-176.
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kapllani Refika 
Lindi më 1948, në Bubullimë, Lushnjë. 

U dënua për motive politike, dhe më 
15 gusht 1992, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi 
i Fierit në rrethin e Lushnjës, (Bubullimë), 
prej datës 11 qershor 1966 deri më 30 
shtator 1991.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 133.

kapllani Sulejman
Lindi më 1936, në Përparim, Skrapar. 

Arrestuar më 11 dhejtor 1970. Më 4 mars 
1970, Gjykata e Skraparit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë, kundër pushtetit 
popullor, për mbajtje pa leje të lëndëve 
plasëse, dhe një shpate», me 4 vjet burg, 
konfiskimi e lëndëve plasëse dhe shpatës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 454-455.

kapllani Xhafer 
Lindi më 1940, në Bubullimë, 

Lushnjë. U dënua për motive politike, 
dhe më 15 gusht 1992, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
internim dëbimit, nga rrethi i Fierit në 
Bubullimë, (Lushnjë), prej datës 2 qershor  
1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 46-47/ D. 17, 
Fl. 132.

kapo aledin
Lindi në vitin 1947, në Vlorë. Më 7 tetor 

1977, me vendim nr. 31, Gjykata e Rrethit 
të Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 9 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 222-223.

kapo demir
      Lindi në vitin 1929, në Pogradec. Më 18 mars 
1950, me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake 

e Korçës e deklaroi fajtor për «organizim 
të një grupi kundërshtar dhe agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», dhe 
e dënoi me 15 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 126-127.

kapo demirali
Lindi më 1928, në Tren, Korçë. Më 5 

korrik 1952, me vendim nr. 60, Gjykata 
Korçë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
dhe dhënie informatash shtetërore», me 12 
vjet burg dhe konfiskim pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 436-437.

kapo Ferit
Lindi më 1929, në Çerrave, Korçë. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej gusht 
1949 deri më 10 korrik 1951. Dënimin e dha 
Gjykata Ushtarake e Korçës, me vendim 
nr. 28, më 18 mars 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 668-669.

kapo Florian
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 13 
gusht 1992, me vendim nr. 15, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Fier, prej [...] deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 57.

kapo ibrahim
Lindi më 1944, në Tren, Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 15 më 13 gusht 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit nga Korçanë Fier, prej 5 qershor 
1951 deri më 30 shtator 1991. Nga këto, 5 
vjet janë internim. Babai i tij, Kasëm Kapo 
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[shih], ka vuajtur burg, kurse xhaxhai është 
pushkatuar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 347-348.

kapo Kapllan
Lindi më 1931, në Kagjinas, Kolonjë. 

Më 4 prill 1980, Gjykata e Kolonjës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 5 vjet 
burg dhe heqjen e të drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 791-792.

kapo Kimet
Lindi më 1942, në Tren, Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 15 më 13 gusht 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit nga Korça në Shtyllas (Fier), 
prej 5 qershor 1951 deri më 30 shtator 1991. 
Pesë vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 345-346.

kapo Liri
Lindi më 1939, në Tren, Korçë. 

Më 22 shkurt 1963, me vendim nr. 7, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi 
për «tentativë arratisje», me 12 vjet burg, 
konfiskim pasurie. dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 434-435.

kapo Lutfi
      Lindi në vitin 1925. Më 20 shkurt 1946, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «dezertim nga radhët e ushtrisë 
dhe qarkullim me kriminelë lufte», dhe 
e dënoi me 1 vit burg. Më 5 tetor 1946, 
me vendim nr. 496, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
arratisjes nga burgu», dhe e dënoi me 7 
vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 65-66.

kapo nazif
Lindi më 1913, në Tren, Korçë. Më 5 

qershor 1952, me vendim nr.232, Gjykata 
e Lartë (Kolegji Ushtarak) e dënoi për 
«arratisje në Greqi me qëllim rrëzimin 
e pushtetit popullor dhe agjitacion e 
propagandë», me vdekje, pushkatim dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 307-308.

kapo nazir Myrto
Lindi në Jakodin, Mallakastër. U 

pushkatua më 1952.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),  217.

kapo resmije
Lindi më 1973, në Shtyllas, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 13 gusht 
1992, me vendim nr. 15, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Korça në Fier, prej 
lindjes deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 56-57.

kapo Sanije Shaqir 
Lindi në Kuç, Korçë. Është internuar 

dhe dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 15, më 13 gusht 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internim/ dëbimit nga 
Korça në Fier, prej 5 qershor 1951 deri 
më 30 nëntor 1991. Pesë vjet kanë qenë 
internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 340-341.

kapo Sejamit
Lindi më 15 tetor të vitit 1913, në 

Kolonjë. Më 14 shtator 1946, me vendim 
nr. 264, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
deklaroi fajtor se «ka organizuar mbledhje 

KaPo
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të ndryshme me qëllim për të përmbysur 
pushtetin popullor» dhe e dënoi me 10 
vjet privim lirie për jetë, konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave civile baraz 
me kohën e ndëshkimit. Më 1951, 
Gjykata Territoriale e Korçës e dënoi për 
«pjesëmarrje në organizatat tradhtare» dhe 
për «agjitacion e propagandë», me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet. U arrestua sërish më 1968, dhe 
më 13 mars të po atij viti, me vendim nr. 
3, Gjykata e Qarkut të Korçës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 465-466; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. 22, f. 793-794.

kapo Ytbie
Është dëbuar për motive politike. Më 

13 gusht 1992, me vendim nr. 15, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Fier, prej [...] deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 57.

kapollari Sabri
Lindi në vitin 1905, në Pogradec. U 

arrestua më 16 gusht 1949, dhe më 21 mars 
1950, me vendim nr. 33, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor për «pjesmarrje 
në një grup të organizuar e agjitacion e 
propagandë», dhe e dënoi me 4 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 136-137.

kapri adem
Lindi në vitin 1898, në fshatin Golik 

të Pogradecit. Më 1 prill 1993, Gjykata 
e Pogradecit njohu faktin e vrasjes së tij 

pa gjyq për motive politike nga forcat 
partizane në shkurt 1944. Në një letër për 
Nako Spirun, Enver Hoxha shkruante 
kështu, duke iu referuar vrasjes së tij dhe 
disa të tjerëve: “Komandantët që u zunë 
rob, që u gjykuan dhe ekzekutuan ishin: 
Haki Blloshmi, Xhevdet Blloshmi, Bame 
Trebinja, Sadik Bej Trebi[nja], Xheladin 
Ago Selca, Adem Ago Velçani, Adem 
Kapri dhe i biri i Hasan Bej Velçanit. Si e 
shef Brigada I po lufton për mrekulli.” 

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 144-145; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17; AQSH, F. 14, V. 1944, D. 76, 
FL. 11.

kapri Esat
      Lindi në vitin 1929, në fshatin Golik 
të Pogradecit. Më 1 mars 1993, Gjykata 
e Pogradecit njohu faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat 
partizane më 20 tetor 1944.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 146-147.

kapri Sabri
      Lindi në vitin 1914, në Pogradec. Më 5 
dhjetor 1947, me vendim nr. 261, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«vepra penale kundër popullit dhe shtetit», 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për aq kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 134. 

kapsalidhi Mihal
Lindi më 1941, në Selo, Gjirokastër. 

Arrestuar më 28 maj 1964. Më 26 shtator 
1964, me vendim nr. 119, Gjykata Tiranë e 
dënoi për «tentativë arratisje dhe agjitacion 
e propagandë», me 15 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
me 3 vjet. Lirua në shkurt 1978.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 562.

KaPo
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kapsalidhi Stavro
Lindi më 1918, në Gjirokastër. Më 12 

prill 1980, me vendim nr. 23, u dënua për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 4 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 570.

kaptelli Haxhi
Lindi më 1906, në Gramsh. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 2, më 16 janar 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Gramshi 
në Valias (Tiranë) dhe Tepelenë, prej 2 
janar 1946 deri më 28 nëntor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 334-335.

kaptelli nebi
Lindi më 1934, në Gramsh. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 2, më 16 janar 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Gramshi 
në Kamëz (Tiranë) dhe Tepelenë, prej 2 
janar 1946 deri më 28 nëntor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 336-337.

kaptelli Qani
Lindi më 1920, në Gramsh. Më 13 janar 

1961, Gjykata Qarkut të Elbasanit, e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 6 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 26-27.

kaptelli Servet
Lindi më 1913, në Shëmberdhej, 

Gramsh. Më 1 gusht 1951, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Korçës e dënoi se 
«ka bashkëpunuar me diversantët», me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 

luajtshme e të paluajtshme, dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet. Po me këtë 
vendim u dënua për «tentativë arratisje». 
Përfundimisht, u dënua me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet. Më 30 qershor 
1956, dënimi iu zbrit në 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 640-641.

kaptelli Zyra
Lindi më 1900, në Gramsh. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 2, më 16 janar 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Gramshi 
në Valias (Tiranë) dhe Tepelenë, prej 2 
janar 1946 deri më 28 nëntor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 338-339.

kapucani Kita
 Lindi më 1904. Arrestuar më 16 shtator 
1960. Më 24 janar 1962, Gjykata e Tiranës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me 20 
vjet burg. Liruar më 3 shkurt 1975.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 575-576.

kapuli Uranife
 Lindi më 1927, në Gjirokastër. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 22, më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit, nga Gjirokastra në  
Kamëz (Tiranë), prej 10 tetor 1949 deri më 
10 tetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 837-838.

kapurani ilia
Lindi më 1907, në Ersekë. Më 9 tetor 

1954, Gjykata Territoriale e Durrësit e dënoi 
për «strehim dhe furnizim kriminelësh», 
me 3 vjet burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 163-164.

KaPUrani
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kapurani ilia
Lindi më 1928, në Mursi, Sarandë. Më 

14 nëntor 1963, me vendim nr. 2, Gjykata e 
Lartë, e dënoi për «tradhti, vepra terroriste 
dhe pjesëmarrje në banda të armatosura», 
me vdekje (pushkatim), konfiskim pasurie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 420.

kapurani Kita
Lindi më 1904, në Ersekë. Më 24 korrik 

1962, me vendim nr. 106, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut», 
me 20 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet. 
Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 716.

kapurani Leonidha
Lindi më 1914, në Ersekë. Arrestuar më 

15 maj 1951. Më 9 tetor 1951, me vendim 

nr. 65, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
për «agjitacion e propagandë, strehim dhe 
furnizim diversantësh», me 6 vjet burg, 
konfiskim pasurie dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 495.

kapurani tashul
Lindi më 1904, në Filat, Greqi. Më 

22 shtator 1978, Gjykata e Kolonjës e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut» dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 25 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe heqjen e 
së drejtës së zgjedhjes për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 817-818.

kapxhiu Ferrik nesim
Lindi në Skrapar. Është vrarë pa gjyq 

më 30 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

KaPUrani

Burgu i Vlorës, 1993
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karablini aleks
Lindi më 5 mars të vitit 1896, në Rusi. 

Më 2 mars 1948, me vendim nr. 26, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundra popullit e shtetit» dhe 
e dënoi me 5 vjet privim lirie dhe humbjen 
e të drejtave baraz me kohën e ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 114-115.

karaçi gjergj Llesh
Lindi më 1920, në Thirrë, Miridtë. 

Më 22 janar 1951, me vendim nr. 37, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi si 
«bashkëpunim me diversantët duke qenë 
të arratisur, me strehim dhe furnizim», me 
20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 694-695.

karaçi Kol gjergj
Lindi më 1949, në Thirrë, Mirditë. Ka 

vuajtur internim për motive politike.   

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 657.

karaçi Llesh nikoll
Lindi më 1880, në Thirrë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 10 shkurt 1950 deri më 30 
dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 655-656.

karaçi Mark Llesh
Lindi më 1936, në Thirrë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 10 shkurt 1950 deri më 30 
dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 612-613.

karaçi nikoll gjergj
Lindi më 1941, në Thirrë, Mirdirë. 

Ka vuajtur internim për motive politike 
familjarisht. Babai i tij, Gjergj Karaçi 
[shih], ka qenë i dënuar me burg për arsye 
politike.   

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 615.

karaçi Prena Prend
Lindi më 1917, në Thirrë, Mirditë. E 

shoqja e Gjergj Karaçit [shih], i burgosur 
politik. Ka vuajtur internim për motive 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 616.

karaçi Zef gjergj
Lindi më 1947, në Thirrë, Mirditë. Ka 

vuajtur internim për motive politi

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 654.

karadhima amalia
Lindi më 1933, në Glinë, Gjirokastër. 

Me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, është internuar dhe 
dëbuar nga Gjirokastra në Fier, prej 25 
gusht 1954 deri më 29 maj 1963. Nga këto, 
2 vjet janë internim. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 538-539.

karadhima dhimitër
Lindi më 1932, në Glinë, Gjirokastër. 

Me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, është internuar dhe 
dëbuar nga Gjirokastra në Fier, prej 25 
gusht 1954 deri më 29 maj 1963. Nga këto, 
2 vjet janë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 540-541.

karafili dodona  
Lindi më 1931, në Lushnjë. Më 11 

dhjetor 1993, Drejtoria e Administratës 
se Burgjeve pranë Mimistrisë së Rendit 
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Publik, njohu vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit për motive politike nga data 29 
janar 1945 deri më 20 qershor 1945. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 505-506. 

karafili Hair
Lindi në Ngraçan, Mallakstër. U kap 

rob nga partizanët në Margëlliç, së bashku 
me Nuri Koren [shih]. I vranë, duke u prerë 
kokat. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, 
(Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 192.

karafili Latif
Lindi më 1914, në Shegan, Lushnjë. 

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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 5 nëntor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 202-203; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

karafili Leonora
Lindi në 14 shkurt të vitit 1928, 

në Përmet. Më 1984, me vendim nr. 
2 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, u internua familjarisht për 5 
vjet kohë nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Përmetit.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 306-307.

karafili Lluka 
Lindi më 1894, në Berat. Më 11 dhjetor 

1993, Drejtoria e Administratës se Burgjeve 
pranë Mimistrisë së Rendit Publik, njohu 

KaraFiLi

Pamje gjyqi
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vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
për motive politike nga data 29 janar 1945 
deri më 7 maj 1945. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 507-508.

karafili niko 
Lindi më 1901, në Elbasan. Më 9 

qershor 1995, me vendim nr. 1215, Gjykata 
e Shkodrës njohu faktin e vrasjes pa gjyq 
nga forcat e diktaturës me 17 maj 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 9-10.

karafili Sino 
      Lindi më 1909, në Velçë, Vlorë. Më 
25 tetor 1945, me vendim nr. 5, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e pjesëmarrjes si ushtar i 
vendosur në organizatën tradhtare të Ballit 
Kombëtar dhe se ka luftuar kundër njësive 
partizane» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 3-4.

karafili Tafil
      Lindi në vitin 1909, në Përmet. Më 19 
shtator 1945, me vendim nr. 150, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor «se 
ka kryer krime gjatë luftës», dhe e dënoi me 
2 vjet burg.  Më 7 janar 1946, me vendim nr. 
1, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 20 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës qytetare e 
politike baraz me kohën e dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 9 -10.

karagjozi Bujar
Lindi më 1941, në Tiranë. Djali i Qemal 

Karagjozit [shih], i dënuar politik. Është 
internuar për motive politike, prej 10 janar 
1947 deri më 10 janar 1951. Është dëbuar, 
prej 23 shkurt 1951 deri më 31 dhjetor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 645.

karagjozi Emrulla
Lindi në vitin 1927, në Gjirokastër. Më 

3 shtator 1945, me vendim nr. 138, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 5 vjet burg, prej 
të cilëve 2 vjet me punë të detyruar, dhe 
humbjen e të drejtave qytetare-politike 
për 2 vjet kohë. Në bazë të amnistisë datë 
28 nëntor 1945 të K. A. N. Çl., dënimi iu 
zbritet në 2 vjet burg. Sipas Dekretit nr. 
173 datë 12 shtator 1946 të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor u lirua nga burgu më 
15 shtator të vitit 1946.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 88-89.

karagjozi Esma
Lindi më 1931, në Gjirokastër. Ka 

vuajtur internim, prej 1947 deri më 10 
janar 1951, dhe dëbim prej 23 shkurt 1951 
deri më 31 dhjetor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 455.

karagjozi Flamur
Lindi në vitin 1922, në Gjirokastër. Më 

13 janar 1947, me vendim nr. 1, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi «armik 
të popullit dhe strehues të të arratisurve 
politikë» dhe e dënoi me 5 vjet privim lirie, 
punë të rëndë të detyruar baraz me kohën 
e ndëshkimit, si dhe konfiskimin e pasurisë 
së tundshme e të patundshme. Me vendim 
nr. 16 të Gjykatës së Lartë Ushtarake, datë 
30 janar 1947, dënimi iu kthye në 3 vjet 
privim lirie dhe punë të detyruar baraz me 
kohën e ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 158-159.

karagjozi Hysen
Lindi më 1931, në Gjirokastër. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Tirana në Kavajë, prej 10 
janar 1946 deri më 10 janar 1951.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 792-793.

karagjozi iljaz 
Lindi më 1930, në Gjirokastër. Është 

vrarë për arsye politike, më 10 tetor 1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 489-490.

karagjozi Liljana
Lindi në vitin 1944, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 2 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana  në Kavajë, 
nga janari i vitit 1947 deri në nëntor 1950.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.153- 154.

karagjozi Pertef
Lindi më 1907, në Gjirokastër. Më 

vendim nr. 187, datë 27 shtator 1947, të 
Gjykatës së Lartë Ushtarake u shpall fajtor 
si «iniciator i një organizate klandestine 
kundër pushtetit popullor; propagandë me 
anë së cilës synonte të sabotonte reformat; 
lidhje me kriminelë lufte brenda dhe jashtë 
vendit duke u përpjekur të përgatisin 
kryengritje kundër pushtetit popullor; 
lidhje me sillogun e Janinës e Selanikut; 
lidhje me anglo-amerikanët dhe monarko-
fashistët grekë duke i dhënë informata 
me karakter ushtarak, ekonomik e politik; 
nxitje të të arratisurve për të kryer aksione 
e atentate kundër pushtetit dhe njerëzve të 
tij». U dënua me vdekje, me konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
personale dhe humbjen e të drejtave civile-
politike. U ekzekutua më 10 tetor të vitit 
1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 646; Republika 
e Shqipërisë, Ministria e Brendshme, Sektori i 
Arkivit Shtetëror të Sistemit, nr. 1475/1 prot.

karagjozi Qemal
Lindi më 1905, në Gjirokastër. 

Arrestuar më 4 janar 1947. Më 27 korrik 

1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «krime kundër shtetit», me kohën e 
paraburgimit, dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 456.

karagjozi rahmi  
Lindi më 1902, në Gjirokastër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 
dhejtor 1947 deri në janar 1953.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 60.

karagjozi Refije
Lindi në vitin 1915, në Stamboll. U 

dëbua për motive politike. Më 2 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Kavajë, nga 
janari i vitit 1947 deri në nëntor 1950.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.155- 156.

karagjozi Sheraf
Lindi më 1891, në Gjirokastër. Më 

10 dhjetor 1947, Gjykatës Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi për «pjesëmarrje 
në Ballin Kombëtar», dhe «më vonë 
në një organizatë tradhtare» dhe «ka 
bërë agjitacion e propagandë», kundër 
pushtetit popullor, me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 495-496.

karagjozi vasillo
Lindi më 1903, në Jorgucat, Gjirokastër. 

Është internuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 27, më 18 shkurt 1994, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
Gjirokastra në Krujë, prej 8 maj 1945 deri 
më 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 542-543.
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karagjozi vesim
Lindi në vitin 1931, në Gjirokastër. U 

dëbua për motive politike. Më 7 korrik 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Tirana në 
Shkodër, prej datës 10 tetor 1947 deri më 
10 qershor 1951.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.151- 152.

karagjozi vilson
Lindi në vitin 1937, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 2 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Kavajë, nga 
janari i vitit 1947 deri në nëntor 1950.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.157- 158.

karahasani (karasani) ilmi
Lindi më 1909, në Dibër. Më 25 tetor 

1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
dënoi «si kriminel lufte e armik i popullit», 
me 30 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, 
dhe humbjen e të drejtave për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 294-295.

karahasani Maliq
Lindi më 1912, në Brezhdan, Dibër. 

Arrestuar më 10 tetor 1944. Më 26 maj 
1945, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
si «armik i popullit» dhe «kriminel lufte», 
me vdekje, pushkatim. Gjykata e Lartë, me 
vendim nr. 89, datë 29 maj 1945, e aprovoi 
dënimin me vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 428-429.

karahasani Sadik
Lindi më 1876, në Brezhdan, Peshkopi. 

Më 16 gusht 1951, Gjykata e Lartë e dënoi 
“për mosdorëzim objektesh bujqësore, 
me qëllim sabotimi”, me 3 vjet burg,  dhe 
konfiskimin e një pjese të pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 352-353.

karahoxha Haki
Lindi më 1912, në Elbasan. Më 2 

korrik 1946, Gjykata e Lartë Ushtarake, e 
dënoi si «sabotator i pushtetit dhe armik i 
popullit», me 10 vjet burg dhe konfiskimin 
e pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 28-29.

karaj abas
Lindi më 1934, në Shkozet, Durrës. Më 

7 shkurt 1952, me vendim nr. 44, Gjykata 
Tiranë e dënoi për «strehim dhe furnizim 
kriminelësh», me 4 vjet burg dhe humbjen  
e të drejtës elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 90.

karaj ali
Lindi në vitin 1920, në Tiranë. Më 6 

shtator 1951, me vendim nr. 253, Gjykata 
Uhstarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 6 muaj e 16 
ditë privim lirie me punë të detyruar. Më 
20 tetor 1956, me vendim nr. 63, Gjykata 
e Qarkut të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
3 vjet burg. U amnistua me dekret nr. 254, 
datë 27 nëntor 1957.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 165-166.

karaj ali
Lindi më 1897, në Brezhdan, Dibër. 

Është vrarë në përpjekje me forcat 
komuniste, për motive politike, më 1 maj 
1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 355-356; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

karaj artur
Lindi në vitin 1959, në Shijak. Më 14 

tetor 1987, me vendim nr. 407, Gjykata 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 12 vjet heqje lirie.
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F. 1, V. 2014, D. 23, f. 104.

karaj Bajram
Lindi më 1942, në Gurë Bardhë. Ka 

vuajtur internim për motive politike, prej 3 
korrik 1946 deri më 26 dhjetor 1946. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 246.

karaj Bajram ali 
Lindi më 1902, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 2 shkurt 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

karaj Beqare
Lindi më 1948, në Nevicë, Librazhd. 

Është dëbuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Përrenjas në Rajcë 
(Librazhd), prej 16 shkurt 1976 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 420-421.

karaj Beqir
Lindi më 1965. Me vendim nr. 10, më 

26 tetor 1979, të Komisionit Qendror i 
Internim-Dëbimeve e dënoi me internim 
nga Librazhdi në Belsh, prej 26 tetor 1979 
deri më 26 tetor 1984.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 138-139.

karaj Berle
Lindi në Librazhd. Është internuar 

për motive politike. Më 5 shkurt 1992, 
me vendim nr. 5, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Librazhdi në Fier, prej 15 
dhjetor 1951 deri më 15 dhjetor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 356.

karaj Feti
Lindi më 1941, në Kotodesh, Librazhd. 

Më 19 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 njohjen 
e faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 31 dhjetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 357-358; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

karaj gani
Lindi më 1910, në Gramsh. Më 30 

tetor 1945, me vendim nr.173, Gjykata 
Ushtarake Berat e dënoi për «strehim dhe 
furnizim kriminelësh», me 30 vjet burg. 
Dënimi iu ul në 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 295-296

karaj gjyle 
Lindi më 1932, në Burrel. ka vuajtur 

internim për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 214.

karaj Hajrie
Lindi më 1925, në Burrel. Ka vuajtur 

internim për motive politike, prej 3 korrik 
1946 deri më 26 dhjetor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 239.

karaj Hamide
Lindi në Librazhd. Është internuar 

për motive politike. Më 5 shkurt 1992, 
me vendim nr. 5, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Librazhdi në Fier, prej 15 
dhjetor 1951 deri më 15 dhjetor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 356.

karaj Holsi
Lindi më 1974, në Përrenjas. Është 
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dëbuar për motive politike. Më 22 maj 
1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Përrenjasi në Rajcë 
(Librazhd), prej 16 shkurt 1976 deri më 30 
shtator 1991; së bashku me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 416-417.

karaj Hysen
Lindi më 1939, në Burrel. Ka vuajtur 

internim për motive politike, prej 3 korrik 
1946 deri më 26 dhjetor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 244.

karaj ibrahim
Lindi më 1893, në Guri i Bardhë, Mat. 

Më 13 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e dënoi si «sabotator pushteti», 
me 5 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, humbjen e 
të  drejtave qytetare e politike baras me 
kohën e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 220-221.

karaj ismail
Lindi më 1929, në Dibër. Më 18 janar 

1978, Gjykata e Dibrës e dënoi «për 
agjitacion e propagandë», me 3 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 207-208.

karaj Maqo
Lindi në vitin 1949, në Elbasan. Më 11 

nëntor 1975, me vendim nr. 98, Gjykata 
e Rrethit të Matit e deklaroi fajtor për 
«largim nga vendi i internimit»  dhe e 
dënoi me 2 vjet heqje lirie. Më 5 janar 
1981, me vendim nr. 1, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje të mbetur në fazën e përgatitjes» 
dhe «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 16 vjet heqje lirie dhe 5 vjet internim.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 188-189.

karaj Medi
Lindi më 1950, në Rrajcë, Librazhd. 

Arrestuar më 17 maj 1975. Më 1 nëntor 
1975, Gjykata e Librazhdit, e deklaroi fajtor 
për «moskallëzim krimi», dhe e dënoi me  
4 vjet burg. Liruar më 17 maj 1979.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 30-31.

karaj Mehmet
Lindi në Librazhd. Është internuar 

për motive politike. Më 5 shkurt 1992, 
me vendim nr. 5, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Librazhdi në Fier, prej 15 
dhjetor 1951 deri më 15 dhjetor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 356.

karaj Miftar
Lindi më 1928, në Gurë Bardhë, Mat. 

Ka vuajtur internim për motive politike, 
prej 3 korrik 1946 deri më 26 dhjetor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 245.

karaj Musa
Lindi më 1887, në Guri Bardhë, Mat. 

Ka vuajtur internim për motive politike 
bashkë me familjen, nga Mati në Berat, 
prej 3 korrik 1946 deri më 26 dhjetor 
1946. Më 10 prill 1947, me vendim nr. 
151, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
se«ka qenë i arratisur dhe bashkëpunëtor 
me kriminelët e luftës për përmbysjen e 
pushtetit popullor», me 4 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës politike për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 770, 839.

karaj Musa
Lindi më 1938, në Rajcë, Librazhd. 

Është internuar për motive politike. Më 5 
shkurt 1992, me vendim nr. 5, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit nga Librazhdi në Fier, 
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prej 15 dhjetor 1951 deri më 15 dhjetor 
1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 355-356.

karaj Myrteza
Lindi më 1931, në Krujë. Është vrarë 

në përpjekje me forcat e Sigurimit më 13 
shtator 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 1.

karaj nazmie
Lindi më 1936, në Burrel. Është 

internuar për motive politike. Më 8 prill 
1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim nga Mati në 
Berat, prej 3 korrik 1946 deri më 26 dhjetor 
1946; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 838-839.

karaj Qamile 
Lindi më 1915, në Fier. Është internuar 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internim nga Ruzhdije (Fier) në Vlorë, 
prej 10 shtator 1946 deri më 10 shtator 
1947. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 44-45.

karaj Qazim
Lindi më 1935, në Ruzhdie, Fier. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim nga Fier në Vlorë, prej 
10 shtator 1946 deri më 10 shtator 1947. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 38-39.

karaj rabie
Lindi më 1900, në Burrel. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 22, më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Mati në 
Berat, prej 3 korrik 1946 deri më 26 dhjetor 
1946. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 247-248.

karaj ramazan
Lindi më 1968, në Rrajcë, Librazhd. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Librazhdi 
në Elbasan, prej 26 tetor 1979 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 259-260.

karaj remzi 
Lindi më 1958, në Librazhd. U dënua 

për motive politike, dhe me vendim të 
Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve 
të datës 20 gusht 1994, u internua nga 
Librazhdi (Rajcë) në Lushnjës (Gjazë), prej 
datës 9 janar 1980 deri më 9 janar 1985.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 135-136-137.

karaj Selim
Lindi më 1913, në Pogradec. Më 26 prill 

1951, me vendim nr. 55, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «bashkëpunim me 
diversantët», me 6 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 397.

karaj Skënder
Lindi më 1945, në Rajcë, Librazhd. 

Është dëbuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
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krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Përrenjasi në Rajcë 
(Librazhd), prej 16 shkurt 1976 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 418-419.

karaj Sulejman
Lindi më 1921, në Rrajcë, Librazhd. Më 

1 nëntor 1975, Gjykata e Librazhdit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 6 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 179-180.

karaj Shefqet
Lindi më 1927, në Rrajcë, Librazhd.  

Arrestuar më 2 prill 1975. Më 1 nëntor 1975, 
Gjykata e Librazhdit dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 8 vjet burg. Liruar më  28 tetor 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 175-176.

karaj vesel
Lindi më 1906, në Krujë. Është vrarë 

në përpjekje me forcat e Sigurimit më 13 
shtator 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 97-98.

karaj Ymer
Lindi më 1925, në Godolesh, Elbasan. 

Më 12 korrik 1951, Gjykata e Lartë, Kolegji 
Ushtarak, e dënoi për «bashkëpunim me 
kriminela», me vdekje, pushkatim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 5-6.

karaj Xhemile
Lindi më 1928, në Rrajcë, Librazhd. 

Me vendim të Komisionit të Internim-
Dëbimeve, është internuar nga Librazhdi 
në Belsh (Elbasan), prej 26 tetor 1979 deri 
më 26 tetor 1984. Gjithashtu ka vuajtur 
dëbim, prej 2 tetor 1984 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 275-276.

karaj Xhevahir
Lindi më 1964, në Librazhd. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 17 më 27 tetor 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit nga Librazhdi në Elbasan, 
prej 26 tetor 1979 deri më 30 shtator 1991. 
Pesë vitet e para kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 277-278.

karajani dhimitër
      Lindi në Perat. Më 8 nëntor 1996, me 
vendim nr. 1034, Gjykata e Përmetit njohu 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike nga forcat e kufirit në dhjetor të 
vitit 1946.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 56-57-58.

karajani Filipi 
Lindi më 1926, në Përmet. U arrestua 

më 25 gusht 1969, dhe më 22 janar 1970 
me vendim nr. 10, Gjykata e Vlorës e 
deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë ndaj 
atdheut» dhe e dënoi me 13 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 411-412.

karajani ilia
Lindi më 1901, në Poliçan, Gjirokastër. 

Arrestuar më 3 shtator 1950. Më 18 prill 
1951, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi për «veprimtari armiqësore kundër 
popullit dhe shtetit», me 20 vjet burg, punë 
të detyruar, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme  e të paluajtshme, dhe humbjen 
e të drejtave civile për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 504-505.

karajani nikolla 
Lindi më 1924, në Picar. U dënua për 

motive politike, dhe më 24 shkurt 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

KaraJani



170

së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Përmetit në 
Vlorë, (Mifol), prej vitit 1951 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 107-108.

karakashi Muhamet
Lindi në vitin 1937, në qytetin e Dibrës. 

Më 10 korrik 1965, me vendim nr. 41, 
Gjykata e Qarkut të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «arratisje jashtë shtetit mbetur në 
tentativë» dhe «agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me 13 vjet heqje lirie dhe 
konfiskimin e pasurisë.  

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 130-131.

karaketa Hamit Mehmet 
Lindi më 1893, në Devoll. Është vrarë 

pa gjyq më 3 dhjetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

karakushi ali
Lindi më 1927, në Kukës. Më 2 nëntor 

1977, me vendim nr. 39, Gjykata Kukës e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 10 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale me 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 139.

karalliu abdullah
Lindi më 1916, në Përmet. Më 5 korrik 

1945, Gjykata Ushtarake e Divizionit e 
dënoi për «hapje të parullave në ushtri, 
dhe dezertime», me 25 vjet burg. Më 5 
tetor 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për «tentativë arratisje», me 5 vjet 
burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 755-756.

karalliu Shyqyri
      Lindi në vitin 1917, në Pogradec. U 
arrestua më 11 gusht 1971, dhe më 3 
dhjetor 1971, me vendim nr. 64, Gjykata e 

Pogradecit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 8 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f.  142-143.

karamani Hasan
Lindi më 1887, në Synej, Kavajë. Më 

30 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 njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për motive politike, më 6 qershor 
1943, në Synej.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 451-452, Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

karamani Kosta
Lindi më 1928, në Ksamil, Sarandë. 

Më 25 tetor 1975, Gjykata e Gjirokastrës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me 
25 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
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heqjen e së drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22,  FL. 514-515.

karamani Mane 
Lindi më 1883, në Fier. Arrestuar më 

10 tetor 1944. Më 30 qershor 1945, Gjykata 
e Beratit e dënoi për «pjesëmarrje në 
Organizatën e Ballit Kombëtar», me 101 
vjet burg. Vdiq në burg, më 8 janar 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 421-422.

karamani reshat
Lindi më 1902, në Elbasan. Më 

29 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e dënoi si «organizator grupi për 
përmbysjen e pushtetit popullor», «lidhje 
me armiqtë e brendshëm e të jashtëm», dhe 
se ka «propaganduar kundër zgjedhjeve të 
2 dhjetorit», me 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 15-16.

karamelo Figjeni
Lindi më 1929, në Sinicë, Korçë. Më 

14 dhjetor 1966, me vendim nr. 55 të 
Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve 
është internuar 13 vjet, deri më 10 mars 
1979, nga Tirana në Grabian (Lushnjë).

karamelo Frosina
Lindi më 1901, në Sinicë, Korçë. Më 

14 dhjetor 1966, me vendim nr. 55 të 
Komisionit Qendror të Internim-Dëbimeve 
është internuar 10 vjet nga Tirana në 
Gabrian (Lushnjë).

karamelo thoma
Lindi më 1925, në Sinicë, Korçë. Partizan, 

komunist, sigurims, i persekutuar. Një nga 
arritjet si punonjës i Sigurimit: vjedhja e 
dokumenteve të UNRRA-s. U dërgua me 
mision “diplomatik” pranë Komisionit 
Ndërkombëtar Detar (Itali); me pasaportë 

diplomatike dhe emër të ndërruar: Thoma 
Sinica. Rrogën, postën e gjithçka i merrte 
në ambasadën jugosllave; banonte në 
shtëpinë e një anëtari të kësaj ambasade. 
Një nga detyrat e tij, të zbulonte pronat e 
shqiptarëve në Itali, që t’i grabiste shteti 
komunist shqiptar. Më 1959 e arrestuan 
si antisovjetik, më 1966 e internuan si pro 
sovjetik. Më 14 dhjetor 1966, me vendim 
nr. 55 të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve u internua për 24 vjet nga Tirana 
në Grabian (Lushnjë).

karameshi arqile
Lindi më 1960, në Sopik, Gjirokastër. 

Ka vuajtur burg, prej 29 shkurt 1980 deri 
më 15 nëntor 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 471-472.

karameta adelina 
Lindi më 1968. Është dëbuar për 

motive politike, prej 31 dhjetor 1968 deri 
më 31 dhjetor 1986. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 353.

karameta agim
Lindi më 1961, në Kavajë. Më 7 dhjetor 

1981, Gjykata e Dibrës e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut, në formën e arratisjes të 
mbetur në tentativë», me 25 vjet burg, 
humbjen e të drejtës së zgjedhjes, dhe 
internim për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 759-760.

karameta Bajame
Lindi më 1940, në Korçë . Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 20, më 
29 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Fier, prej 1951 deri 
më 30 shtator 1991.

KaraMEta



172

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 375-376.

karamuça Bajram
Lindi më 1887, në Gocë, Korçë. Më 31 

korrik 1945, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e dënoi si «kriminel lufte» dhe «armik i 
popullit», me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë së tij, të luajtshme e të paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 194.

karamuça Bardhyl
Lindi më 1935. Është dëbuar  për çështje 

politike. Me vendim nr. 15, më 13 gusht 
1992, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit, 
nga Durrësi në Manzë (Durrës), prej 15 
shkurt 1976 deri më 30 prill 1991. Babai 
dhe nëna janë pushkatuar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 609-610.

karamuça ibrahim
Lindi më 1946, në Pogradec. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 17, më 27 tetor 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit, nga Elbasani në Belsh (Elbasan), 
prej 19 mars 1976 deri më 21 qershor 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 111-112.

karamuça Mukazes
Lindi më 1919, në Pogradec. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 17 më 27 tetor 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit, nga Elbasani në Belsh (Elbasan), 
prej 19 mars 1976, deri më 21 qershor 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 305-306.

karameta Mynever
Lindi më 1932, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Më 10 
shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim- dëbimit nga 
Korça në Fier, prej 1951  deri më 30 shtator 
1991; nga këto pesë vjetë janë internim, 
prej 1951 deri më 30 dhjetor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 20-21.

karamuça Shefqet
Lindi më 1909,në Maliq, Korçë. 

Arrestuar më 2 shtator 1954. Më 12 janar 
1955, Gjykata Ushtarake e Korçës dënoi 
për «moskallëzim të krimeve», me 4 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 167-168.

karamuça Shpëtim
Lindi më 1941, në Gocë. Ka vuajtur 

dënim me burg, prej 10 shkurt 1980 deri 
më 10 janar 1991. Ka qenë dhe i internuar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 193.

karameta tonin
Lindi më 1975, në Fier. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Fier, prej 1975 deri 
më 30 shtator 1991; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 28-29.

karamuça Zenepe
Lindi më 1905, në Gocë, Korçë. Më 22 

korrik 1993, Komisioni për njohjen e faktit 
të pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e vrasjes pa gjyq për motive politike, 28 
shkurt 1944, në vendin e quajtur Gocë.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 94-95; Gazeta 55, 
28 nëntor 2014, 17.

karantho Jani 
      Lindi në vitin 1900, në Sarandë. Më 26 
shtator 1995, me vendim nr. 764, Gjykata e 
Sarandës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat e diktaturës 
komuniste më 4 gusht të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 142-143.

karanxha arjan
Lindi më 1960, në Korçë. Për motive 

politike, është mbyllur në Spitalin 
Psikiatrik të Elbasanit, prej 23 tetor 1984 
deri më 22 korrik 1985. Dënim është dhënë 
më 27 dhjetor 1984, me vendim nr. 253, 
nga Gjykata e Korçës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 704-705.

karanxha Filloreta
Lindi më 1910, në Krupisht, Greqi. Më 

8 shtator 1950, me vendim nr. 120, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «pjesëmarrje 
në grup, përgatitje për atentat, tentativë 
arratisje dhe agjitacion e propagandë», 
me 10 vjet burg dhe humbjen e  të drejtës 
elektorale për 3 vjet. Liruar më 27 nëntor 
1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 406.

karapici Haki
Me vendim nr. 212, datë 30 mars 1948, 

të Gjykatës Ushtarake të Tiranës, u dënua 
«me vdekje si dhe konfiskimin e pasurisë 
të luajtshme dhe të pa luajtëshme». Një 
muaj më vonë, me vendim nr. 180, datë 
21 prill 1948, Këshilli i Gjykatës së Lartë 
Ushtarake, duke e modifikuar këtë vendim, 
ia zbriti dënimin «nga vdekje në privim 
lirije për jetë» dhe «konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajtëshme».

Republika Popullore e Shqipërisë, Gjykata e Lartë 
Ushtarake, nr. 126 i Regj. Them.

karapici reshat
Lindi në vitin 1932, në Tiranë. U arrestu 

më 19 maj 1950, dhe më 5 qershor 1951, 
me vendim nr. 146, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit» dhe e dënoi 
me 3 vjet privim lirie me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 189-190.

karapiti Enver
Lindi më 1921, në Berat. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 16 gusht 
1946 deri më 2 shtator 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 341-342.

kararaj osman
Lindi më 1918, në Fier. Më 12 nëntor 

1953, me vendim nr. 123, Gjykata Ushtarake 
Durrës e dënoi për «faje penale kundër 
popullit dhe shtetit», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 301-302.

karari Faslli Yzeir
Lindi më 1900, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 30 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

karasani ahmet
Lindi më 1923, në Radovesh, Dibër. Më 

16 maj 1994, Gjykata e Bulqizës, vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes pa gjyq 
për motive politike, në përpjekje me forcat 
komuniste, më 24 tetor 1944. Fillimisht 
ka qenë partizan, Brigada IV, por më pas 
kaloi me nacionalistët. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 253-254-255-
256; Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

karasani Bukurie
Lindi më 1930, në Zogje, Dibër. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 24, më 18 qershor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
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së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra 
në Tepelenë, prej 10 prill 1949 deri më 10 
nëntor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 392-393.

karasani Munire
Lindi më 1910, në Peshkopi. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Berat, prej 3 shkurt 1946 deri më 5 shkurt 
1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 388-389.

karasani Shahe
Lindi më 1882, në Mat. Është internuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 28, 
më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Dibra në Berat, prej 3 
shkurt 1946 deri më 5 shkurt 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 390-391.

karathano Spiro 
Lindi në vitin 1928, në Llazat të 

Sarandës. Më 28 janar 1966, me vendim nr. 
2, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 131-132.

karathano vangjel 
      Lindi në vitin 1954, në Sarandë. Më 8 
maj 1987, me vendim nr. 2, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
dhe agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 227-228.

karathano vasil
      Lindi në vitin 1951, në Sarandë. Më 
31 janar 1967, me vendim nr. 2, Gjykata e 
Gjirokastrës e dënoi me 2 vjet heqje lirie.  

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 88-89.

karaulli Haki
Lindi më 1908, në Gjirokastër. Arrestuar 

më 12 dhjetor 1949. Më 30 shtator 1950, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
se «ka qenë në shërbim të armikut kundër 
R.PSH.» me 10 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme  e të paluajtshme, 
dhe humbjen e të drejtave për dy vjet. 
Liruar më 19 dhjetor 1959. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 479-480.

karavellaj Ziso 
      Lindi në vitin 1921, në Sarandë. Më 
15 janar 1965, me vendim nr. 1, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet burg. 
Me dekret nr. 3603, datë 25 nëntor 1962, të 
Presidumit të Kuvendit Popullor, iu fal ¼ 
e dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 172-173.

karavella niko
Lindi më 1913, në Dhërmi, Vlorë. 

Arrestuar më 21 gusht 1966. Më 17 
prill 1967, Gjykata e Vlorës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 8 vjet burg. 
Liruar më 21 gusht 1974.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 517-518.

karavella Pavllo
Është dëbuar  për çështje 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 Durrësi në 
Plug (Lushnje), prej 1 tetor 1966 deri më 30 
shtator 1991.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 658-659.

karavello (leka) rozeta
Lindi në Durrës. Ka vuajtur dëbim për 

motive politike, prej 1 tetor 1966 deri më 
30 shtator 1991, nga Durrësi në Lushnjë.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

karavidha daut
Lindi më 1912. Me vendim nr. 158, 

më 20 mars 1993, Gjykata e Gjirokastrës 
vërtetoi njohjen e faktit juridik të vrasjes në 
përpjekje me forcat partizane për motive 
politike, më 14 shkurt 1944, në Loçan, 
Libohovë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 130; Gazeta 55, 
28 nëntor 2014, 17.

karavidha Shaban
Lindi më 1912, në Gjirokastër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, 5 prill 
1945 deri më 20 dhjetor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 597-598.

karaxhoti Stavro 
      Lindi në vitin 1898, në Sarandë. Më 
11 shtator 1946, me vendim nr. 81, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «sabotim të pushtetit popullor, si 
armik të popullit si dhe ndërlidhës të 
reaksionit grek» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg. Më 27 prill 1949, me dekret nr. 819 të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, dënimi 
iu zbrit në 7 vjet heqje lirie. U arrestua 
sërish më 1960, dhe më 29 dhjetor të po atij 
viti, me vendim nr. 191, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut duke i shërbyer agjenturës 
së huaj» dhe e dënoi me 25 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 221-222.

karaxhuka Selim
Lindi më 1932, në Tren, Korçë. Më 

29 korrik 1989, me vendim nr. 202, 
Gjykata Korçë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 3 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 422-423.

karbunara Sheh ibrahim
Klerik halevitan dhe veprimtar politik.
U lind në fshatin Karbunarë të 

Lushnjës, në vitin 1879. Mësimet e mesme 
i mori në medresenë e Beratit, kurse të 
lartat në Stamboll. Sapo u kthye në teqenë 
e tij në Karbunarë (1909), autoritetet 
turke e internuan në Peqin si «turbullues 
të miletit». Ishte një ndër organizatorët 
kryesorë të Kongresit të Lushnjës dhe, si 

KarBUnara

Sheh Ibrahim Karbunara në gjyq.
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delegat i vendit mikëpritës, i hapi punimet 
e tij. Pas dështimit të Revolucionit të 
Qershorit, u largua në Bari të Italisë, prej 
nga u kthye në qershor të vitit 1939. Pas 
luftës, në zgjedhjet e dhjetorit 1945, u 
zgjodh deputet i rrethit të Lushnjës. U 
pushkatua me grupin e deputetëve, më 
1947.

100 personalitete shqiptare të kulturës islame, 
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Tiranë, 
2012, f. 91-92; AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 
225.

kardolli ramadan
Lindi në vitin 1935, në Zemblak të 

Bilishtit. Më 27 maj 1953, me vendim nr. 
71, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie dhe konfiskimin 
e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 69-70.

kardhashi vasil
Lindi më 1915, në Dhrovjan, Sarandë. 

Më 25 mars 1974, Gjykata e Sarandës e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 615-616.

kardhiqi Bardho
Lindi më 1923, në Leskovik. Më 3 tetor 

1946, Gjykata Ushtarake e Korçës e dënoi 
si «reaksionar dhe sabotator i pushtetit 
popullor», me 5 vjet burg. Më 2 maj 1979, 
Gjykata e Kolonjës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë», kundër pushtetit popullor, 
me 10  vjet burg, dhe heqjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 787-788.

kardhiqi riza
Lindi më 1902, në Gjirokastër. 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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
në prill 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26,  FL. 208-209.

kare Fuat
Lindi më 1935, në Kukës. Më 24 prill 

1969, me vendim nr. 17, Gjykata Kukës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut në 
formë arratisje jashtë shtetit në formë 
përgatitore», me 10 vjet burg dhe për 
«moskallëzim krimi kundër shtetit» me 3 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 149.

kareco Lame
Lindi më 17 prill të vitit 1987, në 

Gjirokastër. Më 21 mars 1951, me vendim 

KardoLLi

Djali i Sheh Ibrahim Karbunarës 
në gjyq, i pushkatuar.
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nr. 179, Gjykata Popullore e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «spekullim» dhe e dënoi 
me 7 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 136-137.

kareçi Muço 
       Lindi në vitin 1904, në Konispol. Më 
21 korrik 1952, me vendim nr. 48, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 130.

karepi Haxhi
Lindi në vitin 1912. U dënua për 

motive politike. Më 13 gusht 1993, 
Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë së Rendit Publik, i njohu 
kohën e dënimin për motive politike, nga 
korriku deri në dhjetor të vitit 1947.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 432-433.

karina Sherif
Lindi më 1929, në Kavajë. Arrestuar më 

17 nëntor 1977. Ka vuajtur burg për arsye 
politike, i dënuar nga Gjykata e Elbasanit, 
me vendim nr. 160. Liruar më 15 nëntor 
1982. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 690-691.

kariqi Kalo
Lindi më 1880, në Roskovec, Fier. Më 

10 tetor 1993, me vendim nr. 1922, Gjykata 
Fier vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për arsye politike nga forcat partizane 
më 15 shtator 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 317-318.

karkaj Kastriot 
Lindi më 1950, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 9 shkurt 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 

së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit, nga rrethi i Vlorës 
në rrethin Vlorë, (Velçë), prej vitit 1966 
deri më 25 maj 1991. Nga këto 5 vjet janë 
internim. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 243-244.

karkaj Qeriba 
Lindi më 1931, në Ramicë, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 9 shkurt 
1994, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi i 
Vlorës në rrethin Vlorës, (Velçë), prej vitit 
1966 deri më 25 maj 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 127.

karkaj violeta 
Lindi më 1952, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 2 shkurt 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin Velçë, (Vlorë), prej 1966 deri më 
1975. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 39.

karkanjozi aiu
Lindi në Berat. Është dënuar nga 

Divizioni Mbrojtjes Popullit me 20 vjet 
burg. 

AMB, F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 77.

karkashina Kristofer
      Lindi në vitin 1963, në Vagalat të 
Tepelenës. Më 21 prill 1988, me vendim 
nr. 19, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes së mbetur në tentativë» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
8 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 189-190.

KarKaSHina
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karkashina theodhos
      Lindi në vitin 1965, në Vagalat të 
Tepelenës. U arrestua më 28 shkurt 1988, 
dhe më 21 prill të po atij viti, me vendim 
nr. 19, Gjykata e Sarandës  e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes së mbetur në tentativë» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
8 vjet e 6 muaj burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 187-188.

karkini Sami
Lindi më 1923, në Kavajë. Më 26 

prill 1971, Gjykata e Kavajës  e dënoi 
për «agjitacion e propagandë në dëm të 
pushtetit popullor», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 715-716.

karkuli Hanife
Lindi më 1902, në Çamëri. Arrestuar 

më 15 dhjetor 1944. Më 23 prill 1945, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi si 
«bashkëpunëtore me aparatin terrorist 
(gardiane burgu, vegël e ndërgjegjshme 
e okupatorit, duke qenë informatore dhe 
spiune e Qazim Mulletit», me vdekje dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 443-444.

karma s.j. atë gjon 
Klerik katolik, etnograf e folklorist.
U lind më 17 maj të vitit 1896, në 

fshatin Guri i Zi. U përgatit në mesin e 
jezuitë, duke ndjekur ndër ta të gjitha ciklet 
shkollore, derisa u shugurua meshtar, më 
29 maj 1920. Në Urdhrin e Jezuitëve u 
pranua në Goricia të Italisë, ku kish vajtur 
për të thelluar studimet teologjike. Shërbeu 
në Tiranë (1932) e Shkodër, si zëvendës-
drejtor i Kolegjës Saveriane (deri më 
1935). Por kontributin më të çmuar e dha 
gjatë shtegtimeve me Misionin Shëtitës të 
etërve jezuitë në malësitë e Veriut, gjatë të 

cilëve shkroi relacione me vlera të mëdha 
njohëse për historinë e këtyre trevave, 
të cilat u botuan në vjetarin e jezuitëve 
«Lettere Edificanti». Atë Karma njihet 
edhe për mbledhjen e thesareve të kulturës 
popullore: zakoneve, gjuhës, këngëve 
popullore, toponomastikës, aforizmave 
etj., të cilat i botoi në revistat «Lajmëtari i 
Zemrës së Krishtit» dhe «LEKA» e që më 
vonë i përmblodhi në veprën «Ndër malet 
tona» (1940). U arrestua më 11 dhjetor 
të vitit 1946, me pretekstin e zbulimit të 
«armëve në kishën» e françeskanëve në 
Shkodër, bashkë me Imzot Frano Gjinin 
[shih], Imzot Nikoll Dedën [shih], Atë Mati 
Prendushin [shih], Atë Çipirian Nikajn 
[shih], Atë Pal Dodajn [shih], Dom Tom 
Lacën [shih], Dom Ndoc Sahatçinë [shih], 
Dom Nikoll Shelqetin [shih], Atë Mhill 
Mirajn [shih], Fra Zef Pllumi [shih] etj. Nuk 
dihet me siguri as kur vdiq (me gjasë më 
1975), as ku u varros.

karroçi Bashkim
Lindi më 28 shkurt të vitit 1947, në 

Tiranë. U internua për motive politike. 
Më 14 janar 1994, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin 
e Krujës, nga marsi i vitit 1948 deri në 
shtator të vitit 1950.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 237-238.

karroçi Hysen
Lindi më 17 nëntor të vitit 1939, në 

Tiranë. U internua për motive politike. 
Më 14 janar 1994, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin 
e Krujës, nga marsi i vitit 1948 deri në 
shtator të vitit 1950.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 233-234.

KarKaSHina



179

karruli agron
Lindi më 1933, në Berat. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qershor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga Kavaja në Rrogozhinë, 
prej 30 janar 1951 deri më 30 shtator 1991. 
I ati, Liman Karruli, u arratis më 1944 si 
nacionalist antikomunist. Sipas të birit, ai 
u helmua nga Sigurimi i Shtetit më 1950, 
dhe vdiq në Damask të Sirisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 765-766.

karruli ismete
Lindi në Kavajë. Është dëbuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qershor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Kavaja në Rrogozhinë, prej 
30 janar 1951 deri më 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 776.

kasa ahmet
Lindi më 1868, në Plangaricë. 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 të dënimit me 
burg për arsye politike, prej 13 maj 1945 
deri më 14 qershor 1945, kur u pushkatua; 
me vendim nr. 36, më 4 qershor 1945, të 
Gjykata Ushtarake Elbasan.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 282-283.

kasa arjan
Lindi më 1968, në Durrës. Më 11 gusht 

1986, Gjykata e Shkodrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut në formën e arratisjes 
jashtë shtetit», 6 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 527-528.

kasa avdulla
Lindi më 1907, në Homeraj, Librazhd. 

Arrestuar më 17 gusht 1946. Më 26 mars 
1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e dënoi si «strehues dhe furnizues i 
kriminelëve të arratisur», me 7 vjet burg, 
punë të detyruar, humbjen e të drejtave 
politike për kohën e ndëshkimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 757-758.

kasa dalip
Lindi më 1908, në Elbasan. Më 23 mars 

1959, Gjykata e Qarkut të Elbasanit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 6 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 197-198.

kasa Faik
Lindi më 1941, në Gurëshpat, Librazhd. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Librazhdi 
në Tepelenë, prej 5 maj 1949 deri më 29 
nëntor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 414-415.

kasa Faslli 
Lindi më 1916. Më 22 maj 1993, 

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, vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për motive politike më 18 dhjetor 
1943, në Ramicë.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl.315-316; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17; Fahri Shaska, Të quajtur 
armiq të popullit, 2010, 113.

kasa Haki
Lindi më 1921, në Greqi. Më 1950, 

Gjykata e Lartë e dënoi për «pjesëmarrje 

KaSa
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në grup antipushtet», «agjitacion e 
propagandë», dhe «mbledhje ndihmash 
për të burgosur politik», me 10 vjet burg. 
Më 10 gusht 1954, Gjykata e Lartë e dënoi 
për «pjesëmarrje në një organizatë kundër 
pushtetit popullor», me qëllim arratisjeje  
në n jë shtet të huaj, me pushkatim. Dënimi 
iu kthye në 25 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 543-544.

kasa Hamdi
Lindi më 3 maj të vitit 1916, në 

Tiranë. Më 16 korrik 1993, Drejtoria e 
Administratës së Burgjeve pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, njohu faktin e vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike në shtator të 
vitit 1943, në Pezë të Tiranës.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 274-275; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

kasa Hasan
Lindi më 1926, në Elbasan. Më 27 tetor 

1962, Gjykata e Elbasanit, e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 80.

kasa Hidajet
Lindi më 1956, në Kavajë. Më 20 

qershor 1980, Gjykata e Kavajës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 7 vjet 
burg dhe heqjen e së drejtës për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 732-733.

kasa islam
Lindi më 1908, në Plangaricë, Elbasan. 

Arrestuar më 28 tetor 1946. Më 20 maj 1947, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e dënoi «si 
strehues dhe furnizues kriminelësh», me 2 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 83-84.

kasa ismail
Lindi më 1913, në Gurëshpat, 

Librazhd. Është internuar për motive 

politike. Më 18 prill 1994, me vendim nr. 
28, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Librazhdi në Tepelenë, prej 5 maj 1949 
deri më 29 nëntor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 398-399.

kasa ismail Leman
Lindi më 1893, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 30 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kasa Mark
      Lindi në vitin 1885, në Poravë të Pukës. 
Më 7 gusht 1993, me vendim nr. 379, 
Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e regjimit komunist më 13 mars 1945, në 
fshatin Bicaj.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 224-226.

kasa Mazllëm
Lindi më 1935, në Dobraj, Devoll. Më 

17 mars 1987, me vendim nr. 22, Gjykata 
Lushnjë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
në grup të organizuar», me vdekje. Dënimi 
iu kthye në 25 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 181-182.

kasa Mersin
Lindi në vitin 1902, në Dobrenj të 

Devollit. Më 8 nëntor 1945, me vendim nr. 
9, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
«armik të popullit dhe kriminel lufte» e 
dënoi me 5 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 23-24.

kasa Qazim
Lindi më 1885, në Peqin. Më 19 

nëntor 1946, me vendim nr. 453, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «strehim dhe 
furnizim kriminelave të luftës», me 3 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës politike e 
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qytetare baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 722.

kasa ramis
Lindi më 1923, në Kavajë. Më 20 gusht 

1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
se «ka strehuar dhe furnizuar të arratisurit, 
ka bërë mbledhje kundër pushtetit 
popullor», me vdekje, pushkatim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 746-747.

kasa Sali
Lindi më 1909, në Elbasan. Më 

27 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit, e dënoi për «bashkëpunim 
me të arratisur», me 3 vjet burg, për 
pjesëmarrje në grup, me 4 vjet burg, dhe 
për «agjitacion e propagandë», me 3 vjet. 
Përfundimisht, u dënua me 8 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e të 
drejtave për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 171-172.

kasa Sami
Lindi më 1925, në Durrës. Më 26 

janar 1957, Gjykata e Durrësit e dënoi 
«për tentativë të përvetësim të pasurisë 
shtetërore», me 2 vjet burg. Më 25 dhjetor 
1972, Gjykata e Durrësit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 730-731.

kasa Xhevat
Lindi më 1937, në Durrës. I dënuar 

politik. Nga torturat që iu bënë në burg, 
e dërguan në spitalin psikiatrik të Tiranës. 
Pas burgut u shtrua në spitalin psikiatrik 
të Elbasanit, deri sa vdiq.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 20 FL. 496-497.

kasa Zoja
Lindi më 10 shkurt 1893, në Tiranë. U 

dënua për motive politike. Më 16 korrik 

1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë vërtetimin e vrasjes pa gjyq në 
shtator të vitit 1943, në vendin e quajtur 
Pejë.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 65-66.

kasaj Kaso
Lindi më 1916, në Dhëmblan, 

Tepelenë. Arrestuar më 22 dhjetor 1946. 
Më 14 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi «si armik i popullit, 
dhe ka kryer këto faje: ka qenë anëtar i 
Komitetit Ballist të Tepelenës, rikrijuar 
pas çlirimit, ka marrë pjesë në mbledhjet e 
Komitetit, nënkomandant i njësive balliste, 
i ngarkuar me detyrë për të prishur urën 
dhe komunikacionin, me qëllim që t’u 
vinin në ndihmë anglo-amerikanëve, kur 
të zbarkonin», «ka agjituar në popull për 
atentate, për të ngjallur ndjenjën e urrejtjes 
së të pakënaqurit». Për këto arsye u dënua 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë 
së tij, të luajtshme e të paluajtshme. Më 
7 janar 1948, dënimi iu kthye në burg të 
përjetshëm. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 577-578.

kasapi nikollaq
Lindi më 1886, në Leskovik. Më 27 

shtator 1946, Gjykata  Ushtarake e Korçës 
e dënoi se «ka formuar Organizatën 
politike: Komiteti i Bashkimit Kombëtar 
në Leskovik», me 30 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
dhe humbjen e të drejtave politike baras 
me kohën e ndëshkimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 811-812.

kase Florjan
Lindi më 1970, në Shtyllas, Fier. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
15, më 13 gusht 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
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dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Korça në Shtyllas, 
prej datëlindjes, deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 464-465.

kase resmie
Është dëbuar për çështje politike. Me 

vendim nr. 15, më 13 gusht 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Shtyllas (Fier), prej datëlindjes, deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 465.

kase Ytbie
Është dëbuar për çështje politike. Me 

vendim nr. 15, më 13 gusht 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Korça në 
Shtyllas (Fier), prej [...] deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 465.

kasemaj abdulla 
Lindi më 1905, në Çamëri. Më 5 

mars 1947, me vendim nr. 737, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl.256-257.

kasemi abdulla 
Lindi më 1907, në Morglliç. Më 14 

qershor 1994, Gjykata e Vlorës njohu faktin 
e arratisjes për motive politike, duke qenë 
i inkuadruar si antikomunist nga forcat 
zerviste, prej gushtit 1944 deri më 15 janar 
1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 1-2.

kasemi alush
Lindi në Shenepremte, Lushnjë. U vra 
nga Brigada I partizane në masakrën e 
Matjanit, Lushnjë, tetor 1943.

Uran Butka, “Lufta civile në Shqipëri, 1943-
1945”, (Tiranë: Drier, 2006), 211.

kasemi Bajram
      Lindi në vitin 1932, në fshatin Qerret të 
Pukës. Më 18 tetor 1951, me vendim nr. 60, 
Gjykata Ushtarake e Durrësit e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 9 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet kohë (dënim i kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 202-203.

kasemi Fatime
      Lindi në vitin 1927, në Iballe të Pukës. 
U dënua për motive politike. Më 11 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi i Pukëz 
në rrethin e Tepelenës, prej 15 majit të vitit 
1945 deri më 22 korrik 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 178-179.

kasemi gjyle
      Lindi në vitin 1885, në Iballe të Pukës. 
U dënua për motive politike. Më 11 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi i Pukës 
në rrethin e Tepelenës, prej 15 majit të vitit 
1945 deri më 22 korrik 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 184-185.

kasemi Haxhi
      Lindi në vitin 1875, në Iballe të Pukës. 
U dënua për motive politike. Më 11 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi i Pukës 
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në rrethin e Tepelenës, prej 15 majit të vitit 
1945 deri më 22 korrik 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 176-177.

kasemi ismail
      Lindi në vitin 1920, në Iballe të Pukës. 
U dënua për motive politike. Më 11 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi i Pukës 
në rrethin e Tepelenës, prej 15 majit të vitit 
1945 deri më 22 korrik 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 180-181.

kasemi Kasëm
Lindi në vitin 1915, në Përmet. Më 27 

korrik 1976, me vendim nr. 453, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«fyerje dhe kundërshtim të përfaqësuesit 
të pushtetit» dhe e dënoi me 3 muaj heqje 
lirie. Më 23 shtator 1977, me vendim nr. 
497, Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 6 vjet 
heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 164-165.

kasemi Mehmet
Lindi në vitin 1900, në Krujë. U dënua 

për motive politike. Më 19 mars 1994, 
Drejtoria e Administratës pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, njohu vërtetimin e faktit 
të vuajtjes së dënimit për motive politike 
prej 2 shkurtit të vitit 1946 deri më 1 korrik 
1948.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 19-20.

kasemi Met
Lindi në Shenepremte, Lushnjë. U vra 
nga Brigada I partizane në masakrën e 
Matjanit, Lushnjë, tetor 1943.

Uran Butka, “Lufta civile në Shqipëri, 1943-
1945”, (Tiranë: Drier, 2006), 211.

kasemi Saime
     Lindi në vitin 1950, në Iballe të Pukës. 
U dënua për motive politike. Më 11 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit (bashkë me 
prindërit) nga rrethi i Pukës në rrethin e 
Tepelenës, prej 10 janarit të vitit 1950 deri 
më 22 korrik 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 289-290.

kasemi Selim
      Lindi në vitin 1920, në Iballe të Pukës. 
Më 2 gusht 1980, me vendim nr. 33, Gjykata 
e Pukës e deklaroi fajtor për «pjesmarrje 
në një grup të organizuar dhe për tentativë 
arratisje » dhe e dënoi me 4 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 1 vit 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 262-263.  

kasemi Shemsi
      Lindi në vitin 1932, në Iballe të Pukës. 
U dënua për motive politike. Më 11 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi i Pukës 
në rrethin e Tepelenës, prej 15 majit të vitit 
1945 deri më 22 korrik 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 182-183.

kasemllari Hate
      Lindi në vitin 1901, në Hamcan. Më 
13 shkurt 1993, 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, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike, më 1 korrik të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 132-133.

kasemllari rushit
Lindi më 1928, në Korçë. Më 26 shtator 
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1947, Gjykata e N/prefekturës Pogradec 
e dënoi «për shirje pa leje», me 6 muaj 
burg. Më 23 maj 1968, Gjykata Popullore 
e Pogradecit e dënoi «për shtim pa të 
drejtë tokën e kooperativës, krimin e ka 
kryer në fshatin Hamcan gjatë vitit 1968», 
me 3 muaj heqje lirie. Më 24 nëntor 1983, 
Gjykata e Elbasanit, e deklaroi fajtor për 
krimin e «tradhëtisë ndaj atdheut, në 
formën e arratisjes jashtë shtetit», të kryer 
në bashkëpunim, e mbetur në fazën e 
tentativës, dhe e dënoi me 13 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 320-321.

kasëmi Nexhmedin 
Lindi më 1910, në Sarandë. Më 14 

mars 1995, me vendim nr. 225, Gjykata 
e Sarandës njohu faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat 
komuniste më 5 maj 1943.  

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 236-237; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

kasi Haxhi
Lindi në vitin 1935, në Tiranë. Më 12 

mars 1951, me vendim nr. 55, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisje» dhe e dënoi me 
1 vit privim lirie. Më 18 shtator 1959, 
me vendim nr. 57, Gjykata e Qarkut të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet heqje 
lirie. U lirua më 31 janar të vitit 1965 për 
plotësim kohe.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 15-16.

kasi nedime
Lindi në vitin 1939, në Libohovë. U 

dëbua për motive politike. Më 6 gusht 
1992, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga Tirana në 
Gjirokastër, nga viti 1956 deri më 1958.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 169- 170.

kasimati Hadi 
Lindi në vitin 1890, në Dibër. Koma-

ndant i një çete nacionaliste. Së bashku 
me pesë komandantë të tjerë nacionalistë 
kishin lënë takim me komunistët në 
Ziçisht, Devoll. Komunistët i prenë në Besë 
dhe i vranë të gjashtë. Për këtë ngjarje, më 
18 tetor 1943, Koçi Xoxe i shkruan Enver 
Hoxhës: “Pas vrasjes të gjithë Shtabit të Ballit 
në Devoll, 6 veta në një ditë, prej çetavet t’ona, 
e shtinë tani një gjendje lufte e të shpallet sot e 
nesër me Ballin.” Komunistët e prenë me thikë 
në fyt H.K. dhe i thanë: “Hajd, tani na fol dhe 
një herë për Shqipërinë tënde.” Më 29 maj 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, të faktit 
të vdekjes së personit në burg pa qenë 
i dënuar dhe të pushkatuarve pa gjyq, 
vërtetoi faktin e vrasjes së tij pa gjyq më 8 
shtator të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 180-181; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17; Uran Butka, “Lufta civile në 
Shqipëri, 1943-1945”, (Tiranë: Drier, 2006), 139.

kasimati Sabiha 
Ihtiologe.
U lind në vitin 1912, në Edërne të 

Turqisë. Kur familja u kthye në Shqipëri, 
ajo u vendos te i vëllai në Korçë. Studioi 
në liceun francez të Korçës; më 1930 
ishte e para vajzë që u diplomua aty. 
Pas liceut punoi mësuese në shkollën 
normale femërore të Korçës. Më 1936 
shkoi për studime në Torino (Itali), në 
fakultetin e shkencave biologjike. Mbaroi 
shkëlqyeshëm, dhe më 1941 mbrojti 
doktoraturën. Katedra e fakultetit i ofroi 
vendin e asistentes në ihtologjinë fluviale 
[shkenca që studion peshqit], por ajo u 
kthye në Shqipëri. U emërua pedagoge 
në institutin femëror Nëna Mbretëreshë 
(Tiranë). Gjatë luftës u sëmur dhe shkoi 
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për kurim në Itali. U kthye në Shqipëri më 
1945. Nisi punë në Institutin e Shkencave. 
Më 1948 përfundoi një studim mbi peshqit 
në ujërat shqiptare. Kjo vepër u botua më 
1955, por me autorësinë e rusit Anatoli 
Poljakov dhe dy shqiptarëve fillestarë në 
fushën e ihtologjisë, Ndoc Filipi dhe Ndoc 
Rakaj. E kritikoi ballas diktatorin Enver 
Hoxha, me të cilin kishte njohje nga liceu: 
“Ti po vret gjithë intelektualët. Dua të të 
pyes se me cilët ke ndërmend ta ndërtosh 
Shqipërinë, me teneqexhinjtë apo me 
këpucarët?” Dy ditë më vonë, Nako 
Spiru, zyrtar i lartë komunist dhe i njohur 
i saj, e këshilloi të mbyllte gojën: “Jo me 
karficë, por me babushkë.” U arrestua më 
20 shkurt 1951. Më 26 shkurt 1951, ishte e 
vetmja grua, mes 22 intelektualëve që u 
pushkatuan pa gjyq, me rastin e incidentit 
të sajuar të bombës në ambasadën 
sovjetike. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 114-20; F. 1, V. 2014, D. 14, 
f. 192-193.

kaskaviçi Jorgo
Lindi më 1927, në Korçë. Më 1948, 

është dënuar për arratisje dhe kalim të 
paligjshëm të kufirit, me dy vjet e tre 
muaj burg, punët të detyruar dhe 290 lekë 
gjobë. Më 8 shtator 1950, me vendim nr. 
120, Gjykata Ushtarake Korçë e dënoi për 
«pjesëmarrje në grup tentativë arratisje 
dhe agjitacion e propagandë». Më 13 
dhjetor 1961, me vendim nr. 207, Gjykata 
Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
mbetur në tentativë» me 25 vjet burg, 
konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 723.

kasma nazmo 
      Lindi në vitin 1928, në Llazat të Sarandës. 
U dënua për motive politike. Më 28 dhjetor 
1993 komisioni i krijuar për vërtetimin e 

kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Gjirokastrës në rrethin e Krujës, prej vitit 
1945 deri më 1949.  

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 309-310.

kasmi abdulla
Lindi më 15 qershor të vitit 1940, në 

Tiranë. U internua për motive politike. 
Më 6 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Tirana në Farkë, prej 10 majit të vitit 1951 
deri më 10 shtator 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 27-28.

kasmi alush Selim
Lindi më 1920, në Lushnjë. Është vrarë 

pa gjyq më 23 tetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kasmi agim
Lindi më 1 tetor të vitit 1946, në Tiranë. 

U internua për motive politike. Më 6 korrik 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga Tirana në 
Farkë, prej 10 majit të vitit 1951 deri më 10 
shtator 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 25-26.

kasmi Enver
Lindi në vitin 1937, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 4 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Krujë, nga 
tetori i vitit 1947 deri në prill të vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 188- 189.

kasmi Hajrije
Lindi në vitin 1898, në Krujë. U dëbua 

për motive politike. Më 24 prill 1995, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
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së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Krujës, prej 5 majit të vitit 1950 
deri më 1960.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 288- 289.

kasmi Hamdi
Lindi më 1927, në Krujë. Arrestuar më 

11 dhjetor 1951. Ka vuajtur 10 vjet burg. 
Është dënuar me vendim nr. 124, më 22 
maj 1952, nga Gjykata Ushtarake Tiranë. 
Liruar më 3 tetor 1961. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 261-262.

kasmi Hasan
Lindi më 1915, në Burrel. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 28 qershor 
1951 deri më 28 qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 228-229.

kasmi Haxhi
Lindi në vitin 1927, në Krujë. U dëbua 

për motive politike. Më 4 mars 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Krujë, nga 
tetori i vitit 1947 deri në prill të vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 190- 191.

kasmi ismail
Lindi më 1923 në Shijak. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 29 nëntor 
1944 deri më 29 nëntor 1948. Dënuar nga 
Gjykata Ushtarake e Durrësit, me vendim 
nr. 46, më 4 qershor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 559-560.

kasmi Lush
Lindi më 1920. 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 vrasjes pa 
gjyq për motive politike në 28 tetor 1943 
në Shegan (Lushnjë).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 200-201.

kasmi Met
Lindi më 1880, në Lushnjë. 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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 28 tetor 1943, në Shegan (Lushnjë).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 204-205; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kasmi Muharrem
Lindi më 1909, në Milot. Më 20 

dhjetor 1954, me vendim nr. 152, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut mbetur në fazën e arratisjes jashtë 
shtetit» dhe për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» me 20 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 176.

kasmi naimi
Lindi më 17 dhjetor të vitit 1957, në 

Tiranë. U internua për motive politike. 
Më 30 maj 1994, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Krujës, prej vitit 1947 deri më 10 shtator të 
vitit 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 29-30.

kasmi Paoleta
Lindi më 1940, në Vlorë. Ka vuajtur 

dëbim për motive politike, prej 31 dhjetor 

KaSMi
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1951 deri më 1 janar 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, F L. 30.

kasmi Sabri
Lindi në vitin 1931, në Krujë. U dëbua 

për motive politike. Më 4 mars 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana  në Krujë, nga 
tetori i vitit 1947 deri në prill të vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 184- 185.

kasmi Sadik
Lindi më 1870, në Krujë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Tirana në Krujë, prej 1947 
deri më 1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 35-36.

kasmi Xhemal
Lindi më 1929, në Fushë-Krujë. Më 20 

dhjetor 1954, me vendim nr. 152, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut» dhe për «agjitacion e propagandë» 
me 15 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet.

kasmi Xhavit
Lindi në vitin 1934, në Krujë. U dëbua 

për motive politike. Më 4 mars 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana  në Krujë, nga 
tetori i vitit 1947 deri në prill të vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 186- 187.

kasmollari Hate 
Lindi më 1901, në Pogradec. Më 12 

qershor 1993, Komisioni për njohjen e faktit 
të pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e vrasjes pa gjyq për motive politike, më 30 

qershor 1944, në Mokër (Pogradec).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 316-317; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kasmollari Vasfi
Lindi më 1957, në Korçë. Arrestuar më 

1 gusht 1983. Më 24 nëntor 1983, Gjykata 
e Librazhdit e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut», në formën e arratisjes jashtë 
shtetit, e mbetur në fazën e tentativës, dhe 
e dënoi me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 72-73.

kasneci ded
Lindi më 1963, në Shkodër. Më 30 prill 

1990, me vendim nr. 2, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «krimin e tentativës 
së arratisjes dhe agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 12 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 107-108.

kasneci Hil çek
Lindi më 1901, në Gramsh, Lezhë. Më 

15 mars 1947, me vendim nr. 88, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «faje 
penale kundër popullit dhe shtetit», me 3 
vjet burg. Më 20 korrik 1954, me vendim 
nr. 15, Gjykata e Lartë e dënoi për «dhënie 
ndihme diversantëve» me 10 vjet burg. Më 
6 mars 1967, Gjykata e Lezhës e dënoi «për 
dhënie shpërblimi për martesë», me një vit 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 246.

kasneci Lamçe
Lindi më 1897, në Progonat, Tepelenë. 

Më 6 gusht 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi si «kriminel lufte dhe 
armik i popullit, se qysh më 1942 ka marrë 
pjesë në bandat grabitqare të okupatorit 
dhe qeverisë kuislinge, ka qenë me Ballin 
Kombëtar, duke luftuar kundër forcave 
Nacional-Çlirimtare», me 25 vjet burg, dhe 
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humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 605-606.

kasneci Mark 
Lindi më 1919, në Kir. U dënua për 

motive politike, dhe më 24 prill 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Shkodrës 
në Tepelenë, prej datës 20 shkurt 1948 deri 
më 30 maj 1956. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 370.

kasneci ndue gjon
Lind më 1923, në Shkodër. Më 22 

maj 1993, me vendim nr. 1335, Gjykata e 
Shkodrës njohu faktin e vrasjes pa gjyq 
nga forcat e kufirit më 17 mars 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 46-47.

kasneci nevrus
Lindi më 1905, në Progonat, Tepelenë. 

Ish-anëtar i Ballit Kombëtar, u arrestua më 
1948 dhe vdiq në dhomat e izolimit nga 
torturat. Me vendim nr. 237, më 12 prill 
1993, Gjykata e Sarandës, vërtetoi njohjen 
e faktit të vrasjes nga forcat e diktaturës, 
në burgun e Delvinës, në maj 1948. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 566-567.

kaso adile
Lindi më 1873. Është internuar për 

motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit nga Devolli në Valias 
(Tiranë), Cërrik, Tepelenë, prej 10 korrik 
1950 deri më 30 dhjetor 1954 dhe dëbimit, 
prej 1 janar 1955 deri më 9 prill 1955. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 224-225.

kaso Bajame
Lindi më 1929, në Arrëz, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 10 
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shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Lushnjë, prej 10 dhjetor 1960 deri më 30 
shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 121-122.

kaso Besa
Lindi më 1963, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Devolli 
në Lushnjë, prej 21 prill 1987 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26,  FL. 159-160.

kaso Braho
      Lindi në vitin 1892, në Sarandë. Më 
10 janar 1950, me vendim nr. 14, Gjykata 
e Sarandës e deklaroi fajtor për «sabotim 
ekonomik» dhe e dënoi me 5 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 86-87.

kaso (karameta) Efitne
Lindi më 1963, në Fier. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Fier, prej 1963 deri 
më 1986; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 163-164.

kaso Engjëllushe
Lindi më 1939, në Pogradec. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Devolli 

në Lushnjë, prej 21 prill 1987 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26 , FL. 161-162.

kaso Erjon
Lindi më 1979, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Lushnjë, prej 21 
prill 1987 deri më 24 shkurt 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 117-118.

kaso Fahri
Lindi më 1924, në Dobran, Korçë. Më 

16 dhjetor 1960, me vendim nr. 171, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «pjesëmarrje 
në një organizatë politike për rrëzimin e 
pushtetit, vepra terroriste, diversion», me 
25 vjet burg, konfiskim pasurie, heqjen 
e dekoratave dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 277-278.

kaso Katerina
Lindi më 1894, në Labovë e Poshtme, 

Gjirokastër. Më 30 maj 1994, me vendim 
të Gjykatës Ushtarake të Gjirokastrës, 
Komisioni për njohjen e kohës së dënimit, 
vërtetoi faktin e vuajtjes së dënimit për 
motive politike, prej 1 janar 1947 deri më 
30 qershor 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 520-521.

kaso Lavdërim
Lindi më 1954, në Dobrenjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Lushnjë, prej 10 dhjetor 1960 deri më 30 
shtator 1991.

KaSo
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 123-124.

kaso Mazllëm
Lindi më 1935, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim/dëbimit nga Korça në 
Tiranë, Elbasan, Tepelenë, Lushnjë, prej 14 
gusht 1950 deri më 4 gusht 1986. Dhjetë 
vitet e para kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 196-197.

kaso Mersin
Lindi më 1895, në Devoll. Më 8 nëntor 

1945, Gjykata Ushtarake Korçë e dënoi si 
«kriminel lufte», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 95-96.

kaso Sadik
Lindi më 1929, në Çamëri. Më 27 maj 

1994, Komisioni dhe Gjykata Ushtarake 
e Durrësit, vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit me burg për motive 
politike, prej 15 shkurti 1949 deri më 26 
nëntor 1950. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 763-764.

kaso Shuaip 
Lindi më 1929, në Çamëri. Më 23 gusht 

1978, me vendim nr. 165, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 83-84.

kaso tanush
U lind në Tiranë, në vitin 1934. Pas 

mbarimit të shkollës pedagogjike në 
qytetin e Tiranës, shërbeu për disa vjet 
si arsimtar në fshatrat e kryeqytetit e të 
Peshkopisë. Më 1961, teksa vazhdonte të 
punonte si arsimtar në fshatrat e Tiranës 
dhe ndiqte me korrenspodencë Fakultetin 

e Gjuhë-Letërsisë (në vitin e tretë), u 
arrestua me akuzën e pjesëmarrjes në 
një grup armiqësor kundër pushtetit, që 
kishte si qëllim krijimin e një partie social-
demokrate. Më 11 gusht 1962, me vendim 
nr. 113, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 
dhe «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 13 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë të tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë. Pas kryerjes së dënimit, u 
shtrëngua të punonte punë nga më të 
rëndat. Pas viteve ‘90, filloi të shkruante 
sërish dhe që nga ajo kohë ka botuar 
shumë artikuj publicistikë në shtypin e 
përditshëm, si dhe disa libra: «Lufta ime» 
(1994), «Si me të qeshur» (1996), «Kalvari 
i burgjeve komuniste» (1998), «Hamit 
Matjani» (2007) etj. Krahas publicistikës, 
Tanush Kasoja është angazhuar edhe në 
veprimtaritë shoqërore-politike të ish-të 
dënuarve politikë, duke drejtuar si kryetar 
njërën prej tre shoqatave të tyre.

KaSo
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AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 199-200.

kaso vito
Lindi më 1924, në Labovë e Poshtme, 

Gjirokastër. Më 30 maj 1994, me vendim 
të Gjykatës Ushtarake të Gjirokastrës, 
Komisioni për njohjen e kohës së dënimit, 
vërtetoi faktin e vuajtjes së dënimit për 
motive politike, prej 1 janar 1947 deri më 
30 qershor 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 522-523.

kasolli avdulla
Lindi më 1908, në Kolonjë. Më 28 korrik 

1960, Gjykata  Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tentativë për t’u arratisur», me 20 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 813-814.

kasolli Fatime
Lindi më 1923, në Ersekë. Më 23 korrik 

1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tentativë për t’u aratisur», me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave për 3 vjet. Liruar më 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 821-822.

kasoruho amik 
Shkrimtar, përkthyes. 
U lind në Tiranë, më 1932. U arrestua në 

moshën 17 për agjitacion dhe propagandë 
dhe u dënua me 10 vjet heqje lirie. Pasi doli 
nga burgu, në periudhën 1956-1962 jetoi 
në Kavajë. Pastaj u dëbua familjarisht në 
Gosë, ku jetoi për gati 30 vjet, deri në vitin 
1990. Pas rrëzimit të diktaturës u largua 
në Itali, ku qëndroi deri në vitin 2009. 
Në këtë periudhë u mor me publicistikë, 
përkthime dhe shkrimtari. Vdiq më 5 maj 
2014, në Tiranë.

Vepra: «Një ankth gjysmëshekullor» 
(1997); «Çmimi i një ëndrre» (2000); 
«Midis qiellit dhe burgut»; «Ikje nga trilli 

i perëndive» (roman autobiografik); «Pa 
mëri – Publicistika e jetës sime» (2013). 
Përkthime: Amik Kasoruho ka përkthyer 
në shqip mbi 60 vepra të autorëve të huaj 
dhe mbi 10 autorë shqiptarë. 

kasoruho Qemal
Lindi më 1902, në Gjirokastër. 

Zotëronte disa gjuhë: turqish, greqisht, 
italisht, frëngjisht, anglisht. Kishte interes 
për librat dhe zotëronte një bibliotekë 
të pasur. Karrierën e zhvilloi në fushën 
e ekonomisë dhe financave. Pas Luftës 
së Parë Botërore nisi punë në doganën e 
Sarandës, arriti të bëhej kryeinspektor i saj. 
Më 1944, u emërua drejtor i përgjithshëm 
i Monopoleve dhe Tatimeve në ministrinë 
e Financave. Më 10 shtator 1944, u arratis 
nga Tirana dhe shkoi në çetën partizane të 
Shën Gjergjit. Pas lufte punoi në një birrari, 
deri më 1947. U emërua ekonomist në 

KaSorUHo

Amik Kasoruho



192

minierën e bakrit në Rubik. Më 1950, djali 
i tij, Amik Kasoruho [shih], u dënua me 
10 burg. Më 26 shkurt 1951, u pushkatua 
pa gjyq, me së bashku me 21 intelektualë 
të tjerë, me rastin e incidentit të sajuar të 
bombës në ambasadën sovjetike. Familja e 
tij u internua.

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 172-76.

kastrati avdi
Lindi më 1948, në Kukës. Arrestuar 

më 8 tetor 1972. Më 13 dhjetor 1972, 
Gjykata e Kukësit e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe përvetësim të pasurisë socialiste, me 4 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 662-663.

kastrati Brahim 
Lindi më 1927, në Shkodër. U arrestua 

më 2 tetor 1969, dhe më 11 shkurt 1970, 
me vendim nr. 19, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë ndaj 
atdheut në formën e tentativës për arratisje 
në bashkëpunim» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 503-504. 

kastrati Fazlli
Lindi më 1917, në Has. Më 12 tetor 

1993, me vendim nr. 942, Gjykata Kukës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes pa gjyq 
për arsye politike nga forcat e ndjekjes, më 
30 prill 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 142-143.

kastrati Luigj 
Lindi më 1920, në Shkodër. Më 31 korrik 

1992, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së përsonit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit te vrasjes pa 

gjyq për motive poltike më 25 mars 1945. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 514-515.

kastrati Masar
Ka vuajtur internim në Kuç të Vlorës.

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 83.

kastrati Mustafa 
Lindi më 1927, në Shkodër. Më 29 mars 

1949, me vendim nr. 6, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «krimin e pjesëmarrjes 
në një organizatë politike kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg, si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 4 vjet burg. Përfundimisht u dënua 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 433-434. 

kastrati nuhi
Lindi më 1967, në Kukës. Arrestuar më 

10 prill 1985. Më 15 gusht 1985, me vendim 
nr. 59, u dënua për «tentativë arratisje» me 
10 vjet burg. Liruar më 13 prill 1988, me 
falje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 158.

kastrati Rexhep
Lindi më 1915, në Kosovë. Më 17 

dhjetor 1946, me vendim nr. 12, Gjykata 
Ushtarake Vlorë e dënoi për «lidhje të 
ngushta me të arratisurit dhe armiqtë e 
popullit duke i strehuar dhe furnizuar», 
me 10 vjet burg, punë të detyruar, humbjen 
e të drejtave dhe konfiskim pasurie. 
Më 24 gusht 1950, me vendim nr. 135, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër popullit 
dhe pushtetit», me 8 vjet burg dhe punë të 
detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 319-320.

KaStrati
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kastreni ali
Lindi më 1890, në Perondi, Berat. Më 21 

qershor 1950, me vendim nr. 274, Gjykata 
Berat e dënoi për «sabotim ekonomik për 
të dëmtuar ekonominë kombëtare», me 7 
vjet burg, punë të detyruar dhe konfiskim 
pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 103.

kashahu aqif
Lindi më 1910, në Gjirokastër. 

Arrestuar më 22 shtator 1946. Më 30 
dhjetor 1947, Gjykata e Gjirokastrës e 
dënoi se «si njeri i prekur nga reforma, 
ka agjituar e propaganduar, duke hedhur 
parulla helmatuesi, ka pasur lidhje 
me sillogun e Janinës, është lidhur me 
elementët reaksionarë të Ballit Kombëtar, 
ka bërë mbledhje të fshehta, ku ka pasur 
qëllim rrëzimin e pushtetit popullor», me 
vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së tij të 
luajtshme e të paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 558-559.

kashani durim
Lindi më 1964, në Kavajë. Më 2 tetor 

1986, Gjykata e Durrësit (Kolegji Ushtarak), 
e dënoi për «arratisje në bashkëpunim, 
mbetur në përgatitje», më 9 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 710-711.

kashara Kristo
Lindi në vitin 1915, në fshatin 

Lefterehor të Sarandës. Më 30 korrik 1946, 
me vendim nr. 39, Gjykata Ushtarake e 
Gjiroksatrës e deklaroi fajtor «se është 
kapur nga organet e Sigurimit të Shtetit, 
në kohën që do të arratisje në Greqi» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave politike baraz 
me kohën e dënimit. Mbështetur në nenin 
51/I të ligjit nr. 382, datë 24 dhjetor 1946 
mbi D.P.P., dënimi iu kthye në 5 vjet privim 
lirie me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 426-427.

kashara Kosta
Lindi më 1916, në Haskovë, Gjirokastër. 

Më 2 nëntor 1951, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës  e dënoi për «tentativë 
arratisjeje në Greqinë monarko-fashiste», 
me 9 vjet burg; u dënua dhe për «fajin e 
dhënies së ndihmës dhe informatave të 
spiunazhit amerikano-anglez», me 9 vjet 
burg. Përfundimisht, u dënua me 18 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet. Liruar 
më 24 gusht 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 553-554.

kasharaj Muj
      Lindi në vitin 1914, në fshatin Gri e 
Re të Tropjës. U arrestua më 26 prill 1951, 
dhe më 30 maj të po atij viti, me vendim nr. 
108, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «krime kundër popullit 
dhe pushtetit duke dashur të arratisej në 
Jugosllavi» dhe e dënoi me 20 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 307-308.

kashari alush 
Lindi më 1917, në Lushnjë. Më 21 

shtator 1950, u dënua për krimin e rrahjes 
së Marshallit të Sigurimit, me 6 vjet 
burg, heqjen e të drejtës elektorale dhe 
sekuestrimin e pasurisë së luajtshme dhe 
të paluajtshme. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 299-300.

kashari Besnik
Lindi më 1960, në Elbasan. Më 11 

dhjetor 1989, Gjykata e Elbasanit e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes (tentativë)», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 201-202.

kashari dervish 
Lindi më 1881, në Lushnjë. Më 28 prill 
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1951, me vendim nr.51, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Gjirokastër e dënoi për 
«arratisje», me 5 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave për 1 vit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 269-270.

kashari Haki
Lindi më 1918, në Elbasan. Më 29 

dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e dënoi për «tentativë arratisjeje jashtë 
shtetit në bashkëpunim me të arratisurit 
si dhe për agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me burg të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme, dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike. Dënimi i iu kthye në 10 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 494-495.

kashari Qazim Fejzulla
Lindi më 1909, në Kasharaj, Lushnjë. 

Ka qenë i organizuar me Ballin Kombëtar. 
Është vrarë nga forcat komuniste të 
drejtuara nga Mehmet Shehu, në Kuqan, 
Fier. Më 18 mars 1994, me vendim nr. 499, 
Gjykata Lushnjë vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes për arsye politike nga forcat e 
komunizmit më 25 nëntor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kashari ramazan
Lindi më 1926, në Lushnjë. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 26 dhjetor 
1949 deri më 22 tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 271-272.

kashari Sali
Lindi më 1905, në Kashar, Lushnjë. 

Arrestuar më 17 dhjetor 1949. Më 21 shtator 
1951, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi për rrahje të Marshallit të Sigurimit, 
me një vit burg me punë të detyruar, 
humbjen e të drejtës elektorale për një 
vit, dhe konfiskimin e pasurisë. Më 1960, 

u arrestuar përsëri. Më 2 nëntor 1960, me 
vendim nr. 122, Gjykata Popullore Lushnjë 
e dënoi për «fyerje të përfaqësuesve të 
pushtetit» me 6 muaj burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 71-72.

kashta aleks 
      Lindi në vitin 1942, në Palasë të Vlorës. Më 
24 tetor 1960, me vendim nr. 140, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 183-184.

kashta Qerim
Lindi më 1959, në Durrës. Më 19 

dhjetor 1990, Gjykata e Durrësit e dënoi 
për dëmtim të pasurisë socialiste, me 1 vit 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 573-574.

katarja Bajram
Lindi në 1913, në Kukës. U arrestua 

më 27 shtator 1948. Më 27 gusht 1949, 
me vendim nr. 182, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi se  «ka bërë pjesë në një 
grup kundërshtarës», me 3 vjet burg me 
punë të detyruar dhe me humbjen e të 
drejtave civile për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2014, D. 9, Fl. 404.

kateshi nezir
Lindi në vitin 1915, në fshatin Vrap të 

Tiranës. Më 29 janar 1979, me vendim nr. 
32, Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 67-68.

kati nikolla
Lindi më 1911, në Leshnicë të Sarandës. 

Më 28 korrik 1951, Gjykata Ushtarake 
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e Gjirokastrës e dënoi për «strehim dhe 
furnizim të agjentëve të agjentëve të 
spiunazhit grek, dhe ka bashkëpunuar me 
to», me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 597-598.

kati vasil
Zyrtar i lartë i regjimit komunist. 

Në kohën e arrestimit ishte zv/ministër i 
Tregëtisë. Me vendim të Gjykatës Lartë, 
në maj 1977, u dënua me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet dhe heqjen e 
dekoratave dhe titujve që mban. Në hetuesi 
provoi torutura që deri atëherë i kishin 
përjetuar ata që dhe ai i konsideronte armiq 
të pushtetit. Familjarët e tij u internuan.

katrena gjok Frrok
Lindi më 1925, në Rrëshen. Më 20 

dhjetor 1951, me vendim nr. 260, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «strehim 
dhe furnizim diversantësh», me 3 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 559.

katro Marko
Lindi më 1901, në Lavdar, Korçë. Më 

18 janar 1947, me vendim nr. 14, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi si «armik i 
popullit», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 710.

katro Misto
Lindi më 1897, në Lavdar, Korçë. Më 21 

shtator 1951, me vendim nr. 165, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «pjesëmarrje 
në grup kundër shtetit» dhe për «agjitacion 
e propagandë» me 20 vjet burg,konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 448.

katro Petraq
Lindi më 1895, në Opar, Korçë. 

Arrestuar më 19 korrik 1946. Më 17 janar 
1947, me vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «sabotim të pushtetit 
popullor me dhunë», me 8 vjet burg dhe 
konfiskim pasurie. Më 12 janar 1952, me 
vendim nr. 5, Gjykata Korçë e dënoi për 
«spekulim» me 2 vjet burg.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 454.

katroshi Qani
Lindi më 1921, në Kavajë. Më 11 

shkurt 1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi si «agjent i imperializmit anglo-
amerikan, duke kryer kurse specializime 
për këtë qëllim, dhe u ka shërbyer atyre 
duke ju dhënë informata me karakter të 
ndryshëm», me 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 827-828.

katroshi Surie
Lindi në 12 tetor 1926, në Shkodër. 

Është internuar për motive politike, prej 
1945 deri më 1946.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 37.

katundi Krisanthi
Lindi më 1896, në Dardhë, Korçë. 

Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve 
nr. 2, datë 10 shkurt 1951 ka vendosur 
internimin për arsye politike nga Tirana në 
Berat, prej 10 shkurt 1951 deri më 14 janar 
1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 263-264.

katundi Petraq
Lindi më 1931, në Korçë. Më 7 korrik 

1961, me vendim nr. 5, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 10 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet. 

KatUndi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 396.

katundi Shpresa
Lindi më 1935, në Tiranë. Komisioni 

Qendror i Internim Dëbimeve nr. 2, datë 
10 shkurt 1951 ka vendosur internimin për 
arsye politike nga Tirana në Berat, prej 10 
shkurt 1951 deri më 14 janar 1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 263-264.

katundi thoma
Lindi më 1886, në Korçë. Është arrestuar 

më  20 shkurt 1951 dhe ekzekutuar më 27 
shkurt 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 265.

katundishti rrapush
      Lindi në vitin 1903, në Katundisht. U 
dënua për motive politike. Më 20 shkurt 
1993, 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, vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq, në tetor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 24-25.

kau asqeriu
      Lindi në vitin 1933, në Shijak. Më 28 
shkurt 1957, me vendim nr. 10, Gjykata e 
Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 1-2.

kau Hysen 
      Lindi në vitin 1895, në Krujë. Më 25 
dhjetor 1947, me vendim nr. 722, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës  e deklaroi fajtor për 
«faje penale kundër popullit e shtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 180-181.

kau Muharrem
      Lindi në vitin 1898, në Shijak. U dënua me 
7 vjet burg për «agjitacion e propagandë».

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 3-4.

kavaja ali
Lindi në vitin 1912, në Kavajë. Student 

i shkollës teknike në Tiranë, e njohur si 
shkolla e Fulcit. Arrestuar më 17 janar 
1946. Më 2 korrik 1946, me vendim nr. 
5, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
«armik të popullit» dhe «sabotator të 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e të drejtave 
civile-politike.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 69-70; Pjetër Pepa, Dosja 
e Diktaturës, (Botimet KUMI: Tiranë, 2009) 81.

kavaja Eqrem
Lindi në vitin 1935, në Shkodër. Më 
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5 prill 1976, me vendim nr. 200, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 43-44.

kavaja isuf
Lindi më 1922, në Elbasan. Arrestuar 

më 28 korrik 1956. Më 28 shtator 1956, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«sabotim ekonomik të prishjes së një 
kooperative bujqësore», me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë,  humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet dhe heqjen e 
dekoratës. Më 6 prill 1959, iu fal mbetja e 
dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 70-71.

kavaja Jonul Sulo 
Lindi më 1885, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 30 qershor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17

kavaja Petro
Lindi më 1913, në Elbasan. Arrestuar 

më 14 tetor 1954. Më 2 shkurt 1955, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut», me vdekje, 
pushkatim. Gjykatës së Lartë (Kolegj. 
Usht.) e ktheu dënimin në 25 vjet burg. 
Liruar më 14 prill 1968. Më 25 shkurt 1974, 
Gjykata e Elbasanit e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 203-204, 688-
689.

kavaja Shefqet 
Lindi më 1925, në Elbasan. Më 

11 shkurt 1948, Gjykata Ushtarake e 
Garnizonit të Tiranës e dënoi se është bërë 

«agjent i imperialistëve anglo-amerikanë, 
duke kryer dhe kurse specializimi për 
këtë qëllim, dhe ju ka shërbyer atyre, 
duke ju dhënë informata, me karakter të 
ndryshëm», me 20 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 177-178.

kavo Petro
Lindi më 1926, në Gjirokastër. Më 1 

gusht 1972, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë» kundër 
pushtetit popullor, me 6 vjet burg, dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 526-527.

kazaçi vasil
Lindi më 1919, në Gjirokastër. 

Arrestuar më 21 shtator 1952. Më 24 mars 
1953, me vendim nr. 18, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «akte terroriste» 
dhe për «agjitacion e propagandë» me 10 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave për 3 vjet. Liruar më 2 qershor 
1961.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 564.

kazani Lutfi
Lindi më 1932.. Ka vuajtur dënim me 

burg, prej 23 janar 1975 deri më 16 shkurt 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 207-208.

kazani nazif
Lindi më 1910. Më 16 prill 1994, 

Komisioni vendosi vërtetimin e vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, më 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 143-144.

kazanxhi (dervishi) aleksandra
Lindi më 1947, në Dobrenjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Çorovoda në Peqin, prej 1 
janar 1952 deri më 1 janar 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 201-202.

kazazi abdullah 
Lindi më 1884, në Shkodër. Më 1 

dhjetor 1947, me vendim nr. 455, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e agjitacion e propagandës 
kundër luftës N.Ç dhe pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 532-533.

kazazi amara
Lindi më 1936, në Gjirokastër. Vajza e 

Qemal Karagjozit [shih], i dënuar politik. 
Është internuar për motive politike, prej 
10 janar 1947 deri më 10 janar 1951. Është 
dëbuar, prej 23 shkurt 1951 deri më 31 
dhjetor 1951. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 627.

kazazi Bektash 
Lindi më 1928, në Shkodër. Më 18 janar 

1947, me vendim nr. 25, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e strehimit dhe furnizimit të kriminelëve 
të lufës» dhe e dënoi me 30 vjet burg dhe 
heqjen e të drejtave elektorale për aq kohë. 
Më 1949, dënimi iu zbrit në 10 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 119-120.

kazazi Feim
Lindi më 1941, në Kavajë. Më 30 

shtator 1968, Gjykata e Tiranës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 728-729.

kazazi Halit
Lindi më 1900, në Shkodër. Më 28 

gusht 1945, me vendim nr. 190, Gjykata 

e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e pjesëmarrjes në organizatën e Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave politike e qytetare përgjithmonë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 52-53.

kazazi Hamdi
Lindi më 1900, në Durrës. Më 8 prill 

1945, Gjykata Ushtarake e Durrësit e dënoi 
si «armik i popullit», me 15 vjet burg. 
Liruar më 28 dhjetor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 521-522.

kazazi Hamid
Lindi më 1919, në Shkodër. Më 6 

shtator 1945, me vendim nr. 205, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg.
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AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 351-352.

kazazi isuf
Lindi më 11 nëntor të vitit 1932, në 

Kavajë. U internua për motive politike. 
Më 16 shkurt 1993, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin 
e Durrësit, prej 10 janarit të vitit 1947 deri 
më 10 dhjetor 1951.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 49-50.

kazazi Jup
Veprimtar politik, Ministër i Partisë 

Fashiste në qeverinë e Mustafa Krujës, 
udhëheqës i Ballit Kombëtar.

Lindi në vitin 1909, në Shkodër. 
Studioi për për ekonomi në Beograd dhe, 
pasi i dëbua prej Mbretërisë Serbo-Kroato-
Sllovene më 1920, studimet i vazhdoi në 
Torino (Itali). Zotëronte serbokroatishten, 
italishten, frëngjishten dhe anglishten. 
Në Shkodër zgjidhet kryetar i grupit 
Djelmënia. Me pushtimin e Shqipërisë nga 
Italia bëhet pjesë e Ballit Kombëtar, punon 
ekonomist në ministrinë e Financave. Me 
këmbënguljen e miqve bëhet ministër i 
Partisë Fashiste, edhe pse ishte kundër 
fashizmit. Pas disa kohësh jep dorëheqjen 
nga kabineti, së bashku me Hasan Dostin. 
Më 18 gusht 1943, organizoi bashkë me 
nacionalistë të tjerë Luftën e Reçit, një 
luftë që më vonë historianët komunistë 
e interpretuan si të organizuar nga 
komunistët. Pas ardhjes së gjermanëve 
doli në mal përsëri. Atje ishte bashkë me 
misionin anglez për veriun, kolonelin Neel 
(Nil) e kapitenin Hebberdine të R.A.F. Për 
këtë periudhë, koloneli Neel më 19/10/1991, 
i ka shkruar vajzës së Jupit, Lirisë, se Jup 
Kazazi ka qenë një hero e se ai e kapiteni 
kishin mbetur gjallë në atë kohë dhe kishin 
shpëtuar nga gjermanët në sajë të tij. Me 
ardhjen në pushtet (1944), komunistët 

e dënuan me vdekje. Jupi e pasqyron në 
ditar këtë fakt. Ditari i tij nis më 25 nëntor 
1944, Salvator Kurti e lajmëron që Jupi me 
të katër vëllëzërit janë denuar me vdekje 
nga partia komuniste. Kështu për herë të 
tretë u detyruan të dalin në mal. Ai u bë 
udhëheqësi dhe simboli i asaj që njihet 
sy kryengritja antikomuniste e Postribës 
(1946. I rrethuar nga komunistët, vrau 
veten më 17 shtator 1946, me qëllim të mos 
binte në duart e komunistëve. 

kazazi Kamber 
U lind më 1912, në Elbasan. Kreu 

shkollën teknike amerikane «Harry Fultz». 
U arrestua në vitin 1947 si pjesëmarrës në 
grupin e deputetëve, si agjent amerikan 
dhe u dënua me vdekje, me pushkatim.

kazazi Med
Lindi më 1905, në Dibër. Më 30 dhjetor, 

1994, Komisioni për njohjen e vuajtjes së 
dënimit, vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike, 
nga 5 prill 1948 deri më 4 maj 1949; u mbajt 
dhe vdiq në hetuesi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 763-764.

kazazi osman abdulla
Nacionalist, pjesëtar i Ballit Kombëtar. 
U lind në Tiranë, më 9 korrik të vitit 

1917. Ishte djali i vetëm i Abdulla Kazazit 
e Hatixhe Hutës. Shkollën fillore e kreu 
në Tiranë, kurse të mesmen në Gjimnazin 
e Shkodrës. Mori pjesë në protestat e 
demostratat e organizuara në qytetin e 
Shkodrës e të Tiranës kundër pushtimit 
italian të vendit. Në shtator 1939, u 
regjistrua në universitetin «La Sapienza» në 
Romë, dega farmaci. Në verën e vitit 1942 u 
kthye për pushimet verore dhe vendosi t’i 
ndërpresë studimet, për t’iu përkushtuar 
luftës kundër pushtuesve në radhët e 
Ballit Kombëtar. Kontribuoi në shtypin 
e kësaj organizate, si dhe në organizimin 
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e rezistencës antifashiste në Tiranë. Me 
mbarimin e luftës dhe ardhjen në pushtet 
të komunistëve, nisi kalvari i vuajtjeve 
të tij. Më 14 nëntor 1944, komunistët e 
arrestuan si aktivist të Ballit Kombëtar 
dhe si antikomunist; u burgos e u internua 
për mbi 40 vite të jetës së tij. Me rënien e 
komunizmit, u zgjodh kryetar i Shoqatës 
së të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë. 
Më 1992, Presidenti i Republikës e dekoroi 
me medaljen «Pishtar i Demokracisë». Më 
1997, u nderua me titullin «Qytetar Nderi 
i Shkodrës», dhe një vit më vonë, «Qytetar 
Nderi i Tiranës». U dekorua edhe nga 
Vatikani me Medaljen e Artë «Joannes 
PP II», si dhe «Për merita në shërbim të 
njerëzve» nga qyteti i Veronës. Vdiq më 3 
mars të vitit 1999.

kazazi osman 
Lindi më 1925, në Shkodër. Më 11 

dhjetor 1994, Drejtoria e Administratës se 
Burgjeve pranë Ministrisë së Drejtësisë, 
njohu vërtetimin e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike nga data 
15 qershor 1946 deri më 5 janar 1947. I 
arrestuar për kryengritjen e Postribës. 
Vdekur në hetuesi.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 314-315.

kazazi Qeother
Lindi më 1947, në Helmas, Kavajë. 

Është dënuar disa herë për ushtrim pa leje 
të profesionit të mjekut. Më 20 dhjetor 1980, 
Gjykata e Tiranës e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut, mbetur në fazën e përgatitjes», 
dhe për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 7 vjet burg dhe 5 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. . 476-477, 680-
681.

kazazi rasim 
Lindi më 1920, në Shkodër. Më 17 

dhjetor 1993, Gjykata e Shkodrës njohu 

vërtetimin e faktit të vrasjes pa gjyq për 
motive politike, më 1 gusht 1945. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 534-535. 

kazazi Sabri
Lindi më 1912, në Shkodër. Arrestuar 

më 13 shtator 1946.  Më 11 dhjetor 1947, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e dënoi 
për «faje kundër popullit dhe shtetit», 
dhe u dënua me burg, punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme sipas listës, dhe humbjen e të 
drejtave politike dhe civile përgjithmonë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 525-526.

kazazi Xheladin
Lindi më 1908, në Kazaz, Kavajë. 

Më 28 qershor 1945, Gjykata Ushtarake 
e Korpusit të II-të Berat, e dënoi se «ka 
përhapur në repart parulla disfatiste», me 
6 muaj burg dhe punë të detyruar.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 761-762.

kazazi Zenel 
Lindi më 1907, në Shkodër. I dënuar 

me 20 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 349-350.

kazi Haxhi Sait
Lindi më 1920, në Durrës. Është vrarë 

pa gjyq më 31 dhjetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kaziu ali
Lindi në vitin 1924, në Dibër. Më 22 

dhjetor 1947, me vendim nr. 301, Gjykata 
e Rrethit të Gjirokastrës e deklaroi fajtor se 
«ka marrë pjesë në rradhët e xhandarmari 
kundër luftës Nacional Çlirimtare me 
gradën Toger», «ka mobilizuar popullin 
kundër partizanëve», «ka agjituar e 
propaganduar në radhët e rinisë», se «ka 
mbjellë frymën e demoarlizimit» dhe e 
dënoi me 2 vjet privim lirie. U arrestua 
sërish më 13 dhjetor 1978, dhe më 3 maj 
1979, me vendim nr. 164, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 175.

kaziu ali ahmet
Lindi  më 1909, në Zallë-Dardhë, Dibër. 

Më 30 korrik 1946, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e dënoi si «armik i popullit», 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme, humbjen 
e të drejtave politike baras me kohën e 
ndëshkimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 378-379.

kaziu ali ismail
Lindi më 1905, në Mat. Arrestuar më 16 

qershor 1945. Më 19 gusht 1946, me vendim 

nr. 408, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
se «ka qenë anëtar i organizatës tradhtare 
të Ballit Kombëtar, ka bashkëpunuar me 
kriminelët e luftës, ka propaganduar në 
popull dhe përhapur parulla për rrëzimin 
e qeverisë popullore», me 2 vjet burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtës civile 
e politike baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 778.

kaziu Bujar
Lindi më 1957, në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike, prej 1957-1991.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 14, Fl. 174. 

kaziu Halil
Lindi më 1902, në Mat. Më 12 prill 1947, 

me vendim nr. 167, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi për «krime kundër 
shtetit», me 5 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 774.

kaziu Hamdi
Lindi në vitin 1940, në Burrel. Më 13 

janar 1979, me vendim nr. 6, Gjykata e 
Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 201-202.

kaziu Kujtim
Lindi më 1958, në Krujë. Më 15 maj 

1980, me vendim nr. 29, Gjykata Lezhë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 61.

kaziu Mahmut
Lindi në vitin 1907, në Prezë, Tiranë. 

Më 19 dhjetor 1992, komisioni i ngritur për 
vërtetimin e vuajtjes së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes së personit në burg 

KaZiU



202

pa qënë i dënuar, dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vërtetoi faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
në prill të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 341-342; Gazeta 55, 18 
nëntor 2014, 17.

kaziu nazmi
Lindi më 1945, në Burrel. Më 4 gusht 

1979, me vendim nr. 73, Gjykata Mat e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 8 vjet burg. Liruar 
më 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D.25 , FL. 780.

kaziu Petrit
Lindi më 1955, në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike, prej 1955-1991.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 14, Fl. 178.

kaziu ruta
Lindi më 1940, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim dëbimit nga Mirdita 
në Tepelenë prej 1946 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 842-843.

kaziu Skënder
Lindi më 1944. Më 30 maj 1994, 

Komisioni për njohjen e kohës së dënimit, 
vendosi njohjen e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike, prej 3 qershor 
1964 deri më 9 tetor 1964, në spitalin 
psikiatrik, me vendim të Degës së Punëve 
të Brendshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 528-529.

kazma Sadri
Lindi më 1957, në Shkodër. Arrestuar 

më 16 dhjetor 1988. Më 3 prill 1989, me 
vendim nr. 92, Gjykata Shkodër e dënoi 

për «tradhti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit», me 7 vjet burg. 
Liruar më 10 shkurt 1991

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 477.

kçira dom Luigj
Klerik katolik.
U lind në vitin 1925. Mësimet e para i 

mori në gjimnazin «Illyricum» në Shkodër. 
U arrestua më 27 nëntor 1945, bashkë me 
shumë të rinj të tjerë, të gjithë pjesëtarë të 
organizatës «Bashkimi Shqiptar». Më 28 
janar 1946 u dënue me 20 vjet heqje lirie. 
U lirua në krye të dhjetë viteve dhe, më 24 
mars 1963, u shugurua nga Imzot Ernest 
Çoba, por meshën e parë e kremtoi vetëm 
më 13 mars 1991, në kishën e Zojës Rruzare 
te Arra e Madhe. Vdiq në Shkodër, më 20 
nëntor 2008.

kçira nikoll
Lindi më 1915, në Shkodër. U arrestua 
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më 2 korrik 1956, dhe më 17 janar 1957, 
me vendim nr. 3, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 396.

kçira Pjerin
Lindi më 1924, në Shkodër. Është vrarë 

nga regjimi komunist për motive politike 
më 1949.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 14, Fl. 194.

keçani (toma) nikoll
Lindi më 1900, në Shkodër. Më 3 shkurt 

1945, me vendim nr. 21, Gjykata ushtarake 
e Shkodrës e dënoi për krime kundër 
shtetit me vdekje. Dënimi iu kthye në 30 
vjet burg. Vdiq në burg.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 291.

keçi Hamid
Lindi në vitin 1915, në Tiranë. Më 18 

gusht 1950, me vendim nr. 162 Gjykata e 
Lartë e Kolegjit Ushtarak e dënoi për «fajin 
kundërshtim urdhëri eprori», «për fajin 
dhënie sekreti ushtarak personave të tretë» 
dhe për «fajin diskreditim dhe ofendim të 
udhëheqësve ushtarakë dhe të këshilltarit 
sovjetik» me 15 vjet privim lirie, me punë të 
detyruar dhe humbjen e gradës ushtarake 
dhe të mbajtjes së dekoratave. Me dekretin 
nr. 2495, datë 22 korrik 1957 i falet mbetja 
e dënimit.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 243-244.

keçi Hamza
Lindi më 1907, në Hoxhas, Shijak. 

Më 21 dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi për «faje kundër popullit 
dhe shtetit», dhe «se ka ndihmuar 
kriminelët e arratisur», me 5 vjet burg, 
punë të detyruar, dhe humbjen të drejtave 
civile e politike për aq kohë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 747-748.

keçi Murat
Lindi më 1903, në Shijak. Më 28 maj 

1949, Gjykata e lartë e Tiranës e dënoi për 
«pjesëmarrje në një grup antipushtet», 
me 3 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 694-695.

keçi nazmi
Lindi më 1945, në Durrës. Më 24 qershor 

1977, Gjykata Ushtarake e Tiranës, Kolegji 
Ushtarak, e dënoi për «moskallëzim të një 
krimi kundër pushtetit dhe përhapjes së 
sekretit shtetëror», me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 696-697, 831-
832.

keci Pjetër
     Lindi në vitin 1926, në Pukë. Më 20 
maj 1994, me vendim nr. 208, Gjykata e 
Pukës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat e regjimit 
komunist më 26 korrik 1944 në fshatin 
Dukaj të Tepelenës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 276-278; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

keçi nikoll 
Lindi më 1923, në Mal Kolaj, Shkodër. 

Më 28 shkurt 1945, me vendim nr. 36, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krimin e pjesëmarrjes në 
kryengritje të armatosur kundër Frontit 
Nacional Çlirimtar» dhe e dënoi me 
vdekje. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 5-6.

keçi riza
Lindi më 1922, në Shijak. Me vendim 

nr. 2333, më 7 dhjetor 1993, Gjykata 
e Durrësit vendosi vërtetimin e faktit 
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juridik të vrasjes së Riza Keçit nga forcat 
komuniste, më 1 janar 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 674-675.

keçi rrok 
Lindi më 1913, në Selcë, Shkodër. Më 

15 shtator 1967, me vendim nr. 51, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 192-193.

keçi Sure
Lindi më 1922, në Sallmone, Durrës. 

Më 28 maj 1949, Gjykata e Lartë Tiranë, 
(Kolegji Ushtarak), e dënoi për «dhënie 
ndihme diversantëve», me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 531-532, 749-
750.

keçi Shaqir
Lindi në Shijak. Me vendim nr. 2333, më 

7 dhjetor 1993, Gjykata e Durrësit, vendosi 
vërtetimin e faktit juridik të vrasjes nga 
forcat komuniste, më 5 dhjetor 1945. U vra 
nga Divizioni Mbrojtjes Popullit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 672-673; AMB, 
F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

keçi Ymer
Me vendim nr. 212, datë 30 mars 1948, 

të Gjykatës Ushtarake të Tiranës, u dënua 
«me vdekje si dhe konfiskimin e pasurisë 
të luajtshme dhe të pa luajtëshme». Një 
muaj më vonë, me vendim nr. 180, datë 
21 prill 1948, Këshilli i Gjykatës së Lartë 
Ushtarake, duke e modifikuar këtë vendim, 
ia zbriti dënimin «nga vdekje në privim 
lirije për jetë» dhe «konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme dhe të paluajtëshme».

Republika Popullore e Shqipërisë, Gjykata e 
Lartë Ushtarake, nr. 126 i Regj. Them.

keçi Ymer Harif
Lindi më 1918, në Durrës. Më 24 

dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi «se ka qenë për një kohë të gjatë të 
arratisur në bashkëpunim me kriminelët e 
tjerë kanë vepruar për rrëzimin e pushtetit 
popullor», me 5 vjet burg dhe punë të 
detyruar, baras me kohën e ndëshkimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 680-681.

keçi Zelie
Lindi në Ishëm, në Durrës. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Berat, Kuçovë, Tepelenë, prej 10 prill 
1945 deri më 10 dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 809-810.

keka nosh 
Lindi më 1923, në Pjetroshan. Më 17 

nëntor 1993, Gjykata e Shkodrës njohu 
vërtetimin e faktit të vrasjes pa gjyq për 
motive politike, nga forcat e sigurimit më 
23 janar 1955. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 526-527.

keka Prelë
Lindi më 1923. Më 26 qershor 1993, 

Gjykata e Shkodrës njohu vërtetimin e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike, 
nga forcat e sigurimit, në fshatin Zogaj më 
12 korrik 1954.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 524-525.

kekena alije
Lindi më 1927. Është internuar për 

motive politike. Më 10 mars 1993, me 
vendim nr. 21, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 4 
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viteve internim, nga Erseka në Krujë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 228-229.

kekeri Hamza
Lindi më 1910, në Kavajë. Arrestuar 

më 12 tetor 1948. Më 17 mars 1949, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi se 
«ka pasur dijeni mbi ekzistencën e një 
organizate tradhtare të Kavajës, dhe se ka 
propaganduar», me 5 vjet burg. Gjykata 
e Lartë e prishi vendimin dhe e dënoi me 
20 muaj punë korrektonjëse dhe meqë 
kjo kohë e vuajtjes iu konsiderua e kryer, 
ajo urdhëroi lirimin e tij nga burgu, më 6 
qershor 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 688-689.

keko Stefan thanas 
Lindi më 1927, në Sarandë. Është vrarë 

pa gjyq më 30 mars 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kelaj Halil
Lindi më 1922, në Lohje, M. Madhe. 

Është pushkatuar pa gjyq përpara popullit 
për përhapje terrori, në zonën Lohje, 
komuna Shkrel. Më 26 maj 1993, me 
vendim nr. 210, Gjykata Malësi e Madhe 
vendosi njohjen e faktit të vrasjen pa gjyq 
për motive politike më 6 qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 497-498.

keli dava gjok
Lindi më 1943, në Perlat, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 30 
prill 1992, me vendim nr. 10, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 1 gusht 1949 deri më 1 
gusht 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 606-607.

keli gjok Bib
Lindi më 1908, në Uj Shtrezë, Mirditë. 

Ka vuajtur burg dhe internim për motive 
politike. Më 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 në hetuesi, prej 11 gusht 
1949 deri më maj 1950. Ps burgut është 
intenuar nga Mirdita në Tepelenë, prej 10 
maj 1950 deri më 29 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 564-565, 574-
575.

keli Mara Pjetër
Lindi më 1910, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 30 
prill 1992, me vendim nr. 10, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 1 gusht 1949 deri më 1 
gusht 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 632-633.

keli Preng Bib
Lindi më 1930, në Perlat, Mirditë. 

Arrestuar më 25 maj 1946. Më 7 gusht 
1946, me vendim nr. 318, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «lidhje me 
të arratisurit», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 557.

keli Zef
Lindi në vitin 1947, në Shtreg të 

Mirditës. Është internuar për motive 
politike. Më 30 prill 1992, me vendim nr. 
10, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Mirdita në Tepelenë, prej 1 gusht 1949 
deri më 1 gusht 1950.

KELi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 626-627.

kelmendi dritan 
Lindi në vitin 1968, në Gjadër. Më 30 

shtator 1989, me vendim nr. 105, Gjykata e 
Lezhës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes së mbetur 
në tentativë» dhe e dënoi me 15 vjet burg 
dhe 2 vjet internim.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 428-429. 

kelmendi ibish
Lindi në Rugovë, Kosovë. Vuajti 15 vjet 

në burgjet e regjimit komunist në Shqipëri.

Agim Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xheferri, 1995), 99.

kelmendi istref 
Lindi në vitin 1938, në Rugovë, 

Kosovë. Më 22 dhjetor 1984, me vendim 
nr. 7, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut duke 
u vënë në shërbim të shteteve të huaja, 
vepra terroriste të mbetura në tentativë 
dhe agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 62-63; Agim 
Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xheferri, 1995), 99.

kelmendi ivzi
Lindi në vitin 1936, në Fushë-Krujë. 

Më 23 dhjetor 1967, me vendim nr. 58, 
Gjykata Tiranë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 67.

kelmendi Lutfi
Lindi në vitin 1958, në Fushë- Krujë. 

Më 8 qershor 1984, me vendim nr. 46, 
Gjykata Krujë e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut në formë arratisje të mbetur në 

tentativë e kryer në bashkëpunim», me 12 
vjet burg dhe internim me 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 69.

kelmendi Selim 
Lindi në vitin 1937, në Shkodër. Më 

22 dhjetor 1984, me vendim nr. 7, Gjykata 
e Lartë e e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhëtisë ndaj atdheut duke u nnë në 
shërbim të shteteve të huaja, për agjitacion 
e propagandë dhe vepra terroriste të 
mbetura në fazën e përgatitjes» dhe e 
dënoi me 23 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 543-544. 

kelmendi Shefqet 
Lindi në vitin 1930, në Pejë. Më 22 

dhjetor 1984, me vendim nr. 7, Gjykata e 
Lartë e deklaroi fajtor për «tradhti ndaj 
atdheut në formën e spiunazhit, vepra 
terroriste të mbetura në tentativë dhe 
agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
vdekje dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet kohë. Më 28 janar 1985, me 
dekret të P.K.P., dënimi iu kthye në 25 vjet 
heqje lirie.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 430-431. 

kelmendi verzan 
Lindi në vitin 1971, në Lezhë. Më 27 

gusht 1983, me vendim nr. 73, Ministria e 
Brendshme e deklaroi fajtor për «tradhti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes» dhe e 
dënoi me 12 vjet burg.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 426-427. 

kelo iljaz
Lindi më 1939, në Pojan, Korçë. 

Arrestuar më 12 maj 1978. Më 21 nëntor 
1978, me vendim nr. 238, Gjykata Vlorë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit», me 9 vjet burg.

KELMEndi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 703.

kelo valentina
Lindi më 1939, në Rusi. Arrestuar më 9 

janar 1979. Më 30 qershor 1979, me vendim 
nr. 138, Gjykata Popullore Vlorë e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 9 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 701.

kelolli Enrika
Lindi më 1964, në Berat. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 18, më 
19 nëntor 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga Berati në Vodicë (Berat), 
prej 30 qershor 1967 deri më 1984, kur u 
martua. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 97-98.

kello ali
Lindi më 1907, në Korçë. Arrestuar më 

23 qershor 1947. Më 22 nëntor 1947, me 
vendim nr. 239, Gjykata Korçë e dënoi si 
«bashkëpunëtor në grupin e deputetëve», 
me 10 vjet burg. Liruar më 22 shtator 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 404.

kello nevruz
Lindi në vitin 1907, në Korçë. Më 8 

nëntor 1945, me vendim nr. 9, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave civile baraz me kohën e 
ndëshkimit. Me dekretin e nëntorit 1945, 
dënimi iu zbrit në 10 vjet burg, kurse me 
dekretin nr. 819, datë 27 prill 1949, dënimi 
nga 10 vjet iu ul në 7 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 30-31.

kellolli ismete
Lindi më 1925, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korça në 
Kamëz (Tiranë), prej 15 shtator 1950 deri 
më 31 dhjetor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 514-515.

kellolli remzi
Lindi më 1902, në Korçë. Më 11 korrik 

1950, me vendim nr. 99, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi «për agjitacion e propagandë 
», me 3 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 262.

kemi Shaqir 
Lindi më 1964, në Berat. U dënua për 

motive politike, dhe më 8 shtator 1993 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Beratit në 
Luar (Berat), prej datës 12 dhjetor 1966 deri 
më 30 shtator 1971, me prindërit. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 22-23.

kena Mehmet
Lindi në vitin 1911, në Përmet. 

Më 10 shtator 1953, me vendim nr. 94, 
Gjykata e Përmetit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë dhe për fshehjen 
e municionit», dhe e dënoi me 9 vjet burg, 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë, si dhe konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 49.

kenella Muharrem 
Më 22 maj 1993, Komisioni i krijuar 

për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 

KEnELLa
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së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike 
më 24 qershor 1944, në Dragot.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 317-318. 

kepi Hamit
Lindi më 1 janar të vitit 1986, në 

Krujë. Më 24 nëntor 1945, me vendim 
nr. 114, Gjykata  e Qarkut të Durrësit e 
deklaroi «armik të popullit» dhe «anëtar të 
organizatës së Legalitetit» dhe e dënoi me 
5 vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave qytetare-politike.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 92-93.

kepi (kusi) Hava
Lindi më 1934, në Durrës. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Berat, Kuçovë, Tepelenë, prej 10 prill 
1945 deri më 10 dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 843-844.

kepi Jakup
Lindi më 1912, në Krujë. Arrestuar më 

22 mars 1946. Më 26 gusht 1946, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi si «sabotator 
pushteti», me 2 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 692-693.

keqani Frrok
       Më 27 prill 1994, me vendim nr. 161, 
Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e diktaturës komuniste më 12 qershor të 
vitit 1947.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 187-188.

keqani Prend
 Lindi në vitin 1911, në Kokdodë të 

Pukës. Më 27 prill 1994, me vendim nr. 
161, Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e diktaturës komuniste më 26 korrik të 
vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 186-188.

keqani tosh
Lindi më 1920, në Pukë. Më 14 qershor 

1952, me vendim nr. 200, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «faje penale 
kundra popullit dhe shtetit» dhe se «ka 
ndihmuar në organizimin dhe forcimin e 
bandave» dhe e dënoi me 15 vjet heqje lirie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë (dënim i kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 76-77.

keqi ahmet
Lindi më 1927, në Shënkoll, Lezhë. 

Arrestuar më 16 shtator 1977. Më 1 shtator 
1978, me vendim nr. 53, Gjykata Lezhë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë» me 
10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet    

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 475.

keqi asllan
Lindi më 1927, në Krujë. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 19 mars 1945 
deri më 22 qershor 1945, me vendim nr. 29, 
të Gjykatës së Këshillit Gjyqësor Ushtarak 
Tiranë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 82-83.

keqi daut
Lindi më 1885, në Shkodër. Më 6 

shtator 1945, me vendim nr. 290, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «krime 
kundër shtetit», me 30 vjet burg dhe punë 
të rëndë. Më 1949, dënimi iu zbrit në 20 
vjet burg.

KEPi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 491.

keqi Laura 
Lindi më 1957, në Shkodër. Më 27 

dhjetor 1973, me vendim nr. 335, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 143.

keqi ramazan
Lindi më 1912, në Ishëm, Durrës. Më 

11 nëntor 1993, me vendim nr. 991, Gjykata 
Krujë vendosi njohjen e faktit të qëndrimit 
në arrati nga periudha 30 nëntor 1944 deri 
më 21 shtator 1953 dhe më pas vrasjen 
pa gjyq nga forcat e ndjekjes, për motive 
politike, më 21 shtator 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 2-4.

keqi Sabri
Lindi më 1944, në Durrës. Më 13 shtator 

1977, me vendim nr. 104, Gjykata Krujë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 45.

keqi tom
Lindi më 1911, në Krujë. Arrestuar më 

14 tetor 1946. Më 17 tetor 1946, me vendim 
nr. 588, Gjykata Ushtarake Krujë e dënoi si 
«armik i popullit dhe sabotator i pushtetit 
popullor», me vdekje, konfiskim pasurie. 
Ekzekutuar më 30 tetor 1946, ora 14:00.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 215.

keqi tom Kol
Lindi më 1897, në Brojë, Shkodër. Më 21 

qershor 1952, me vendim nr. 261, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi për «dhënie 
ndihme për arratisje» dhe për «strehim 
dhe furnizim kriminelësh», me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit.   

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 482.

keqi Ymer
Lindi më 1913, në Ishëm, Durrës. Më 

11 nëntor 1993, me vendim nr. 991, Gjykata 
Krujë vendosi njohjen e faktit të qëndrimit 
në arrati për motive politike nga periudha 
30 shtator 1944 deri më 30 shtator 1953. 
Ka vdekur më 23 nëntor 1987 në Stamboll, 
Turqi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 2-4.

keqi Zenel 
Lindi më 1918, në Luazë, Velipojë. Më 

16 tetor 1959, me vendim nr. 163, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e pjesëmarrjes së një organizate 
për përmbysjen e pushtetit popullor dhe 
arratisje jashtë vendit» dhe e dënoi me 
18 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 325-326.

keqi Zoje 
Lindi më 1950, në Shënkoll, Lezhë. U 

dënua për motive politike, dhe më 28 prill 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi 
i Lezhës në Tepelenë, Lushnjë prej datës 
7 dhjetor 1951 deri më 20 mars 1956. (me 
prindërit) 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 365-366.

keri Malo
Lindi më 1910, në Gjirokastër. Më 9 

dhjetor 1950, me vendim nr. 250, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër, e dënoi «se ka qenë 
anëtar të Komitetit që organizohej kundra 
pushtetit në bashkëpunim me diversantët 
e arratisur», me 20 vjet burg, punë të 
detyruar, humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet dhe konfiskim pasurie. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 580.

KEri
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keri teki
Lindi më 1925, në Luar, Mallakastër. 

Më 22 shtator 1945, me vendim nr.143, 
Gjykata Ushtarake Berat e dënoi «për 
bashkëpunim me Organizatën e Ballit 
Kombëtar», me vdekje dhe konfiskim 
pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 315-316.

kerkeshi gaqe
      Lindi në vitin 1897, në Sarandë. U 
arrestua më 28 shtator 1947, dhe më 
9 dhjetor të po atij viti, me vendim nr. 
276, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «pjesmarrje në një 
organizatë tradhëtare» dhe e dënoi me një 
vit heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 223-224.

kerpi Muho nezim
Lindi më 1906, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 23 nëntor 1943. 

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kerpi nuredin
Lindi në vitin 1934, në Lekdush të 

Tepelenës. Më 12 mars 1951, me vendim 
nr. 55, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje» 
dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie dhe 
konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 203-204.

kerri agron
Lindi më 1954, në Luar, Mallakastër.  

Është dëbuar për motive politike, prej 12 
shkurt 1966 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 366.

kerri arjan
Lindi më 1966, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 402.

kerri çomo
Lindi më 1880, në Berat. Arrestuar më 

10 dhjetor 1944. Më 30 tetor 1945, Gjykata 
e Qarkut të Beratit, e dënoi me 4 vjet burg 
sepse, «si armik i popullit ka kryer këto 
faje: gjatë okupacionit ka bashkëpunuar 
me ushtrinë e kriminelit Isa Toska, më vonë 
ka marrë pjesë në organizatën tradhtare B. 
Kombëtar». Më 26 nëntor 1945, u lirua nga 
burgu.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 417-418.

kerri dane alush
Lindi më 1919, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 14 nëntor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

kerri Fatbardha
Lindi më 1950, në Luar, Mallakastër. 

Është dëbuar për motive politike, prej 12 
shkurt 1966 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 368

kerri Fluturie
Lindi më 1950, në Berat. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qershor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Luar (Mallakstër), 
prej 12 dhjetor 1966 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 358-359

kerri Kadrie
Lindi më 1920, në Berat. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 15, 
më 13 gusht 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Berati në Fier, prej 12 
dhjetor 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 356-357.
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kerri Pëllumb 
Lindi më 1957, në Luar, Fier. U dënua 

për motive politike, dhe më 8 shtator 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Beratit në 
rrethin e Fierit, (Luar) prej datës 12 dhjetor 
1966 deri më 30 shtator 1991; bashkë me 
prindërit. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 112-113.

kerri ramiz
Lindi më 1970, në Berat. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qershor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Berati në Luar 
(Mallakastër), prej datëlindjes deri më 30 
shtator 1991; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 354-355.

kerri rakip 
U dënua për motive politike, dhe 

më 8 shtator 1993, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit, nga rrethi i Beratit në rrethin e 
Fierit, (Luar) prej datës 12 dhjetor 1966 
deri më 30 shtator 1991.  

kerri Sherif
Lindi më 1925, në Fier. Është dëbuar 

për motive politike, prej 12 shkurt 1966 
deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 377.

kerri Sherino
Lindi më 1974, në Luar, Mallakastër. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 24, më 18 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 

Berati në Luar, prej lindjes deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 378.

kerri tajar
Lindi më 1938, në Luar, Mallakastër. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 15, më 13 gusht 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Fier, prej 12 dhjetor 1966 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 362-363.

kerri teki çomo 
Lindi më 1925, në Berat. Më 22 shtator 

1945, Gjykata Ushtarake e Beratit e dënoi 
për «bashkëpunim me organizatën e Ballit 
Kombëtar», me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë. Me 19 qershor1945, me vendim 
nr. 20, Komiteti Ekzekutiv i Prefekturës së 
Beratit urdhëroi sekuestrimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme të tij.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 367; Gazeta Zyrtare, 
nr.23, 21 korrik 1945, f. 4.

kerri teki Xhezmi
Lindi më 1961, në Berat. Është dëbuar 

për çështje politike. Më 23 korrik 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
Berati në Fier, prej 12 dhjetor 1966 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 364-365.

kerri Xhelal
Lindi më 1947, në Luar, Mallakastër. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 24, më 18 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
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Berati në Luar, prej 12 dhjetor 1966 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 360-361.

kerri Xhezmi
Lindi më 1935, në Luar, Fier. Është 

dëbuar për motive politike, prej 12 shkurt 
1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 397.

kesto Millo
Lindi më 1914, në Gril, Shkodër. 

Më 11 prill 1961, me vendim nr. 16, 
Gjykata Shkodër e dënoi për «agjitacion 
e propagandë» me 3 vjet burg. Liruar më 
1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 463.

keshi Hajredin
Lindi më 1939, në Bllatë e Poshtme, 

Dibër. Ka vuajtur burg për arsye politike, 
prej 28 shkurt 1979 deri më 6 gusht 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 276.

keshi Sulejman
Lindi më 1910, në Peshkopi. Më 24 

mars 1959, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë»,  me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 158-159.

keshkërishta Muj
Lindi më 1914, në Gri, Lezhë. Arrestuar 

më 26 qershor 1951. Më 30 maj 1951, me 
vendim nr. 108, Gjykata e Lartë ( Kol. 
Ushtarak) e dënoi për «krime kundër 
shtetit dhe popullit, ka dashur të arratiset 
në Jugosllavi», me 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 325-326.

keta destan
Lindi më 1931 në Koçaj, Bulqizë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 22, më 8 pril1993, Komisioni i krijuar për 

verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Dibra në Berat, prej 20 
mars 1946 deri më 20 gusht 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 175-176.

keta Halil
Lindi më 1895, në Koçaj, Bulqizë. Ka 

qenë përkrahës i Legalitetit. Pas luftës, 
si kundërshtar i regjimit komunist, doli 
në mal dhe ku u vra. Më 2 korrik 1993, 
Gjykata e Bulqizës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes nga forcat komuniste, për 
motive politike, më 20 shtator 1946.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 168-169-170.

keta ismail
Lindi më 1900, në Klos, Burrel. Më 

10 prill 1947, me vendim nr. 150, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi se «ka strehuar 
dhe furnizuar të arratisurit», me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave baras me 
kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 835.

keta rahim 
Lindi më 1960, në Koçaj, Dibër. 

Arrestuar më 23 shkurt 1987. Më 18 
qershor 1987, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
tradhti ndaj atdheut, me 15 vjet burg dhe 
heqjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 203-204.

keta riza
Lindi më 1913, në Shëngjergj, Tiranë. 

Më 17 maj 1946, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e dënoi si «sabotator pushteti», 
me 30 vjet burg. Më 27 prill 1949, dënimi 
iu zbrit në 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 545-546.

keta Ymer
Lindi më 1918, në Kocaj, Bulqizë. 

Arrestuar më 5 maj 1945. Më 5 maj 1946, 
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me vendim nr. 104, Gjykata e dënoi «si 
armik i popullit sabotator i pushtetit», me 
5 vjet burg, humbjen e të drejtave civile e 
politike dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 145-146.

këllezi abdyl
Zyrtar i lartë komunist. 
Me vendim të Gjykatës Lartë, në maj 

1977, u dënua me vdekje, konfiskimin e 
pasurisë, humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet dhe heqjen e dekoratave 
dhe titujve që mban. Pas dënimit të tij, 
familjarët e tij u internuan.

këllezi islam
Lindi më 1901, në Zboq, Korçë. Më 23 

nëntor 1993, me vendim nr. 1079, Gjykata 
Korçë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
për arsye politike nga forcat komuniste si 
anëtar i Ballit Kombëtar, më 30 tetor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 413-414; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

këllezi Skënder
Lindi në vitin 1955. Më 24  htator 1996, 

Qëndra Spitalore Universitare e Tiranës, 
vendosi vërtetimin e faktit se i dënuari ka 
qenë i shtruar prej datës 7 maj 1993 deri 
më 17 maj 1993 me diagnozën psikozë 
paranoike.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 18, Fl. 285-286-287.

këllezi  Shyqyri
Lindi në vitin 1919, në Tiranë. U 

arrestua më 10 tetor 1980, dhe më 29 janar 
të vitit 1981, me vendim nr. 12, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie, humbjen 
e të drejtës së zgjedhjeve për 5 vjet kohë 
si dhe heqjen e urdhërave e të dekoratave. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 206-207.

këlliçi Luan
Lindi në vitin 1951, në Tiranë. U 

arrestua më 9 nëntor 1985. Më 10 janar 
1987, me vendim nr. 1, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «sabotim» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
18 vjet heqje lirie dhe  humbjen e të drejtës 
së zgjedhjeve për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 250-251.

këlliçi Musa
      Lindi në vitin 1899, në Sarandë. Më 21 
korrik 1993, me vendim nr. 271, Gjykata e 
Srandës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat komuniste 
në shtator të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 102-103.

këlliçi naim Këlliç 
Lindi në Sarandë. Është vrarë pa gjyq 

më 30 shtator 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

këmbeci Skënder 
Lindi më 1924, në Berat. Më 14 prill 

1993, Gjykata e Shkodrës njohu faktin e 
vrasjes pa gjyq për motive politike nga 
forcat e kufirit më 21 prill 1951. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 99-100.

këmbora Edmond
Lindi në vitin 1947, në Lushnjë. Ka qenë 

i dëbuar, kulak, dhe i deklasuar. Babai tij, 
Syrja Këmbora [shih], është dënuar me 3 
vjet burg për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 149.

këmbora Hajrie
Lindi më 1957, në Çermë, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
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njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Berat, prej 1957 deri në 1963; bashkë me 
prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 125-126.

këmbora Liri
Lindi më 1943, në Lushmjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 prill 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Arrëza (Lushnjë) në Çermë 
(Lushnjë), prej 1951 deri më 5 maj 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 266-267.

këmbora Nexhip
Lindi më 1945, në Kadipashaj, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Arrëz (Lushnjë) në 
Çermë (Lushnjë), prej 1951 deri më 10 maj 
1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 40-41.

këmbora Syrja
Lindi më 1917, në Kadipashaj, Lushnjë. 

Më 15 maj 1951, Gjykata e Lushnjës e dënoi 
«për mos mbjellje të bimëve industriale 
me qëllim të keq», me tre vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të 
patundshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 150.

këmbora Shaqir
Lindi më 1950, në Lushnje. Është 

dëbuar për motive politike. Babai i tij, 
Syrja Këmbora [shih], ka vuajtur burg për 
motive politike: «mos mbjellje të bimëve 
industriale me qëllim të keq».

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 269-270.

këmbora Zare
Lindi më 1942, në Klos. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 21, 
më 10 mars 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Kavaja në Pirrë (Lushnje), 
prej 16 maj 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 694-695.

këmellaj Muharrem ramo 
Lindi më 1900, në Laç. Është vrarë pa 

gjyq më 24 qershor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kënaçi Bajram
Lindi më 1940, në Golem, Gjirokastër. 

Më 3 korrik 1959, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut», me 15 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
pjesës së tij, dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 619-620.

kënaçi Hyso
Lindi më 1924, në Golem, Gjirokastër. 

Më 6 shtator 1948, me vendim të 
Prefekturës së Gjirokastrës u dënua «për 
faje kundër popullit dhe shtetit», me 5 vjet 
burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 524-525.

këneta Nexhat
Lindi më 1912, në Selanik, Greqi. 

Arrestuar më 22 korrik 1947. Më 15 dhjetor 
1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës dënoi 
se «ka sabotuar reformën agrare, duke 
ju dhënë tokë kulakëve, me qëllim që të 
shfaqej pakënaqësi në popull», me 2 vjet 
burg, punë të detyruar, dhe  humbjen e të 
drejtave civile e politike baras me kohën e 
ndëshkimit. Liruar më 28 prill 1949.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 423-424.

kënezi Kolë
Lindi në vitin 1926, në Prizren. U 

arrestua më 26 gusht 1946, dhe më 17 tetor 
të po atij viti, me vendim nr. 124, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
se «ka kryer akte sabotazhi, ka hedhur 
trakte propagandistike kundër pushtetit 
popullor, ka luftuar kundër luftës 
Nacional-Çlirimtare, në radhët e ushtrisë 
ka bërë propagandë disfatiste», dhe e 
dënoi me 15 vjet heqje lirie, humbjen e 
të drejtës qytetare dhe punë të detyruar 
baraz me kohën e dënimit. Me dekret nr. 9, 
datë 27 prill 1949 të P. K. P., dënimi iu zbrit 
në 7 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 84-85.

kënuti Kristo 
      Lindi në vitin 1963, në Dhivër të 
Sarandës. U arrestua më 21 janar 1951, dhe 
më 10 shtator të po atij viti, me vendim nr. 
60, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 5 burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 205-206.

kënuti Stasini 
Lindi në vitin 1927, në Dhivër të 

Sarandës. U dënua për motive politike me 
internim prej 16 qershor 1962 deri më 6 
maj të vitit 1977.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 300-301.

kënuti vasil 
Lindi në vitin 1927, në Dhivër të 

Sarandës. U arrestua më 17 tetor 1952, dhe 
më 25 prill 1953, me vendim nr. 161, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «organizim 
të një grupi spiunazhi kundër interesave 
të atdheut» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 

drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 166-167.

këpucka nazmi
Lindi në 1905, në Gjakovë. Më 1 gusht 

1946, Gjykata Ushtarake Vlorë e dënoi për 
«sabotator të  pushtetit», me 2 vjet burg. 
Liruar më 27 dhjetor 1946. U ndalua sërish 
më 9 shtator 1947, dhe më 30 dhjetor të 
po atij viti, me vendim nr. 542, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«sabotim në centralin elektrik të Fierit», 
«spiunazh» dhe «faje penale kundra 
popullit dhe shtetit», dhe e dënoi me 20 
vjet privim lirie e punë të detyruar. Liruar 
më 3 shtator 1962.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 86-87, 325.

kërcelli artur
Lindi më 1965, në Korçë. Më 9 dhjetor 

1993, me vendim nr. 1717, Gjykata Korçë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
politike nga forcat e diktaturës në kufi, më 
23 gusht 1990, në zonën e Taçit, Ersekë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 415-416.

kërcova Shemsi Lezam 
Lindi në Burrel, më 1922. Është vrarë 

pa gjyq më 25 shtator 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kërcuni Bujar
Lindi më 1955, në Krajkë, Dibër. Më 6 

korrik 1980, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut në formën e arratisjes 
jashtë shtetit në bashkëpunim», me 10 vjet 
burg, për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 5 vjet burg, sipas nenit 102, 
me 6 vjet burg. Përfundimisht, u dënua 
me 18 vjet burg, dhe heqjen e të drejtës së 
zgjedhjes për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 205-206.
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kërçaku Bato
Lindi në vitin 1918, në Leskovik. U 

arrestua më 9 shkurt 1945, dhe më 8 nëntor 
të po këtij viti, me vendim nr. 164, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor se 
«ka qenë anëtar i Ballit Kombëtar dhe 
sekretar i Bashkisë së Korçës» dhe e dënoi 
me 30 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen e 
të drejtave civile-politike për aq kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 407-408.

kërçiku Estref
Lindi në vitin 1932, në Tiranë. Më 23 

gusht 1950, me vendim nr. 343, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«hedhje parullash kundër udhëheqësve 
të shtetit» dhe e dënoi me 3 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 2 vjet kohë. U fal me dekret nr. 1368, 
datë 26 nëntor 1951, të P. K. P. Më 5 prill 
1976, vendim nr. 200, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundra shtetit» dhe e dënoi 
me 10 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 47-48.

kërçiku dr. Kadri
Lindi në vitin 1907, në Tiranë. Me 

vendim nr. 212, datë 30 mars 1948, 
Gjykatës Ushtarake të Tiranës, e deklaroi 
fajtor për «faje penale kundër popullit 
dhe shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave për 5 vjet kohë. Një muaj më 
vonë, me vendim nr. 180, datë 21 prill 1948, 
Këshilli i Gjykatës së Lartë Ushtarake, 
duke e modifikuar këtë vendim, ia zbriti 
dënimin në 2 (dy) vjet privim lirije.

Republika Popullore e Shqipërisë, Gjykata e Lartë 
Ushtarake, nr. 126 i Regj. Them.; F. 1, V. 2014, D. 
18, f. 377-378.

kërçishta Petrit
Lindi më 1936, në Tiranë. Ka vuajtur 

burg për motive politike. Është dënuar nga 
Gjykata ushtarake e Tiranës, me vendim 
nr 102, më 13 gusht 1954. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 361-362.

kërçova Xhavit
Lindi më 1920, në Kurdari, Mat. Më 

13 tetor 1946, me vendim nr. 193, Gjykata 
Ushtarake Elbasan, e dënoi si «kriminel 
lufte dhe armik i popullit», me burgim të 
përjetshëm.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 788.

kërliu Everest
Lindi më 1945, në Durrës. Më 15 

prill 1977, Gjykata e Durrësit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 10 vjet burg, dhe heqjen e së drejtës 
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elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 480-481.

kërliu gafurr
Lindi më 1947, në Durrës. Arrestuar 

më 25 nëntor 1976. Më 15 prill 1977, 
Gjykata e Durrësit e dënoi për «agjitacion 
e propagandë», me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 512-513-514.

kërluku abdyl
Lindi në vitin 1927, në Peshkopi. 

U ndalua më 4 gusht 1949, dhe më 11 
prill 1950, me vendim nr. 145, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë. U arrestua sërish më 1954, dhe më 
17 korrik të po këtij viti, me vendim nr. 
189, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«pjesëmarrje në një organizatë kundra 
pushtetit popullor me qëllim arratisjen 
në një shtet armik» dhe e dënoi me 25 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë. U lirua nga burgu më 26 
qershor 1967 me dekret nr. 4274, datë 20 
qershor 1967, të P. K. P.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 436-437.

kërluku Fatos
Lindi më 1952, në Tiranë. U ndalua më 

5 korrik 1976, dhe  më 16 gusht të po atij 
viti, me vendim nr. 87, Gjykata e Rrethit 
të Lezhëa e deklaroi fajtor për «largim pa 
leje nga vendi i internimit» dhe e dënoi 
me 5 muaj heqje lirie. Më 8 shkurt 1977, 
me vendim nr. 51, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. Më 2 korrik 
1981, me vendim nr. 37, Gjykata e Rrethit 
të Mirditës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 

dhe e dënoi me 12 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 90-91.

kërluku Selim 
Lindi më 1908, në Dibër të Madhe. Më 

31 tetor 1946, me vendim nr. 609, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave civile e politike.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 253-254. 

kërma Eqerem
Lindi në vitin 1926. U arrestua më 10 

nëntor 1952, dhe u lirua më 1 tetor 1965.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 58-59.
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kërma gani
Lindi në vitin 1933, në Tepelenë. Më 

18 maj 1953, me vendim nr. 36, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje në Greqi» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 44-45.

kërma gazo Majko 
Lindi më 1880, në Tepelenë. Është 

vrarë pa gjyq më 30 qershor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kërma Lahe
Lindi në vitin 1910, në Progonat të 

Tepelenës. Më 20 qershor 1945, me vendim 
nr. 23, Gjykata Ushtarake e Gjirokastërës 
e deklaroi «armik të popullit dhe kriminel 
lufte, spiun të udhëheqjes gjermane 
dhe pjesmarrës të organizatrës së Ballit 
Kombëtar» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
përjetshme të të drejtave elektorale.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 24-25.

kërma Musa
Lindi në vitin 1875, në Progonat të 

Tepelenës. Më 25 korrik 1943, me vendim 
nr. 6, Gjykata Ushtarake e Gjirokastërës e 
deklaroi «armik të popullit dhe kriminel 
lufte» dhe se «ka marrë pjesë në luftime 
kundër L. N. Çl.» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
përjetshme të të drejtave elektorale.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 28-29.

kërma Myrto
Lindi në vitin 1890, në Progonat të 

Tepelenës. Gjatë luftës luftoi në radhët 
e forcave të Ballit Kombëtar. U vra në 
përpjekje me forcat partizane. Më 23 
gusht 1993, me vendim nr. 294, Gjykata 

e Tepelenës njohu faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
regjimit komunist më 28 shkurt 1944, në 
Qafë të Muzinës.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 18-20; F. 1, V. 2014, D. 14, f. 
212- 213, Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kërma Qazo
Lindi në vitin 1880, në Progonat të 

Tepelenës. Më 5 shtator 1992, 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, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në qershor të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 39-40.

kërnaja avdyl
Lindi në vitin 1902, në Kërnajë të 

Tropojës. Më 18 mars 1970, me vendim 
nr. 5, Gjykata e Tropojës deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes për në Jugosllavi duke dhënë 
informata me karakter ekonomik e 
ushtarak» dhe e dënoi me 10 vjet burg. U 
dorëzua nga organet jugosllave më 9 janar 
1970.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 315-316.

kërnaja Bajram
Lindi në vitin 1920, në Kërnajë të 

Tropojës. U dënua internua për motive 
politike, nga rrethi i Bajram Currit në 
Seman të Fierit, prej 23 prillit të vitit 1957 
deri më 3 tetor 1959.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 305-306.   
                                
kërnaja Halil

Lindi në vitin 1928, në Tropojë. Më 13 
dhjetor 1967, me vendim nr. 74, Gjykata e 
Shkodrës e  deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisjeje» dhe e dënoi me 12 vjet burg.
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F. 1, V. 2014, D. 15, f. 333-334.

kërnaja tahir
Lindi në vitin 1917, në Kërnajë të 

Tropojës. Më 30 gusht 1947, me vendim 
nr. 351, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «faje kundër popullit 
dhe pushtetit» dhe e dënoi me burgim të 
përjetshëm.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 303-304.

kërniqi Fadil
Lindi më 1928, në Durrës. Më 25 mars 

1950, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
«për pjesëmarrje në një grup kundër 
shtetit»,  me 20 vjet burg, punë të detyruar, 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet. Liruar më 9 prill 1963. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 490-491.

kërniqi Xhemal
Lindi më 1920, në Shkodër. Arrestuar 6 

shtator 1947. Më 5 dhjetor 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 vrasjes pa gjyq, për motive 
politike, në qershor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 739-740.

kërpi Goxho
Lindi në vitin 1916, në Lekdush 

të Tepelenës. Më 24 qershor 1946, me 
vendim nr. 146, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «pjesmarrje 
në një organizatë politike për përmbysjen 
e pushtetit popullor» dhe për «agjitacion 
e propagandë në rradhët e ushtrisë duke 
lavdëruar Amerikën dhe Anglinë» dhe e 
dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 50-51.

kërpi Muho
Lindi në vitin 1906. Më 13 shkurt 1993, 

komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit me heqje lirie, të faktit të vdekjes 
së personit në burg pa qenë i dënuar dhe 
të pushkatuarve pa gjyq, vërtetoi faktin e 
vrasjes së tij pa gjyq më 23 nëntor të vitit 
1943.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 106-107.

kërtoçi Keq
Lindi në vitin 1910, në Tropojë. U 

arrestua më 12 gusht 1946, dhe më 11 nëtor 
të po atij viti, me vendim nr. 606, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi «armik të 
popullit dhe sabotator të pushtetit» dhe e 
dënoi me 2 vjet burge e punë të rëndë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 13-14.

kërtusha Fadil
Lindi më 1914, në Durrës. Arrestuar 

më 1 tetor 1946. Më 20 mars 1948, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi «se është vënë 
në shërbim të imperialistëve anglo-
amerikanë», dhe e dënoi me 15 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 729-730.

kërtusha (merlika) Myzejen
Lindi më 1938, në Krujë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Arapaj (Durrës), prej 10 qershor 1951 
deri më 5 prill 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 641-642, 784-
785.

kërtusha Zenel
Lindi më 1899, Durrës. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 25, më 
23 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
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administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit, nga Ishmi në Ndroq, 
prej 1947 deri më 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20,  FL. 654-655.

kërxhaliu Sali
Lindi më 1912, në Biçaj, Kukës. Më 

10 maj 1993, me vendim nr. 252, Gjykata 
Kukës vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për arsye politike nga forcat e 
Brigadës së 5-të partizane, më 20 shkurt 
1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 120-121; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kërri dane
Lindi më 1915, në Luar, Mallakatër. 

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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 14 tetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 313-314.

kica Hysen
Lindi më 1947, në Fushë-Bulqizë. Më 

24 tetor 1987, Gjykata e Dibrës e dënoi 
«për tradhti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes jashtë shtetit në bashkëpunim, 
e mbetur në tentativë», me 10 vjet burg, 
heqjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 
vjet dhe heqjen e dekoratës; dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 5 vjet burg. 
Përfundimisht, u dënua me 14 vjet burg 
dhe heqjen e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 209-210.

kica ramazan
Lindi më 1961, në Fushë-Bulqizë. Më 

24 tetor 1987, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», në formë arratisjeje 

jashtë shtetit në bashkëpunim e mbetur në 
tentativë, me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 561-562.

kicaqi Jorgo
Lindi më 1913, në Selo, Gjirokastër. 

Arrestuar më 18 qershor 1950. Më 12 janar 
1951, me vendim nr. 3, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «ardhje të tij në 
Shqipëri si agjent i spiunazhit grek», 
me 20 vjet burg, punë të detyrueshme, 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
dhe konfiskim pasurie. Liruar më 15 janar 
1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 588.

kici artur
Lindi më 1961, në Lushnjë. Më 

22 dhjetor 1976, me vendim nr..356, 
Gjykata Lushnjë e dënoi për «agjitacion 
e propagandë armiqësore për dobësimin 
e pushtetit popullor», me 2 vjet burg. 
Gjithashtu, ka vuajtur dëbim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 285-286.

kici Lili
Lindi në vitin 1943, në Tiranë. U 

dënua për motive politike. Më 9 prill 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Shkodrës, prej datës 5 nëntor 
1948 deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 172-173.

kiçaj ndoc 
Lindi më 1929, në Dukagjin. Më 14 

korrik 1993, me vendim nr. 1562, Gjykata 
e Shkodrës njohu faktin e vrasjes pa gjyq 
nga forcat e sigurimit të shtetit me 20 
gusht 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 6-7-8.
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kiço andon
Lindi më 1913, në Berat. Më 30 

korrik 1954, Gjykata e Lartë Ushtarake e 
dënoi «për sabotim ekonomik» dhe për 
«agjitacion e propagandë», me vdekje, dhe 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 435-436.

kiço Jorgji
      Lindi në vitin 1926, në Sarandë. Më 
27 dhjetor 1962, me vendim nr. 60, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e tentativës së arratisjes jashtë 
vendit» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 98-99.

kika rukije
Lindi më 2 qershor të vitit 1946, në 

Krujë. U dëbua për motive politike. 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e dëbimit nga 
rrethi i Tiranës në rrethin e Krujës, prej 
10 nëntorit të vitit 1948 deri më 10 nëntor 
1951.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 308- 309.

kikina Edlira
Lindi më 25 janar të vitit 1962, në 

Tiranë. U dëbua për motive politike. 
Më 19 tetor 1993, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Gjirokastrës, prej vitit 1969 deri më 1988.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 301- 302.

kikino ahmet
Lindi më 1892, në Gjirokastër. Arrestuar 

më 24 dhjetor 1944 nga Divizioni Mbrojtjes 
Popullit, si kriminel lufte. Më 4 janar 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 vuajtjes së dënimit për motive 
politike, prej 25 dhjetor 1944 deri më 4 
tetor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20,  FL. 829-830; AMB, 
F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kikino Karafil
Lindi në vitin 1923, në Gjirokastër. U 

ndalua më 21 janar 1961, dhe më 24 prill 
të po atij viti, me vendim nr. 18, Gjykata 
e Qarkut të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. 
U lirua më 7 shkurt të vitit 1965.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 62-63.

kikino Makbule
Lindi më 1909, në Gjirokastër. Është 

dëbuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Tirana në 
Kavajë, prej 18 maj 1948 deri më 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 637-638.

kikino Musa
Lindi në vitin 1910, në Korçë. Më 6 

qershor 1945, me vendim nr. 68, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «kriminel 
lufte dhe armik të popullit», sepse «në 
vitin 1942 ka marrë pjesë në Ballin 
Kombëtar», «është caktuar si përgjegjës 
terreni dhe ka bërë konferenca me qëllim 
që të grumbullonte e mobilizonte popullin 
në gjirin e Ballit dhe ta hidhte në luftë 
kundra çetave partizane» dhe se «ka 
patur përgjegjësinë e komisarit politik në 
Batalionin e Naxhi Mirakës dhe më vonë 
është caktuar Sekrear i Komitetit të Ballit 
për Beratin», ndaj e dënoi me 3 vjet burg 
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me punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave qytetare politike për 5 vjet kohë. 
Në bazë të nenit 51 të ligjit nr. 382n datë 24 
dhjetor 1946 mbi D. P. P., dënimi iu kthye 
në 3 vjet privim lirie me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 17-18.

kikino Pëllumb
Lindi më 5 janar 1927, në Gjirokastër. 

Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 25, më 23 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Tirana në Gjirokastër, 
prej 6 gusht 1969 deri më 1972 dhe prej 
1972 deri më 30 shtator 1991. Nga këto, 3 
vite janë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 660-661.

kiku Harun
Lindi më 1944, në Kavajë. Më 20 

shtator 1977, Gjykata e Kavajës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit, 
me 18 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 734-735.

kilja ismajl
Lindi më 1907, në Elbasan. Më 28 

gusht 1945, Gjykata Ushtarake e Div. 
D.S. Gostivar, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit tonë, se ka 
dashur të sabotojë topat dhe për lidhje me 
tradhtarin M.B.», me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 22 FL. 54-55.

killo Bexhet
Lindi më 1915, në Bratomirë, Korçë. 

Më 26 qershor 1962, me vendim nr. 94, 
Gjykata ushtarake Tiranë e dënoi «për 
tradhti ndaj atdheut në formë tentative për 
arratisje jashtë shtetit», me 5 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 254; 697.

kimza dom nikollë 
Klerik katolik, historian, publicist.
U lind në Gjakovë, më 20 gusht të vitit 

1878. Në moshën 14 vjeçare filloi mësimet 
në kolegjin Papnor të Shkodrës (1892). 
Meshën e parë e tha më 21 gusht 1905, në 
Kallmet të Lezhës. Për 27 vjet shërbeu si 
meshtar në kishat e Bulgrit dhe të Velës. 
Pastaj, për rreth 15 vjet si famullitar në 
Kalivare, në Abaci të Mirditës. U arrestua 
në vitin 1947, bashkë me 12 meshtarë të 
tjerë. Pas lirimit, u kthye në famullinë e tij 
në Kalivare. Plak dhe i sëmurë, u shtrëngua 
të arratiset, fillimisht në Jugosllavi e, prej 
këtej, në në Romë, ku dhe vdiq në vitin 
1960. 

Disa nga shkrimet e Dom Nikollë 
Kimzës, të botuara kryesisht te «Hylli 
i Dritës» me pseudonimin «Munella»: 

KiKino

Dom Nikollë Kimza
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«Ç’na thotë gojëdhëna mbi vjetërsinë e 
Mirditës» (1933), «Hetime mbi vjetërsinë 
e rrjedhën e derës Gjomarkaj të Mirditës» 
(1937), «Tirana» (1937), «Cika e pyetje 
historike» (1939), «Nji kumbonë e vjetër në 
ma t’vjetrën famulli» (1939) etj.

kina agim
Lindi më 1934, në Elbasan. Arrestuar 

më 1986 me akuzën agjitacion e 
propagandë armiqësore. Policia e çoi 
nga burgu në spitalin neuropsikiatrik 
të Elbasanit për vizitë mjekësore dhe 
më 8 tetor 1986 u shtrua në spital për 
mjekim të detyrueshëm, me diagnozën 
«paranoja i akuzuar për veprën penale 
të axhitacionit dhe propagandës kundër 
pushtetit popullor.» Më 23 dhjetor 1986, 
doli nga spitali me vendim të gjykatës 
së Elbasanit. Më 1989 u arrestua përsëri 
dhe më 10 prill 1989, policia e çoi përsëri 
nga burgu në spitalin neuropsikiatrik 
i akuzuar «se ka zhvilluar axhitacion e 
propagandë armiqësore kundër Partisë 
e shtetit, parashikuar nga neni 55 i Kodit 
Penal». Diagnoza: psikoza paranoide. Doli 
nga spitali më 3 maj 1989. Një muaj më 
vonë (12 qershor) u shtrua në spital për 
mjekim të detyruar me vendim të gjykatës 
së Elbasanit me të njëjtën diagnozë si tre 
vjet më herët. Me vendim të gjykatës, doli 
nga spitali më 25 gusht 1989. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 88-89.

kina Bashkim
Lindi më 1936, në Elbasan. Më 21 

tetor 1960, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut, me anë të 
tentativës», me 20 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 4 vjet. Më 28 
tetor 1988, Gjykata e Elbasanit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 85, 183-184.

kina ryzhdi
Lindi më 1929, në Elbasan. Më 28 maj 

1945, Gjykata e Lartë (Kolegji Ushtarak), e 
dënoi për «pjesëmarrje në një grup politik 
antipushtet», 25 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 569-570.

kingji Shefit
Lindi më 1948, në Shishtavec, Kukës. 

Arrestuar më 4 mars 1964. Më 24 qershor 
1964, me vendim nr. 52, Gjykata Shkodër e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut» me 5 vjet 
burg. Liruar me kusht më 7 prill 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 166.

kiri o. f. m. at Frano
Klerik katolik, matematikan, profesor i 

Gjimnazit të Fretërve.
U lind në vitin 1901, në Dukagjin. U 

arrestua në tetor 1947 dhe iu nënshtrua 
torturave më të tmerrshme: për tri ditë 
e tri net u la i lidhur me një kufomë. Në 
përfundim të procesit gjyqësor, u dënua 
me 10 vjet burg, të cilat i kaloi në Burgun 
e Burrelit dhe në kampet e punës. Pas 
përfundimit të dënimit, u internua në 
Gramsh të Elbasanit dhe në Kuq të Vlorës, 
deri në vitin 1964. Vdiq te nipat e vet në 
Shkodër, mё 1986.

kiri Kolë 
Lindi më 1887, në Shkodër. Më 20 

gusht 1945, me vendim nr. 187, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor dhe pjesëmarrjes në 
organizatën e Legalitetit» dhe e dënoi me 
4 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 217-218.  

Kiri
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kirka Kristo
Politikan, diplomat, aktivist dhe 

patriot shqiptar.
Lindi më 1883, në Korçë. Arsimimin e 

filloi në shkollat e para shqipe, ku pati si 
mësues e drejtor Petro Nini Luarasin dhe 
Nuçi Naçin. Më 1904 u emigroi në SHBA. 
U aktivizua në shoqatën “Besa-Besën” dhe 
më vonë u bë kryetar i saj. Drejtoi gazetën 
Dielli dhe ishte kryetar i Vatrës, dega e 
Bostonit. Më 1913, u kthye në Shqipëri. Një 
vit më vonë iu bashkua çetës së Themistokli 
Gëmenjit. Më 1915 u emigroi sërish në 
SHBA. U zgjodh zv/kryetar i Vatrës. Më 
1921 u zgjodh deputet në parlamentin 
e Shqipërisë. Më 1924 u kthye sërish në 
SHBA, dhe 1295-29 shërbeu si kryetar 
i Vatrës. Më 1935 u kthye në Shqipëri, 
bashkë me familjen. U emërua zv/prefekt 
në Himarë. Më 1940, kur grekët hynë 
Korçë, ai ishte nga të parët që u arrestua 
dhe u burgos në afërsi të Ahtinës. U lirua 
me pushtimin gjerman të Greqisë. Pas 
kthimit në Shqipëri u rreshtua me Ballin 
Kombëtar. me ardhjen e komunistëve në 
pushtet, u arrestua më 12 maj 1946. Më 17 
dhjetor 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi «krime gjatë luftës N.Cl.», me 20 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, dhe 
humbjen e së drejtës elektorale baras me 
kohën e ndëshkimit. Vdiq në burg më 28 
prill 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 725-726.

kirka nikolla
Lindi më 1927, në Korçë. Më 1 tetor 

1946, Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi 
fajtor si «armik i popullit» dhe «sabotator 
i pushtetit», me 8 vjet burg, dhe punë të 
detyruar baraz me kohën e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 731-732.

kisi imzot Kristofor
Klerik ortodoks, Kryepeshkop i Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë (1937-
1948).

U lind në lagjen Kala të Beratit, në 
vitin 1890. Pas përfundimit të studimeve 
teologjike në Shkollën Patriarkale të Halkit 
(Hejbeli) në Konstantinopojë (1908), 
u kthye në Shqipëri dhe filloi punë në 
gjimnazin e Jovan Bangës në Korçë. Pak 
para fillimit të Luftës I Ballkanike, u kthye 
në Konstantinopojë dhe në vitin 1916 u 
dorëzua peshkop i Markiqojt, post të cilin 
e mbajti deri në vitin 1923. Po këtë vit, duke 
parë përpjekjet e ortodoksëve shqiptarë 
për autoqefali, u kthye vullnetarisht në 
Shqipëri, ku mori drejtimin e Mitropolisë 
së Beratit. Më 21 nëntor 1923, së bashku 
me timzot Jeroteun dorëzuan në gradën 
peshkopale imzot Nolin, në Kishën e Shën 
Gjergjit në Korçë. Në vitin 1929 u tërhoq 
në manastir. Pesë vjet më vonë (1934) u 
zgjodh Mitropolit i Korçës, kurse më 12 
prill 1937 Kryetar i Sinodit të Shenjtë dhe 

KirKa

Kristo Kirka
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Kryepeshkop i gjithë Shqipërisë. Në vitin 
1942 u thirr prej mëkëmbësit të Viktor 
Emanuelit III, Jakomonit, i cili i kërkoi që 
në vendet vakante të dorëzonte peshkopë 
unitë. Për të shmangur emërimin e 
peshkopëve unitë, ai thirri teologun Irine 
Banushi [shih] dhe i kërkoi që të dorëzohej 
në gradën peshkopale.

I shtrënguar nga presionet e 
brendshme, më 25 gusht të vitit 1948 u 
detyrua të jepte dorëheqjen. Po atë muaj u 
internua. Vdiq në rrethana të dyshimta, më 
17 qershor 1958 në kishën e Shën Prokopit.

Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e 
Shqipërisë deri në vitin 1944, në Kishë dhe kulturë, 
f. 58; Andrea Llukani, Historia e Krishtërimit në 
Shqipëri, f. 82-83.

kishnapoli raif
Lindi në Çiligrad, Fier. Më 14 shtator 

1993, Gjykata Fier vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes pa gjyq për arsye politike nga 
forcat partizane, si anëtar i Ballit Kombëtar, 
më 30 shtator 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 311-312; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kishta Kujtim
Lindi më 1938, në Kishtë, Gramsh. 

Është internuar për çështje politike nga 
Gramshi në Berat dhe Tepelenë, prej 10 
prill 1947 deri më 10 shtator 1952; bashkë 
me nënën. Babai tij, Riza Kisha [shih], vdiq 
në hetuesi më 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 239-240.

kishta (ismaili) Qani
Lindi më 1932, në Elbasan. Më 6 

maj 1949, Gjykata e Korçës e dënoi për 
«pjesëmarrje në një bandë të armatosur», 
dhe «për agjitacion e propagandë», me 14 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 189.

kishta riza
Lindi më 1884, në Kishtë, Gramsh. 

Më 13 mars 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 
në hetuesi për motive politike, më 17 maj 
1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 9-10.

kita arqile
Lindi më 1934, në Gostivisht, Kolonjë. 

Arrestuar më 27 korrik 1979. Më 5 tetor 
1979, me vendim nr. 196, Gjykata Korçë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 10 vjet 
burg,  humbjen e të drejtës së zgjedhjeve 
për 5 vjet dhe heqjen e medaljeve Naim 
Frashëri. Liruar më 25 janar 1987.

Kita

Imzot Kristofor Kisi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 675.

kita Jani
Lindi në vitin 1912, në Përmet. U 

arrestua në 20 prill 1962, dhe më 8 
tetor 1962, me vendim nr. 161, 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 konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 40.

kita Sotiraq
Lindi më 1938, në Gostivisht, Kolonjë. 

Arrestuar më 15 shtator 1981. Më 12 janar 
1982, me vendim nr. 4, Gjykata Korçë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 484.

kjarja Elez 
Lindi më 1944, në Shkodër. U dënua 

për motive politike, dhe më 8 tetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e faktit të internimit për 10 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 168-169.

kjarje islam 
Lindi më 1890, në Shkodër. U arrestua 

më 18 qershor 1953, dhe më 3 janar 1954, 
me vendim nr. 6, Gjykata e Lartë e deklaroi 
fajtor për «krimin e fajeve kundër popullit 
dhe përkrahës i personave të konsideruar 
si armiq» dhe e dënoi me 7 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 27-28.

klefti Mehmet
Lindi më 1924, në Varfaj, Gumenicë. 

Arrestuar më 5 nëntor 1946. Më 27 mars 
1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e dënoi se «ka tentuar të arratiset jashtë 
shtetit, në Greqi», me 5 muaj burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 56-57.

klemo gligor
Lindi më 1916, në Grapsh, Gjirokastër. 

Më 29 shtator 1959, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi për tradhti ndaj 
atdheut, me 25 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së tij të luajtshme e të paluajtshme, 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet . Më 22 tetor 1959, dënimi iu ndryshua 
në 20 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 546-547.

klosi ali Xhafer
Lindi në Mallakastër. Më 2 tetor 1945, 

Gjykata ushtarake e Fierit e dënoi me 
vdekje. U pushkatua në Qafë-Koshovicë, 
Fier. Vëllai tij, Taip Xhaferi [Klosi] u vra në 
luftën e Vlorës, 1920. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 194, 
207.

Kita

Sulo Klosi
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klosi Hamide
Lindi në vitin 1970, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 21 shkurt 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Mëzez e 
Kodër-Kamzës, prej vitit 1947 deri në vitin 
1969.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 140- 141.

klosi ismail
Lindi në vitin 1944, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 21 shkurt 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga Tirana në Mëzez e 
Kodër-Kamzës, prej vitit 1947 deri më 30 
shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 138- 139.

klosi Myqerem
Lindi më 1918, në Klos, Fier. Më 17 

shtator 1945, me vendim nr. 15, Gjykata 
Ushtarake Fier e dënoi si «krime lufte dhe 
armik i popullit» me burgim të përjetshëm 
dhe konfiskim pasurie. liruar më 14 dhjetor 
1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 9-10.

klosi Sulo
Inxhinier gjeolog.
Lindi në vitin 1916, në Mallakastër. 

Diplomuar për gjeologji nafte në Strasburg. 
Më 1935, mori pjesë në të ashtuquajturën 
kryengritje e Fierit dhe u dënua me vdekje. 
Dënimi iu kthye me burgim të përjetshëm 
e pak më vonë u lirua me kusht që të 
shkonte në Francë të vazhdonte studimet. 
Më 27 shtator 1947, me vendim nr. 187, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor si «inisiator të një organizate kundër 
pushtetit popullor», që ka «mbajtur lidhje 
me kriminelët e luftës për të përgatitur 

kryengritjen kundër P. P. Sh.» dhe e dënoi 
me vdekje, me varje në litar. Me vendim 
nr. 30, datë 7 janar 1993, u prish vendimi 
nr. 187, datë 27 shtator 1947, i Gjykatës 
së Lartë Ushtarake, dhe u deklarua i 
pafajshëm.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 144-145; Agim T. Cfiri 
(përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, (Tiranë: 
Lumo Skëndo, 2004),  217; Pjetër Pepa, Dosja 
e Diktaturës, (Botimet KUMI: Tiranë, 2009) 108.

klosi Shaban
Lindi më 1885, në Klos, Fier. Arrestuar 

më 25 nëntor 1944. Më 19 gusht 1945, me 
vendim nr. 7, Gjykata Ushtarake Fier e 
dënoi se «është bashkuar me Organizatën e 
Ballit Kombëtar dhe ka filluar veprimtarin 
agjitacion e propagandë»,  me 20 vjet burg, 
humbjen e të drejtave qytetare e politike 
dhe konfiskim pasurie. Dënimi iu ul në 10 
vjet. Liruar më 10 dhjetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 11-12.

kllogjeri rakip
Lindi më 1923, në Poroçan, Gramsh. 

Më 6 maj 1967, Gjykata e Elbasanit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 3 vjet 
burg. Më 27 gusht 1977 u arrestuar përsëri, 
dhe më 31 tetor 1977, e njëjta gjykatë e 
dënoi për të njëjtën akuzë, «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 630-631.

kllomollari nazar
Lindi në vitin 1927, në Pogradec. Më 20 

shtator 1958, me vendim nr. 122, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«moskallëzim të krimit të tradhëtisë ndaj 
atdheut për të cilin ka pasur dijeni», dhe 
e dënoi me 3 vjet burg, si dhe heqjen e 4 
dekoratave.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 87-88.

KLLoMoLLari
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kobaçi arife
Lindi në vitin 1932, në Kukës. U dënua 

për motive politike. Më 20 korrik 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Kukësit në rrethin e Tepelenës, prej 10 
prillit të vitit 1949 deri më 10 prill 1952.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 276- 277.

kobaçi Bajram
Lindi në vitin 1899, në Nimçë. U 

internua për motive politike. Më 17 dhjetor 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimi nga rrethi i 
Kukësit në rrethin e Tepelenës, prej prillit 
të vitit 1949 deri më 1952.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 76-77.

kobaçi Myrteza
Lindi në vitin 1936, në Kukës. U 

dënua për motive politike. Më 16 shkurt 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
rrethi i Kukësit në rrethin e Tepelenës, prej 
vitit 1948 deri më 1951.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 279-280.

kobri Piro
Lindi në vitin 1943. Me vendim të 

Komisionit Qëndror të Internim-Dëbimeve 
të datës 23 gusht 1980, u dëbua nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Lushnjës, prej datës 23 
gusht 1980 deri më 13 shtator 1983.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 164-165.

kocaj roland
Lindi në vitin 1949, në Tiranë. Më 7 

tetor 1977, me vendim nr. 31, Gjykata e 
Rrethit të Durrësit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 

popullor» dhe e dënoi me 11 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 176-177.

kocaj Zef
Lindi më 1918, në Lezhë. Më 28 

korrik 1950, me vendim nr. 313, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor, 
sabotim dhe tentativë arratisje», me 15 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave civile e 
politike për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 289.

kocani Mustafa Zenel 
Lindi më 1911, në Durrës. Është vrarë 

pa gjyq më 7 korrik 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kocani Rexhep
Lindi më 1928, në Fushë-Çidhen, Dibër. 

Më 19 dhjetor 1978, me vendim nr.177, 
Gjykata Dibër e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit», me 10 vjet 
burg dhe 5 vjet internim jashtë rrethit të 
Dibrës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 273-274.

kocaqi Hazis
Lindi më 1916. 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 vrasjes pa gjyq për 
motive politike në shtator 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 18-19.

kocaqi vasil 
Lindi më 1933, në Gjirokastër. U 

arrestua më 16 nëntor 1952, dhe më 29 
prill 1953, me vendim nr. 32, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 

KoBa1çi
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për «krimin e veprave përgatitore për 
të kaluar kufirin» dhe e dënoi me 14 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 399-400. 

koci Baki
      Lindi në vitin 1935, në fshatin Ostren 
të Peshkopisë. Më 20 maj 1958, me vendim 
nr. 44, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «arratisje jashtë vendit» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 5.

kocobashi Kel
Lindi më 1894, në Shkodër. Më 30 mars 

1948, me vendim nr. 13, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
fajeve penale kundër popullit e shtetit» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë dhe humbjen e të drejtave civile e 
politike për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 161.

koculi Kujtim
Djali i Qazim Koculit. U burgos tre 

herë për agjitacion e propagandë. Pas 
burgut u internua në Kuç (Vlorë). Lindi 
më 1926, në Kocul, Vlorë. U arrestua më 10 
prill 1946, dhe më 15 prill 1946, me vendim 
nr. 91, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës dhe sabotim të pushtetit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg. U arrestua më 
27 qershor 1955, dhe më 13 shtator 1955, 
me vendim nr. 96, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi 
me 7 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
2 vjet si dhe për «krimin e moskallëzimit 
të krimit kundër shtetit» me 4 vjet burg. 

Përfundimisht u dënua me 10 vjet burg, 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 188; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 64.

koculi nikolla Marko 
Lindi më 1910, në Vlorë. Është vrarë pa 

gjyq më 1 dhjetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koculi nurije
Lindi në vitin 1923, në Vlorë. Vajza 

e Qazim Koculit. Më 25 prill 1947, me 
vendim nr. 166, Gjykata Ushtarake të 
Garnizonit të Tiranës e dënoi si «armik të 
popullit» me 5 vjet privim lirie.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 80-81; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 64.

koça Jani
Lindi më 1924, në Pepel, Gjirokastër. 

Më 19 shkurt 1960, me vendim nr. 1, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 8 vjet burg 
dhe konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 560.

koça vangjel
Lindi më 1916, në Pepel, Gjirokastër. 

Arrestuar më 1 tetor 1959. Më 19 shkurt 
1960, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut», në 
formën e spiunazhit, me 11 vjet burg, dhe 
për «agjitacion e propagandë», me 7 vjet 
burg. Përfundimisht, u dënua me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme, dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 4 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 518-519.

koça Xhoxhi
Lindi më 1899, në Plasë, Korçë. Më 

20 dhjetor 1993, Komisioni i ngritur për 

Koça
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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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 17 nëntor 1943, në Korçë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 417-418; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

koçaj riza
Lindi më 1922, në Golimbas, Vlorë. 

Arrestuar më 13 maj 1950. Më 28 shtator 
1950, me vendim nr. 207, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut», me 5 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 335.

koçaku islam
Lindi në vitin 1927, në Lurë. U internua 

për motive politike. Më 12 tetor 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimi nga rrethi i Peshkopis në 
rrethin e Beratit prej datës 1 shtator 1946 
deri më 30 qershor 1950.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 74-75.

koçani anton
Lindi më 1949, në Skore, Gjirokastër. 

Më 19 gusht 1979, Gjykata e Shkodrës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë», 
kundër pushtetit popullor, dhe e dënoi me 
6 vjet burg. Liruar më  28 tetor 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 626-627.

koçano thoma
Lindi më 1939, në Skore, Gjirokastër. 

Më 27 shtator 1980, me vendim nr. 76, 
Gjykata Ushtarake Gjirokastër, e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 600.

koçeku dava
Lindi më 1885, në Peshkopi. Është 

internuar për motive politike. Më 18 prill 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Mamurrasi në Berat, prej 
11 shtator 1946 deri më 30 maj 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 253-254.

koçeku gjin 
Lindi më 1918, në Shkodër. Në 

periudhën 29 nëntor 1944 deri më 27 korrik 
1945 ka qëndruar në arrati brenda vendit. 
Më 25 prill 1964, me vendim nr. 38, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
moskallëzimit të krimit të tradhtisë ndaj 
atdheut të kryer nga persona të tjerë» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 500.

koçeku Hazis
Lindi më 1885, në Peshkopi. Është 

internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit nga Mamurras në 
Berat prej 1946 deri më 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 255-256.

koçeku isuf
Lindi më 1926, në Peshkopi. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit nga Mamurrasi në 
Berat, prej 11 shtator 1946 deri më 30 maj 
1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 252-254.

koçeku nazife
Lindi më 1901, në Lurë, Dibër. Është 

KoçaJ
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internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit, nga Mamurrasi në 
Berat, prej 11 shtator 1946 deri më 30 maj 
1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 377/  405-406.

koçeku Rexhep
Lindi më 1919, në Dibër. U internua 

për motive politike para vitit 1954.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 264-265.

koçepi Haziz Brahim
Lindi më 1916, në Fier. Është vrarë pa 

gjyq më 15 shtator 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

koçi avdulla
Lindi më 1908, në Peshkopi. Më 23 

dhjetor 1956, me vendim nr. 184, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 7 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 196.

koçi atnan
Lindi më 1966, në Kërçisht, Dibër. Më 

27 shkurt 1982, Gjykata e Dibrës e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes», me një vit e gjysmë burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 347-348.

koçi avdulla ibrahim 
Lindi më 1900, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 1 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koçi demir
Lindi më 1909, në Kavajë. Ushtarak, 

pas lufte rezistoi me armë kundër regjimit 

komunist, u vra në përpjekje. Me vendim 
nr. 213, më 6 qershor 1993, Gjykata e 
Kavajës vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq nga organet e diktaturës, më 15 
shtator 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 740-741.

koçi Fejzo
Lindi më 1915, në Gramsh. Arrestuar 

më 27 shtator 1946. Më 30 janar 1947, 
Gjykata Ushtarake e Elbasanit e dënoi si 
«sabotator i pushtetit», me 5 vjet burg, dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baras me 
kohën e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 636-637.

koçi File  
Lindi më 1905, në Vinë, Gramsh. Më 

30 dhjetor 1950, Gjykata e Lartë (Kolegji 
Ushtarak), e dënoi për «krime kundër 
shtetit», me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 642-643.

koçi (rukaj) Fran
Lindi më 1921, në Brojë, Shkodër. 

Më 9 mars 1945, me vendim nr. 43, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«pjesëmarrje në luftën e Bajzës të Koplikut 
nën udhëheqjen e Llesh Marashit për 
rrëzimin e pushtetit», me 20 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 483.

koçi gjergj
Lindi më 1927, në Bari, Itali. Më 25 

nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
civile e politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 472-473.

koçi Hajri
Lindi më 1903, në Kuç, Skrapar. 

Koçi
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Arrestuar më 30 nëntor 1946. Gjykata 
Ushtarake Elbasanit e dënoi për motive 
politike. Vdiq në burg, më 18 korrik 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 315.

koçi Haxhi Hafiz Sabri
Klerik i lartë mysliman, kryetari i parë 

i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë pas 
rënies së komunizmit (1991-2004).

U lind më 14 maj të vitit 1921, në fshatin 
Orenjë të Librazhdit. Mësimet e para fetare 
i mori në Shkodër, pranë Hafiz Muhamed 
Bekteshit, Hafiz Sabri Beg Buhatit dhe 
Sheh Qazim Hoxhës. Pas vitit 1939 u 
emërua imam në xhaminë e Luguçesmes 
në Shkodër, pastaj në Xhaminë e Bardhë 
e, më vonë, në lagjen Dudas. Më 1952 u 
emërua imam në xhaminë e Rusit të Vogël 
e, pak më vonë, në Xhaminë Plakë. Katër 
vjet më vonë, më 23 maj 1956, u emërua 
Myfti i Kavajës. Pa kaluar shumë kohë, 
me kërkimin e besimtarëve të lagjes Rus i 
Vogël, u emërua sërish imam në Shkodër. 
U arrestua më 4 qershor 1966, dhe më 10 
shtator të po atij viti, me vendim nr. 34, 
Gjykata e Qarkut të Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut mbetur 
në fazën e përgatitjes» e «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
dhe e dënoi me 22 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë. 
U lirua më 22 tetor 1986. Më 16 nëntor 
1990 ishte ndër nismëtarët për hapjen 
e Xhamisë së Plumbit, ku u vendos për 
krijimin e Bashkësisë Islame Shqiptare, 
me qendër në Shkodër, që u miratua më 
23 janar 1991. Më 14 shkurt të po këtij viti 
u zgjodh Kryetar i Këshillit të Komunitetit 
Mysliman Shqiptar. Vdiq më 18 qershor 
2004.

100 personalitete shqiptare të kulturës islame, 
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Tiranë, 
2012, f. 200-207; F. 1, V. 2014, D. 19, f. 160-161.

koçi ilmie
Lindi më 1933, në Dibër. Është 

internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Dibra në 
Vlorë, prej 1 korrik 1950 deri më 28 nëntor 
1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 14-15.

koçi Kujtim
Lindi më 18 mars të vitit 1960, në Korçë. 

U internua për motive politike. Më 14 prill 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Dibrës në rrethin e Korçës, prej vitit 1951 
deri në vitin 1952.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 251-252.

Koçi

Haxhi Hafiz Sabri Koçi
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koçi Lushe
Lindi më 1890. Ka vuajtur internim për 

motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 195.

koçi Mandi
Lindi në vitin 1909, në fshatin 

Voskopojë të Korçës. Më 3 prill 1976, 
me vendim nr. 197, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklraoi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut» dhe «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 25 vjet heqje lirie dhe konfiskimin e 
gjithë pasurisë së tij. U fal me dekret nr. 
7029, datë 9 prill 1986, të Presidiumit të 
Kuvuvendit Popullor.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 7-8.

koçi Mendufkë
Lindi më 1939, në Dibër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 2, më 16 shkurt 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Vlorë, prej 1 korrik 1950 deri më 28 nëntor 
1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 177-178.

koçi nako 
Lindi më 1941, në Vlorë. Më 25 nëntor 

1974, me vendim nr. 260, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 72-73.

koçi nezir
Lindi më 1901. Më 6 nëntor 1993, 

Komisioni vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike, 
prej 6 shtator 1949 deri më 29 nëntor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 160-161.

koçi nikoll 
Lindi më 1910, në Vrith, Shkodër. Më 

15 mars 1947, me vendim nr. 94, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e lidhjes me të arratisurit» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 291-292. 

koçi nuri
Lindi më 1960, në Lushnjë. Më 11 maj 

1979, me vendim nr. 40, Gjykata Lushnjë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» me mjekim 
të detyruar në spitalin psikiatrik Elbasan. 
Më vonë është dënuar dhe për largim nga 
vendbanimi i detyruar, ose përvetësim të 
pasurisë socialiste.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 79-80.

koçi Qazim
Lindi më 1916, në Martanesh. Më 26 

qershor 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 vrasjes 
pa gjyq, për motive politike, më 3 mars 
1944, në Peshk, Martanesh. Q.K ka qenpë 
një nga viktimat e masakrës së kryer në 
fshatin Peshk nga komunistët. Në një 
letër për Miladin Popoviçin, Nako Spiru 
shprehet kështu për këtë ngjarje: “Në 
zonën Librazhd- Martanesh vran 28 krer 
të ballit pse fshatrat i pritën me pushkë (i 
morën për çetën e Çermenikës). Fshatrat 
u shtruan si pulë. Kudo fshatarët i pritën 
me krah hapur – mbasi pan qi këta ishin të 
fortë dhe i jepnin grushte ballit.”

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 269-270, Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17; AQSH, F. 14, V. 1944, D. 
91, Fl.6-10.

koçi ram
Lindi më 1916, në Lushnjë. Më 27 

Koçi
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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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 26 shtator 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 253-254; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

koçi (koka) rita
Lindi më 1930, në Firence, Itali. U 

arrestua më 1950. Pas një viti hetuesi 
me tortura, u dënua me 10 vjet burg, 
me akuzën: “Organizatore grupesh në 
shkolalt e mesme, agjitacion e propagandë 
me shkrim e me gojë, kundër pushtetit 
popullor.” Në burgun e Burrelit u takua me 
babain e saj. Ajo ishte vajza e Sami Kokës 
[shih], i dënuar nga Gjyqi Special (1945). 
Pas burgut u martua me bashkëvuajtësin 
në burgun e Burrelit, Xhorxhi Koci. Familja 
e tyre vuajti më tej disa vite internim në 
Kullë të Durrësit. Çifti Koci pati 4 fëmijë, 
tri vajza e një djalë. Fatkeqësisht, djali i 
tyre i vetëm u vra kur ishte ushtar, kur 
shërbente në Brigadën e Punës, si fëmijë 
i të dënuarve politikë apo me biografi të 
keqe. Më 1998, u largua nga Shqipëria.

www.voal-online.ch

koçi Sadik
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 njohjen 
e faktit të dënimit me burg, prej 6 shtator 
1949 deri më 29 nëntor 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 66.

koçi Selim
Lindi më 1925, në Dibër. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 2, 

më 16 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Dibra në Vlorë, prej 1 
korrik 1950 deri më 28 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 173-174.

koçi Sherif
Lindi në vitin 1924, në Shëngjergj të 

Tiranës. Më 18 janar 1977, me vendim nr. 
18, Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie 
dhe konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 337-338.

koçi taqi Kiço
Lindi më 1922, në Labovë, Gjirokastër. 

Më 22 dhjetor 1945, Këshilli Gjyqësor i 
Qarkut të Durrësit e dënoi si «armik i 
popullit» dhe «sabotator i luftës dhe i 
pushtetit», me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 472, 670-671.

koçi taqo (dhimitër) Petro
Lindi më 1920, në Gjirokastër. 

Arrestuar më 22 korrik 1960. Më 24 prill 
1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut» dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme, heqjen e dekoratave të 
punës, dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet. Liruar më 29 maj 1971. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 510-511.

koçi vangjel
Lindi më 1915, në Aliko, Sarandë. Më 

24 qershor 1967, Gjykata e Gjirokastrës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë», 
me 8 vjet burg, dhe heqjen e së drejtës 
elektorale për 3 vjet. Më 10 janar 1975, 
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Gjykata e Fierit, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», kundër pushtetit popullor, 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 570-571.

koçi vllasi 
Lindi më 1956, në Vlorë. Më 12 shtator 

1979, me vendim nr. 253, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 18 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 323-324.

koçi viktor 
Lindi më 1912, në Prizren. Më 31 

tetor 1953, me vendim nr. 205, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut në formën 
e spiunazhit» dhe e dënoi me 12 vjet burg 
e humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 479-180. 

koçi Xhafer
      Lindi në vitin 1903, në Katundisht. Më 
5 mars 1996, me vendim nr. 216, Gjykata e 
Përmetit njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat komuniste, 
në dhjetor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 60-62.

koçi Ymer
Lindi në vitin 1931, në Peshkopi. Më 

28 maj 1975, me vendim nr. 273, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjtacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 57-58.

koçi Yzeir
Lindi më 1890, në Dibër. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 2, 
më 16 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 

administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Dibra në Vlorë, prej 1 
korrik 1950 deri më 28 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 179-180.

koçi Zeqir
Lindi më 1934, në Durrës. Më 11 

gusht 1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi « për  tradhëti ndaj atdheut», me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, pjesës së tij, 
dhe humbjen e të drejtave elektorale; për 
«agjitacion e propagandë», me 7 vjet burg; 
përfundimisht u dënua me 20 vjet burg, 
, konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme, pjesës së tij, konfiskimin 
e monedhave të arit (47 napolona), dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet. 
Liruar më 2 shkurt 1974.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 539-540.

koçiaj ali
Lindi më 1918, në Fier. Klerik bektashi, 

dervish. 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 vrasjes pa gjyq, në gusht 1944, në 
Teqenë e Çorrushit (Mallakastër).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 772-773, Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

koçiaj Bardhyl
Lindi më 1956, në Vlorë. Ka qenë i 

dëbuar, prej 10 korrik 1957 deri më 30 
shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 135.

koçiaj Bashkim
Lindi më 1953, në Vlorë. Ka qenë i 

dëbuar, prej 10 korrik 1957 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 136.
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koçiaj dritan
Lindi më 1971, në Elbasan. Ka qenë i 

dëbuar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 147.

koçiaj durim
Lindi më 1939, në Vlorë. Ka qenë i 

dëbuar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 148.

koçiaj Fatmir
Lindi më 1962, në Elbasan. Ka vuajtur 

dëbim për motive politike, prej 31 dhjetor 
1972 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 99.

koçiaj ilirjan
Lindi më 1966, në Elbasan. Ka vuajtur 

dëbim për motive politike, prej 20 janar 
1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 117.

koçiaj (karaj) orjeta
Lindi më 1973, në Elbasan. Është 

dëbuar për motive politike, prej 15 dhjetor 
1973 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 313.

koçiaj Shaqe
Lindi më 1910, në Fier. Është dëbuar, 

për arsye politike. Bashkëshorti i saj ka 
vuajtur burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22,  FL. 268.

koçiaj (doko) Shpresa
Lindi më 1955, në Durrës. Është dëbuar 

për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 263.

koçiaj tefta
Lindi më 1934, në Vlorë. Është dëbuar 

për arsye politike, prej 10 korrik 1957 deri 

më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 253.

koçiaj Xhevit
Lindi më 1888, në Vlorë. Më 2 gusht 

1945, Gjykata Ushtarake e Vlorës, e dënoi 
si «kriminel lufte» dhe «armik i popullit», 
sepse «ka qenë anëtar i Organizatës 
tradhtare të Ballit Kombëtar», «kryetar i 
çetës së Sevasterit», «vegël e fashizmit në 
lidhje me armiqtë e popullit Skënder Muça, 
Hysni Lepenica dhe eksponentë të tjerë të 
Ballit Kombëtar«, «ka treguar aktivitet në 
përçarjen e popullit», dhe «në sabotimin 
e luftës Nacional-çlirimtare», «informator 
i fashizmit» dhe «armik i betuar i luftës 
Nacional-çlirimtare». «Me kapitullimin 
e Italisë, çetën e vet ia besoi Beqir 
Skëndos, dhe vetë erdhi në Vlorë, duke 
bashkëpunuar me Ballin Kombëtar», ka 
marrë pjesë në «agjitacion me mercenarët 
e armikut duke kryer grabitje, vjedhje dhe 
torturime». Për të gjitha këto arsye u dënua 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
tij, të luajtshme e të paluajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 96.

koçibelli avni
Lindi më 1941, në Qatrom, Korçë. Është 

internuar për motive politike. Komisioni 
Qendror i internim dëbimeve, më 19 prill 
1967 e dënoi me 5 vjet internim, nga Tirana 
në Qatrom.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 500-501.

koçibelli dhurata
Lindi më 1929, në Frashër, Korçë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Opovi, prej 28 tetor 1975 deri më 18 tetor 
1980.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 502.

koçibelli Florenca
Lindi më 1961, në Korçë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 prill 1994, me 
vendim nr. 28, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Opovi, prej 28 
tetor 1975 deri më 18 tetor 1980.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 504.

koçibelli Hasan
Lindi më 1959. në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike, prej 1967 deri më 
1991.. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 14, Fl. 159.

koçibelli izet
Lindi më 1897, në Plasë, Korçë. Më 

1949, u arrestua për tregti të ndaluar dhe 
u dënua me 2000 lekë gjobë. Pak muaj më 
vonë u arrestua përsëri dhe më 19 korrik 
1950, me vendim nr. 579, Gjykata Korçë 
e dënoi për «sabotim ekonomik, për t’i 
shmangur tatim fitimeve ka fshehur 20 
dynym tokë», me 10 vjet burg, punë të 
detyruar dhe konfiskim të pasurisë së 
luajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 687.

koçibelli naim ramadan
Lindi më 1912, në Korçë. Më 2 dhjetor 

1949, Gjykata e Korçës e dënoi për mos 
dorëzim panxhar sheqeri, me një muaj 
e gjysmë punë korrektonjëse. Arrestuar 
më 11 korrik 1950. Më 19 korrik 1950, me 
vendim nr. 581, Gjykata Korçë , e dënoi për 
«sabotim ekonomik dhe për t’iu shmangur 
tatimeve ka fshehur 26 dynymë tokë», me 
7 vjet burg, punë të detyruar. Iu konfiskua 
pjesërisht pasuria e luajtshme: 2 lopë me 
viçat e tyre. Iu sekuestruan 26 dynymë 
tokë së bashku me prodhimin e tyre.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 685.

koçibelli nesim Sali
Lindi më 1913, në Qatrom, Korçë. Më 

19 korrik 1950, me vendim nr. 583, Gjykata 
Korçë e dënoi për «mos regjistrim të tokës» 
me 5 vjet burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 725.

koçibelli reko
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Opovi, prej 28 tetor 1975 deri më 18 tetor 
1980.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 505.

koçibelli Sulejman
Lindi më 1894, në Qatrom. Më 19 korrik 

1950, me vendim nr. 580, Gjykata Korçë e 
dënoi për «ndjekje të tregtisë së ndaluar, 
spekulim dhe sabotim ekonomik», me 6 
vjet burg, punë të detyruar dhe konfiskim 
pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 480.

koçibelli Sheme
Lindi më 1925, në Tiranë. U dëbua 

për motive politike. Më 10 mars 1993, 
me vendim nr. 21, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Korçës, prej datës 19 prill 1967 deri më 30 
shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 106-107.

koçibelli Vasfi
Lindi më 1916, në Korçë. Më 1949, u 

dënua për tregti të ndaluar, me 4000 lekë 
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gjobë. Arrestuar sërish më 1 korrik 1950. 
Më 19 korrik 1950, me vendim nr. 582, 
Gjykata Korçë e dënoi për «mos regjistrim 
të tokës», me 5 vjet burg dhe punë të 
detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 693.

koçiu demir
Lindi më 1906, në Grykesh, Elbasan. 

Arrestuar 2 prill 1946. Më 6 shtator 1946, u 
dënoi si kriminel lufte dhe armik i popullit, 
me 30 vjet burg, konfiskimin e   pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave qytetare e politike baras me 
kohën e ndëshkimit. Vdiq në burg, më 19 
qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 17-18.

koçiu Hysen
Lindi më 1903, në Lazarat, Gjirokastrës. 

Ka qenë i lidhur me Ballin Kombëtar. Më 
22 qershor 1944 u kap nga forcat partizane. 
Me vendim nr. 622, Gjykata e Gjirokastrës 
u vendosi njohjen e faktit të pushkatimit 
nga forcat partizane, më 24 qershor 1944. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 485-486.

koçiu ismail
Lindi në Shegan, Lushnjë. Më 14 

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 pa gjyq për motive politike, 
më 23 tetor 1943, në Shegan.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 265-266.

koçiroti Kristaq
Lindi më 1896, në Korçë. Më 26 prill 

1947, me vendim nr. 88, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «sabotim në detyrë», me 
6 muaj burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 493.

koçiu dushan
I burgosur politik.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
91.

koçiu Hysen veliko 
Lindi më 1903, në Gjirokastër. Është 

vrarë pa gjyq më 24 qershor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koçiu ismail Sherif
Lindi më 1873, në Lushnjë. Është vrarë 

pa gjyq më 23 tetor 1943.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17.

koçiu Muharrem
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
136.

koço Kosta 
      Lindi në vitin 1929, në Herasovë. Më 
19 prill 1950, me vendim nr. 47, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e dezertimit nga rradhët e 
ushtrisë» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
punë të detyruar. Dënimi ka filluar të 
zbatohet më 11 dhjetor 1949. 

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 174-175.

koço Kristo
      Lindi në vitin 1917, në Përmet. Më 11 
korrik 1967, me vendim nr. 20, Gjykata 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor në bazë 
të nenit 64, 28, 34 dhe e dënoi me 20 vjet 
burg, humbjen e të drejtave elektorale për 
3 vjet kohë dhe konfiskimin e pasurisë. 

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 41-43.

koçobashi niko
Lindi më 1930, në Përmet. Arrestuar 
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më 14 shkurt 1982. Më 18 qershor 1982, 
Gjykata e Fierit e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 9 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 445.

koçodona Evridhiqi
Lindi më 1926, në Dhrovjan, Sarandë. 

Më 16 shkurt 1981, Gjykata e Sarandës e 
dënoi për «pjesëmarrje në grup armiqësor, 
me qëllim për të rrëzuar me forcë 
pushtetin popullor» dhe për «agjitacion 
e propagandë», me 15 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 572-573.

koçoleni Spiro
Lindi më 1901, në Dhrovjan, Sarandë. 

Më 20 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi « për qëllim rrëzimi 
të pushtetit popullor me forcë», me 6 vjet 
burg, punë të detyruar, dhe heqjen e të 
drejtës politike për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 593-594.

koçupi veap
Lindi më 1927, në Nivicë, Tepelenë. 

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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 19 qershor 1944, në Nivicë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 309-310.

koda o. f. m. Atë Serafin
Klerik katolik.
U lind më 25 prill të vitit 1893, në 

Janjevë të Kosovës. Në Urdhrin e Fretërve 
të Vegjël hyri në vitin 1909. Sipas traditës së 
tyre, mori emrin Serafin. Studimet e larta i 
kreu në Austri. Meshën e parë e kremtoi më 

30 korrik 1925. Shërbeu në shumë famulli 
të Shqipërisë, si në Dushman, Shalë, 
Prekal, Bushkash, Vukël, Kelmend dhe, në 
fund, në Dioqezën Lezhës. Këtu, në maj 
1947, u arrestua si kundërshtar i regjimit, 
pas një takimi që bënë françeskanët për 
arsye ekonomike. U veçua i lidhur në një 
nga dhomat e kuvendit, ku u torturua 
çnjerëzisht. Mesnatën e 11 majit 1947, i 
rënduar nga plagët, u përmend vetëm 
për disa minuta. Sivëllezërit e tij klerikë e 
morën për ta çuar në infermieri, por rrugës 
ai vdiq. U varros fshehurazi nën një ulli të 
oborrit të kuvendit, ku dhe u gjetën eshtrat 
e tij më 16 shtator 1994. U varros në muret 
e kishës françeskane të Zojës Nunciatë në 
Lezhë.

Gjeto Turmaj, Atë Serafin Koda O. F. M., në «Jeta 
Katolikë», nr. 1, V. 2009.

Koda
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kodra agim
Lindi në vitin 1948, në Tiranë. U 

arrestua më 1 nëntor 1975, dhe më 11 maj 
1976, me vendim nr. 279, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacin 
e propagandë kudër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. U lirua 
më 12 qershor të vitit 1982.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 15-16.

kodra ali
Lindi më 1921, në Dvoran, Peqin. 

Më 24 tetor 1980, me vendim nr. 345, 
Gjykata Elbasan, e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» me 8 vjet 
burg dhe heqjen e dekoratave: e Çlirimit, e 
Punës, e Trimërisë dhe 10 Vjetori.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 730.

kodra astrit
Lindi në vitin 1959, në Tiranë. Më 7 prill 

1979, me vendim nr. 26, Gjykata Ushtarake 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacon e propagandë kundër shtetit» 
dhe «largim pa leje nga reparti» dhe e 
dënoi me 8 vjet heqje liri. Iu fal dënimi me 
dekret nr. 6656, datë 28 tetor 1982.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 41-42.

kodra azbie
Lindi në vitin 1919, në Dibër. 

Bashkëshortja e Haki Kodrës [shih]. U 
internua në Vlorë, së bashku me fëmijët. 
Deri më 1959, qëndruan në një “depo të 
ndyrë, që kishte vetëm një dritare të ngushtë 
me një zgarë hekuri”, së bashku me katër 
familje të tjera. Internimin e vazhduan 
në Otllak të Beratit, ku u strehuan në një 
depo plehu kimik, në një hapësirë 1.9 x 4 
m. Më 5 shtator 1992, Drejtoria Juridiko-
Administrative pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, i njohu kohën e dëbimit për motive 
politike nga Tirana në Vlorë e Berat, prej 

datës 3 mars 1951 deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 224-225, 356; Uran Butka, 
Bombë në ambasadën sovjetike, (Tiranë: ASD, 
2008), 151. 

kodra Bajram 
Lindi më 1889, në Domni, Shkodër. Më 

30 mars 1994, Drejtoria e Administratës se 
Burgjeve pranë Ministrisë së Drejtësisë, 
njohu vërtetimin e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike nga data 25 
shtator 1946 deri më 10 tetor 1948. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 381-382. 

kodra Beg
Lindi më 1921, në Krujë. Më 14 korrik 

1953, me vendim nr. 44, Gjykata e Lartë 
(Kol. Ushtarak) e dënoi për «strehim dhe 
furnizim kriminelësh», me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 73.

kodra Beharedin
Lindi më 1933, në Elbasan. Më 22 

korrik 1966, Gjykata e Elbasanit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 15 vjet burg dhe heqjen e të drejtës së 
zgjedhjes, për 5 vjet. Më 8 shkurt 1982, 
Gjykata e Elbasanit e dënoi për agjitacion e 
propagandë me 7 vjet burg, 5 vjet internim 
dhe 5 vjet heqjen e të drejtës së zgjedhjes.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 173-174.

kodra Feruze
Lindi më 1904, në Koxhas. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Shijaku 
në Berat, prej qershor 1945 deri në nëntor 
1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 788-789.

Kodra
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kodra gani
Lindi në vitin 1929, në Tiranë. Më 5 

shtator 1983, me vendim nr. 8, Gjykata e 
Lartë e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut», «pjesëmarrje në organizatë 
kundra revolucionare», «veprave terroriste 
në fazën e përgatitjes», «sabotim» dhe 
«agjitacion e propagandë kundra pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie, heqjen e dekoratave dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë. Katër 
ditë më parë, më 1 shtator të po atij viti, po 
kjo gjykatë kish vendosur që Gani Kodra, 
së bashku me të pandehurit e tjerë, Kadri 
Hazbiu, Feçor Shehu, Mihallaq Ziçishti, 
Llambi Peçini, Ali Çeno, Xhavit Ismail 
Aga etj., të dëmshpërblenin buxhetin e 
shtetit me shumën 1.219.764 lekë (një 
milion e dyqind e nëntëmbëdhjetë mijë e 
shtatë qind e gjashtëdhjetë e katër), dhe 
vërtetimin e sekuestros të vënë nga organi 
i hetimit mbi pasurinë vetjake të secilit.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 209-210.

kodra gazmir
Lindi më 1954, në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Tirana në Libohovë 
(Gjirokastër), prej 22 dhjetor 1966 deri më 
25 tetor 1979.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 256-257.

kodra Haki
Lindi më 1917, në Dibër. U diplomua 

për ekonomi në universitetin e Zagrebit, 
Kroaci. Pas lufte punoi pak si nëpunës, 
ndërkohë ndihmonte familjet e të 
arratisurve. U arrestua më 20 shkurt 1951 
dhe u pushkatua pa gjyq gjashtë ditë më 
vonë, së bashku me 21 intelektualë të tjerë, 
me rastin e incidentit të sajuar të bombës në 

ambasadën sovjetike. Në hetuesi deklaroi: 
“Nuk pranoj fare të kem qenë armik. S’kam 
bërë asnjë faj, më kanë arrestuar kot.”

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 150-53; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. 21, FL. 357.

kodra Hysen
Lindi më 1929, në Libohovë, 

Gjirokastër. Është dëbuar për motive 
politike. Më 23 korrik 1993, me vendim 
nr. 25, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Tirana në Libohovë (Gjirokastër), prej 
22 dhjetor 1966 deri më 25 tetor 1979.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 260-261.

kodra Jorgji
Lindi më 1894, në Kolonjë. Më 11 

shkurt 1957, Gjykata e Korçës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit», me 6 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 789-790.

kodra Kamber
Lindi më 1952, në Tiranë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Tirana në Libohovë 
(Gjirokastër), prej 22 dhjetor 1966 deri më 
25 tetor 1979.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 262-263.

kodra Lulëzim
Lindi në vitin 1951, në Tiranë. 

Më 5 shtator 1992, Drejtoria Juridiko-
Administrative pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, i njohu kohën e dëbimit për motive 
politike nga Tirana në Vlorë e Berat, prej 
datës 3 mars 1951 deri më 30 shtator 1991.

Kodra
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F. 1, V. 2014, D. 14, f. 226-21927; Uran Butka, 
Bombë në ambasadën sovjetike, (Tiranë: ASD, 
2008), 151.

kodra Mark 
Lindi në Shkodër. U dënua për motive 

politike, dhe më 29 maj 1994, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
internimit nga rrethi i Shkodrës, (Hajmet) 
në Tepelenë, prej vitit 1949 deri në 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 353-354.

kodra Muhamet
Lindi më 1932, në Durrës. Më 9 nëntor 

1993, me vendim nr. 1080, Gjykata Korçë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
politike nga forcat komuniste në kufi, më 
6 qershor 1966.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 445-446.

kodra Murat
Lindi më 1908, në Bilisht. Më 24 maj 

1951, me vendim nr. 78, Gjykata Korçë 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut dhe 
dhënie informatash shtetërore», me 5vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 428-429.

kodra Mustafa
Lindi më 1902. Me vendim nr. 158, 

më 20 mars 1993, Gjykata e Gjirokastrës, 
vërtetoi njohjen e faktit juridik të vrasjes në 
përpjekje me forcat partizane për motive 
politike, në tetor 1943, në Hoxhallarë 
(Libohovë).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 132; Gazeta 55, 
18 nëntor 2014, 17.

kodra nevrus
Lindi më 1910, në Korçë. Arrestuar 

më 24 gusht 1953. Më 10 shkurt 1954, me 

Kodra

vendim nr. 53, Gjykata e Lartë Ushtarake 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me 13 
vjet burg. Liruar më 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 450.

kodra osman
Lindi më 1890, në Korçë. Më 11 

shtator 1952, me vendim nr. 81, Gjykata 
Ushtarake Territoriale Korçë e dënoi 
« për bashkëpunim me grup kundër 
pushtetit» me 15 vjet burg, për «dhënie 
informatash» me 7 vjet burg dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 7 vjet burg. 
Përfundimisht është dënuar me 20 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 460.

kodra ramazan
Lindi në vitin 1883, në fshatin Tapizë. 

Më 14 shkurt 1948, me vendim nr. 65, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë dhe humbjen e të drejtave për 5 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 88-89.

kodra refat
Lindi më 1908, në Sovjan, Korçë. Më 

5 gusht 1950, me vendim nr. 672, Gjykata 
Korçë e dënoi për «sabotim ekonomik», 
me 4 vjet burg, punë të detyruar dhe 
konfiskimin e një kali, 25 deleve dhe 3 
demave.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 707.

kodra Rexhep
Djali i Haki Kodrës [shih]. Më 1 mars 

1951, u internua në Vlorë, së bashku 
nënën, motrat dhe vëllain. Deri më 1959, 
qëndruan në një “depo të ndyrë, që kishte 
vetëm një dritare të ngushtë me një zgarë 
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hekuri”, së bashku me katër familje të tjera. 
Internimin e vazhduan në Otllak të Beratit, 
deri më 28 nëntor 1992, ku u strehuan në 
një depo plehu kimik, në një hapësirë 1.9 
x 4 m. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 151.

kodra Sabri
Lindi më 1930, në Shënkoll, Tiranë. Më 

15 shkurt 1975, me vendim nr. 53, Gjykata 
Tiranë e dënoi për «kalim të paligjshëm të 
kufirit», me 5 vjet burg. Ndërsa ishte në 
burg, më 4 nëntor 1975, me vendim nr. 73, 
Gjykata Mirditë, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
me 10 vjet burg. Me bashkim dënimesh iu 
bënë 13 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 728.

kodra Sadete
Lindi më 1927. Është internuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 28, më 
18 prill 1994, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit, nga Shijaku në Berat, 
prej qershor 1945 deri në nëntor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 790-791.

kodra Sulejman
Lindi në vitin 1922. U dënua për motive 

politike. Më 6 nëntor 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes të personit 
në burg pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë 
kohën e dënimit prej datës 15 shkurt të 
vitit 1944 deri më 7 maj 1951

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 181-182.

kodra Shyqyri
Lindi në vitin 1920, në Tiranë. U 

arrestua më 29 tetor 1946, dhe më 7 
prill 1948, me vendim nr. 221, Gjykata 

Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «faje penale kundra shtetit» dhe e 
dënoi me 7 vjet privim lirie, konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave civile politike 
baraz me kohën e ndëshkimit. Me dekret 
nr. 819, datë 27 prill 1949, të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor dënimi iu zbrit në 4 
vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 219-220.

kodra tefta
Vajza e Haki Kodrës [shih]. Më 1 mars 

1951, u internua në Vlorë, së bashku 
nënën, motrën dhe vëllezërit. Deri më 
1959, qëndruan në një “depo të ndyrë, që 
kishte vetëm një dritare të ngushtë me një 
zgarë hekuri”, së bashku me katër familje 
të tjera. Internimin e vazhduan në Otllak 
të Beratit, deri më 28 nëntor 1992, ku u 
strehuan në një depo plehu kimik, në një 
hapësirë 1.9 x 4 m. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 151.

kodra teki
Lindi më 1922, në Libohovë, 

Gjirokastër. Me vendim nr. 158, më 20 
mars 1993, Gjykata e Gjirokastrës vërtetoi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes në 
përpjekje me forcat partizane për motive 
politike, më 14 shkurt 1944, në Loçan, 
Libohovë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 132; Gazeta 55, 
28 nëntor 2014, 17.

kodra (palushaj) violeta 
Lindi më 1942, në Dibër e Madhe. 

Vajza e Haki Kodrës [shih]. Më 1 mars 
1951, u internua në Vlorë, së bashku 
nënën, motrën dhe vëllezërit. Deri më 
1959, qëndruan në një “depo të ndyrë, që 
kishte vetëm një dritare të ngushtë me një 
zgarë hekuri”, së bashku me katër familje 

Kodra
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të tjera. Internimin e vazhduan në Otllak 
të Beratit, deri më 28 nëntor 1992, ku u 
strehuan në një depo plehu kimik, në një 
hapësirë 1.9 x 4 m. 

Uran Butka, Bombë në ambasadën sovjetike, 
(Tiranë: ASD, 2008), 151; AISKK, F. 1, V. 2015, 
D. 21, FL. 358.

kodra Xhezaj
Lindi më 1907, në Korçë. Më 8 mars 

1961, me vendim nr. 4, Gjykata Tiranë, e 
dënoi për «propagandë kundër pushtetit», 
me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 612.

kodraleti ali 
Lindi më 1922, në Pejë. Më 30 mars 

1956, me vendim nr. 33, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut me anë të tentativës 
së arratisjes» dhe e dënoi me 7 vjet burg, 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 115-116.

kodraliu Hazis
Lindi më 1901, në Lunik, Librazhd. Ka 

qenë anëtar i forcave të Ballit Kombëtar, 
të drejtuara nga Azis Biçaku dhe Islam 
Alla. Më 12 shkurt 1944, së bashku me disa 
banorë të tjerë të fshatit Lunik, është marrë 
peng nga forcat partizane, të cilët i mbajtën 
në Orenjë, në shtëpinë e Beqir Ballës. Grupi 
i pengjeve ishte rreth 25-26 vetë, tre prej 
tyre – Hazis Kodraliu, Kalem Kodraliu 
[shih], dhe një tjetër – u pushkatuan në 
Shëngjergj. Më 18 janar 1994, me vendim 
nr. 34, Gjykata Librazhd vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për arsye politike 
më 14 shkurt 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 393-395.

kodraliu Kalem
Lindi më 1987, në Lunik, Librazhd. Ka 

qenë anëtar i forcave të Ballit Kombëtar, 
të drejtuara nga Azis Biçaku dhe Islam 
Alla. Më 12 shkurt 1944, së bashku me disa 
banorë të tjerë të fshatit Lunik, është marrë 
peng nga forcat partizane, të cilët i mbajtën 
në Orenjë, në shtëpinë e Beqir Ballës. 
Grupi i pengjeve ishte rreth 25-26 vetë, tre 
prej tyre, njëri ishte K. K., u pushkatuan në 
Shëngjergj. Më 18 janar 1994, me vendim 
nr. 34, Gjykata Librazhd vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për arsye politike, 
më 14 shkurt 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 390-392. Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kodraliu Hotis islam 
Lindi më 1901, në Librazhd. Është 

vrarë pa gjyq më 14 shkurt 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kodraliu Sami
Lindi më 1954, në Lunik, Librazhd. Më 

6 mars 1979, me vendim nr. 17, Gjykata 
Librazhd e dënoi për «sabotim të kryer 
në bashkëpunim», me 10 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 375.

kodrasi Haxhire
Lindi më 1902, në Stamboll. Arrestuar 

më 23 janar 1945. Më 5 korrik 1945, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor si 
«kriminel lufte dhe armik i popullit», dhe e 
dënoi me burg të përjetshëm, konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave qytetare baras 
me kohën e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 33.

kodrasi Mehmet cako
Lindur më 1888, në Elbasan. Është 

vrarë pa gjyq më 1 gusht 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

Kodra
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kodheli Loro 
Lindi më 1895, në Shkodër. Më 21 

tetor 1952, me vendim nr. 213, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës» dhe 
e dënoi me 6 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 283-284.

kodheli ndrekë
Lindi më 1909, në Shkodër. U arrestua 

në nëntor 1944 dhe u dëna me 7 vjet 
burg. Më 1946 pritej që një delegacion i 
parlamentit anglez të vizitonte burgjet, 
ndaj e nisën për në burgun e Burrelit, 
por e pushkatuan gjatë rrugës. Më 8 maj 
1993, 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, vendosi njohjen e faktit te vrasjes pa 
gjyq për motive politike në nëntor 1946.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 537-538.

kodheli riza
Lindi më 1915, në Cakran, Fier. 

Arrestuar më 12 nëntor 1958. Më 30 
janar 1959, Gjykata e Beratit e dënoi për 
agjitacion e propagandë, me 5 vjet burg. 
Liruar më 25 nëntor 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 396.

kodheli Safedin
Lindi më 1924, në Allambrez, Berat. 

Më 17 dhjetor 1993, me vendim nr. 392, 
Gjykata Berat vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes për arsye politike nga forcat 
komuniste më 30 qershor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 269-270; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kodheli (xhindole) Saqine
Lindi më 1944, në Lushnjë. Është 

internuar për motive politike, prej 15 

KodHELi

Qeli në burgun e Burrelit, 1993
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qershor 1950 deri më 30 qershor 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 395.

kodheli thano
Lindi më 1913, në Vlorë. U dëbua për 

motive politike. Më 29 maj 1992, me vendim 
nr. 12, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi i Tiranës 
në rrethin e Shkodrës, prej vitit 1957 deri 
më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 108-109.

kodhima Bashkim
Lindi në vitin 1946, në Borsh të 

Sarandës. Më 7 maj 1979, me vendim nr. 
34, Gjykata e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «krimin e agjitacion e propagandës 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë. Me vendim të Gjykatës së Lartë 
është ndryshuar ky vendim nga 10 vjet 
burg në 7 vjet.                                  

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 90-91.

kofsha ramazan
Lindi në Biçak, Lushnjë. 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 njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për motive politike në tetor 1943. U 
vra nga Brigada I partizane në masakrën e 
Matjanit, Lushnjë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 252; Uran Butka, 
“Lufta civile në Shqipëri, 1943-1945”, (Tiranë: 
Drier, 2006), 211.

koja Paulin 
Lindi më 1938, në Shkodër. Më 20 

shtator 1957, me vendim nr. 123, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 

«krimin e tentativës së arratisjes» dhe 
e dënoi me 12 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 323-324.

kojnozi ibrahim
Lindi më 1916, në Grykë-Nokë, Dibër. 

Më 24 qershor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Peshkopisë e dënoi «si armik i popullit», 
me 10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës civile dhe politike. 
U vra në përpjekje me komunistët më 7 
qershor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 342-343.

koka abdulla
Lindi më 1935, në Burrel. Është vrarë 

për motive politike nga forcat e regjimit 
komunist, më 19 janar 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 742.

koka ali
Lindi më 1897, në Batër e Vogël, 

Burrel. Më 13 prill 1947, me vendim nr. 
171, Gjykata Ushtarake Elbasan e dënoi 
për «krime kundër shtetit», me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 811.

koka antigoni 
Lindi më 1939, në fshatin Mursi të 

Sarandës. U dënua për motive politike. 
Më 11 maj 1994, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në Kmazë të 
Tiranë, prej datës 4 prill 1949 deri më 28 
nëntor 1949.  

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 274-275.

koka aqif ali
Lindi më 1930, në Burrel. Më 19 mars 

1993, me vendim nr. 73, Gjykata Mat 
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vendosi njohjen e faktit të vrasjes për 
motive politike nga forcat e ndjekjes si 
kundërshtar të regjimit politik, më 19 janar 
1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 743-744.

koka aqif Xhemal
Lindi më 1924, në Mat. Më 2 korrik 

1945, me vendim nr. 11, Gjykata Ushtarake 
e Krahinës së Korpusit II, Berat, e dënoi 
për «dezertim në radhët e ushtrisë N.Çl.», 
me 20 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 784.

koka arben
      Lindi më 1900, në Tepelenë. Më 25 
shtator 1945, me vendim nr. 191, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
si «kundërshtar të lëvizjes nacional-
çlirimtare» dhe e dënoi me 3 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 5-6.

koka Baftjar
Lindi në vitin 1897, në Gjilan të 

Kosovës. Më 19 gusht ?, me vendim nr. 
402, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për  «krimin armik i popullit» dhe 
e dënoi me 3 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për baraz me kohën e 
dënimit

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 128-129.

koka ded Llesh
Lindi në Livadhëz, Orosh, Mirditë. 

Më 17 shkurt 1947, me vendim nr. 58, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«krime kundër shtetit», me 3 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baras me 
kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 228.

koka dodë Llesh
Lindi më 1897, në Livadhëz, Mirditë. 

Më 11 maj 1993, me vendim nr. 182, 
Gjykata Mirditë vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes nga forcat e ndjekjes për motive 
politike më 5 mars 1947.
AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 527-528.

koka Faruk
Lindi në vitin 1934, në Sofje, Bullgari. U 

arrestua më 19 shtator 1984, dhe më 7 tetor 
1985, me vendim nr. 163, Gjykata e Rrethit 
të Vlorës e deklaroi fajtor për «pjesëmarrje 
në organizatë kundërrevolucionare» dhe 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 25 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 61-62.

koka gjinovefa
Protestoi për dënimin e vëllait. U 

dënua me burg dhe internim.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
34.

koka gjovalin
Lindi në vitin 1912. U dënua për 

motive politike. Më 27 maj 1994, Drejtoria 
e Administratës së Burgjeve pranë 
Ministrisë së Rendit Publik, vendosi t’i 
njohë kohën e dënimit prej datës 15 prill 
1978.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 102-103.

koka Haki
      Lindi në vitin 1916, në Gusmar të 
Tepelenës. Më 30 dhjetor 1992, 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, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në nëntor të vitit 1943.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 30-31.
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koka Hysen
Lindi në vitin 1920, në Gjirokastër. Më 

29 prill 1988, me vendim nr. 237, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe e dënoi me 4 vjet burg dhe 
heqjen e dekoratave. U fal me dekretin nr. 
7338, datë 20 nëntor 1989, të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 233-234.

koka isa                                                                                                                                                          
Lindi më 1943, në Kosovë. Më 23 shkurt 

1977, me vendim nr. 17, Gjykata Krujë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 180-181.

koka Luan 
Lindi më 1935, ne Vlorë. Më 25 janar 

1961, me vendim nr. 5, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 25 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet. Realisht 
u dënua se nuk denoncoi kushëririn e tij 
të arratisur, E. Çela. Në burgun e Spaçit u 
ridënua përsëri me më 24 maj 1973.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 282-283; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 34.

koka Luc
Lindi më 1917, në Ivanaj, Shkodër. Më 

22 shtator 1951, me vendim nr. 224, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor 
dhe bashkëpunim për tu arratisur» me 
20 vjet burg, punë të detyruar, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 474.

koka Musa
Lindi në vitin 1921, në Peshkopi. Më 30 

maj 1992, komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, vërtetoi 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq më 29 qershor 
të vitit 1942.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 73-74.

koka nebi
Lindi më 1963, në Kukës. Më 16 

dhjetor 1982, Gjykata e Durrësit e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut», me 10 vjet 
burg, dhe heqjen e së drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 823-824.

koka niko
Lindi në vitin 1924, në Shkodër. Më Më 

19 shtator 1954, me vendim nr. 42, Gjykata 
e Durrësit e deklaroi fajtor për  «spiunazh» 
dhe për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 12 vjet heqje lirie, konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave civile për 2 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 49-50.

koka nikollaq 
Lindi më 1966, në Himarë. Më 30 

maj 1986, me vendim nr. 76, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor 
për «krimin e krijimit të një organizate 
kundërrevolucionare, për diversion, 
agjitacion e propagandë dhe moskallëzim 
krimi kundër shtetit» dhe e dënoi me 15 
vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 291-292.

koka Palush
Lindi në vitin 1912, në Durrës. Më 19 

mars 1948, me vendim nr. 201, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundra shtetit» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.
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F. 1, V. 2014, D. 23, f. 7-8.

koka Petrit
Lindi në vitin 1913, në Selanik. Më 2 

shtator 1946, me vendim nr. 61, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 7 vjet burg 
me punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave politike për aq kohë. Me vendim 
nr. 36, datë 15 korrik 1987, të Gjykatës së 
Lartë u vendos: prishja e vendimit nr. 61, 
datë 2 shtator 1946, të Gjykatës Ushtarake 
të Gjirokastrës dhe i vendimit nr. 1, datë 13 
janar 1959 të Kolegjit Ushtarak të Gjykatës 
së Lartë dhe pushimin e çështjes për 
mungesë provash.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 235-236.

koka Petro
Lindi më 5 gusht të vitit 1921, në 

Sarandë. Më 2 tetor 1946, me vendim 
nr. 92, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi «armik të popullit», se «ka 
dezertuar nga reparti i tij me qëllim që të 
arratisej në Greqi» dhe e dënoi me vdekje 
dhe humbjen e të drejtave politike.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 142-143.

koka Qano 
Lindi më 1914, në Velçë, Vlorë. Më 26 

dhjetor 1949, me vendim nr. 115, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e pjesëmarrjes në një organizatë 
tradhtare» dhe e dënoi me 12 vjet burg 
si dhe për «krimin e bashkëpunimit me 
kriminelët e arratisur» me 6 vjet burg. 
Përfundimisht u dënua me 15 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 262-263; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 170.

koka (koçi) rita
Lindi më 1930, në Firence (Itali). Vajza 

e Sami Kokës [shih], ka vuajtur burg dhe 
dëbim, për motive politike. Më 9 prill 1951, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor në mënyrë të organizuar», me 10 
vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet. Ka vuajtur 
dhe 7 vjet dëbim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 519-520.

koka Sami
Ushtarak.
Lindi më 1898, në Delvinë. Zv/

kryetar i Shtatmadhorisë Mbretërore 
dhe komandant i Përgjithshëm i Rojës 
Mbretërore të Kufirit dhe i Financës. Më 
13 prill 1945, u dënua me 30 burg nga 
Gjyqi Special. Dënimi i tij dhe disa tjerëve, 
është një nga vendimet më qesharake 
të Gjykatës Speciale, sepse nuk e ka 
përcaktuar dot ç’lloj krimesh kishte kryer i 
akuzuari dhe e ka lënë evazive, ose armik 
i popullit ose kriminel lufte. Shpehimisht 
vendimi thotë: “Për kriminelët e luftës ose 
armiqtë e popullit: Sokrat Dodbiba, Mihal 
Zallari, Ethem Cara, Ndoc Naraçi, Andon 
Kozmaçi, Lazër Radi, Sami Koka, Sulejman 
Vuçiterni,” gjykata i dënon me “nga 30 vjet 
burg e punë të deryerueshme.” U lirua në 
prill të vitit 1962.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 195-196; Pjetër Pepa, Dosja 
e Diktaturës, (Botimet KUMI: Tiranë, 2009) 12.

koka Sefer
Lindi më 1921, Shënavlash, Durrës. Më 

15 tetor 1952, Gjykata Ushtarake e Durrësit 
e dënoi për «tentativë arratisjeje në 
Jugosllavi», me 12 vjet burg, dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 597-598.

koka Sefer Hamza
Lindi më 1910, në Bolenë, Vlorë. 

Arrestuar më 28 prill 1951. Më 10 qershor 
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1951, me vendim nr. 42, Gjykata Speciale e 
Sigurimit e dënoi se «ka marrë trakte me 
përmbajtje armiqësore dhe i ka riprodhuar 
ato, ka bërë biseda për arratisje jashtë shtetit 
dhe situatën në favor të imperializmit 
anglo-amerikan» me 10 vjet burg. Liruar 
më 4 shkurt 1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 281-282.

koka Tafil
Lindi më 1915, në Roskovec, Fier. 

Arrestuar më 9 prill 1946. Më 10 gusht 
1946, Gjykata Ushtarake e Vlorës e dënoi 
si «kriminel lufte» dhe «armik i popullit», 
me 30 vjet burg, sekuestrimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen e 
të drejtave qytetare e politike. Liruar më 30 
mars 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 403-404.

koka Xhavit
Lindi më 1906, në Larisa, Greqi. 

Diplomuar për shkenca politike në 
Bukuresht, doktor i shkencave politike. 
Më 1936, nis punë në ministrinë e 
Jashtme. Më 1937, sekretar i konsullatës 
shqiptare në Selanik. Më 1939, proteston 
pranë qeverisë greke për pushtimin e 
Shqipërisë. Internohet në ishullin Rodos 
të Greqisë deri në hyrjen e trupave 
gjermane. Bashkëpunëtor i .Abaz Kupit, 
një nga figurat kryesore në themelimin 
e Legalitetit. Arrestohet në janar 1946, 
dënohet me vdekje nga regjimi komunist. 

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 79.

kokaj Braho
Lindi më 1882, në Tepelenë. Më 25 

prill 1947, me vendim nr. 132, Gjykata 
e N/prefekturës së Tepelenës e dënoi 
«për blerje bereqeti», me 1 muaj punë të 
detyruar. Më 7 prill 1954, Gjykata e Qarkut 
të Gjirokastrës e dënoi për «agjitacion 

e propagandë kundër pushtetit», me 7 
vjet burg dhe konfiskimin e një pjese të 
pasurisë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 535-536.

kokaj col
      Lindi në vitin 1923, në Tropojë. Më 
15 janar 1996, me vendim nr. 9, Gjykata 
e Tropojës njohu faktin e pushkatimit të 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e regjimit komunist më 11 janar 1945, në 
Herec të Gjakovës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 323-326.

kokaj ibrahim
Lindi në vitin 1909, në Kukës. U dënua 

më 10 nëntor 1950, dhe u lirua më 10 mars 
të vitit 1954.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.203- 204.

kokaj ismail
      Lindi në vitin 1900, në Berishë të Tropojës. 
Më 15 janar 1996, me vendim nr. 9, Gjykata 
e Tropojës njohu faktin e pushkatimit të 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e regjimit komunist më 11 janar 1945, në 
Herec të Gjakovës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 327-330.

kokalari artan
Lindi më 1965. Është dëbuar  për çështje 

politike. Me vendim nr. 22, më 8 prill 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit, nga 
Shijak në Manëz (Durrës), prej 5 korrik 
1968 deri më 10 gusht 1975;  bashkë me 
prindërit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 595-596.

kokalari Behije
Lindi më 1938, në Shijak. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 22, 
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më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Tirana në Selenicë 
(Vlorë), Shijak dhe Manëz (Durrës), prej 
10 maj 1957 deri më 20 dhjetor 1960, dhe 
prej 5 korrik 1968, deri më 10 gusht 1975. 
Është internuar nga 1948 deri më 1949 në 
Kuçovë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 780-781.

kokalari Emin
Lindi më 1896, në Gjirokastër. Është 

vrarë më 19 nëntor 1943. Forcat komuniste 
që e vranë drejtoheshin nga ish-shërbëtori 
i tij: Haki Toska.

Gazeta 55, 18 nëntor 2014, 17; Agim Musta, 
Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal Xheferri, 
1995), 103-04.

kokalari Hatixhe
Lindi më 1905, në Gjirokastër. E shoqja 

e Salim Kokalarit [shih], i pushkatuar nga 
regjimi komunist. Ka vuajtur dëbim për 
arsye politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 698.

kokalari ifzi
Lindi në Gjirokastër. Vëllai i Salim dhe 

Isa Kokalarit [shih]. Vdiq në burg.

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 109.

kokalari isa
Lindi më 1909, në Gjirokastër. Arsim i 

lartë, oficer. Më 11 gusht 1954 u internua 5 
vjet në Kuç, Vlorë. Vdiq në Intenrim. 

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 83; Agim Musta, Dosjet 
e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal Xheferri, 1995), 56; 
Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 109.

kokalari Muntaz 
U lind në Gjirokastër, në vitin 1896. 

Studimet pedagogjike i kreu në Turqi. 
Është themelues i «Mesagjerisë shqiptare». 
U pushkatua pa gjyq më 12 nëntor 1944.

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kokalari Musine
Shkrimtare, veprimtare politike.
Lindi më 1917, në Adana, Turqi. Në vitin 

1921, familja e saj kthehet në Shqipëri dhe 
vendoset në Gjirokastër dhe më 1930 
familja e saj vendoset në Tiranë. Në vitin 
1937, mbaroi shkollën e mesme “Nëna 
Mbretëreshë”. U diplomua për letërsi në 
Universitetin e Romës (Itali, 1941). Punimi 
i saj i diplomës për poetin Naim Frashëri 
është ndoshta studiumi më i mirë për këtë 
autor. Më 1939, botoi librin e saj të parë 
“Seç më thotë nëna plakë”. Më1943, M. K. 
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së bashku dhe me disa shokë të tjerë formoi 
Partinë Socialdemokrate. Më 1944 nxori 
botoi gazetën “Zëri i Lirisë” dhe librin e 
dytë të saj, “Rreth vatrës”. Më 12 nëntor 
1944 komunistët i pushkatuan vëllezërit 
e saj, Muntaz e Vesim Kokalari. Katër ditë 
më vonë e arrestuan dhe Musinenë, të cilën 
e mbajtën 17 ditë në burg. Në janar të vitit 
1945, u botua libri i tretë “Sa u tund jeta”. 
Më 23 janar 1946, u arrestua për së dyti 
nga forcat e Mbrojtjes së Popullit. U dënua 
me 20 vjet burg. Në vitin 1961, u lirua dhe 
u internua në Rrëshen, ku jetoi deri në 
fund të jetës. Më vitin 1981, sëmuret nga 
kanceri, vdiq më 1983. Vuajti gjithsej 15 
vjet burg dhe 22 vjet internim. Më vitin 
1993, Presidenti i Republikës i dha pas 
vdekjes medaljen “Martir i Demokracisë”. 

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 83.

kokalari Plarent
Lindi më 1975, në Kavajë. Nipi i Salim 

Kokalarit [shih], i pushkatuar nga regjimi 
komunist. Ka vuajtur dëbim për arsye 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 701.

kokalari Platon
Lindi më 1933, në Durrës. Djali i Salim 

Kokalarit [shih], i pushkatuar nga regjimi 
komunist. Ka vuajtur dëbim për arsye 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 696-697.

kokalari Prindvera
Lindi më 1924, në në Gjirokastër. Vajza 

e Salim Kokalarit [shih], i pushkatuar nga 
regjimi komunist. Ka vuajtur dëbim për 
arsye politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 700.

kokalari robert
Lindi më 1960. Është dëbuar  për çështje 

politike. Me vendim nr. 22, më 8 prill 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit, nga 
Shijaku në Manëz (Durrës), prej 5 korrik 
1968 deri më 10 gusht 1975; bashkë me 
prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 668-669.
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kokalari rozeta
Lindi më 1976, në Kavajë. Mbesa e 

Selim Kokalarit [shih], i pushkatuar nga 
regjimi komunist. Ka vuajtur dëbim për 
arsye politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 699.

kokalari Salim 
U lind në vitin 1896, në Gjirokastër. 

Kreu dy vjet studime në Francë për 
pedagogji. Emigroi në SHBA më 1916, por 
u kthye dhe punoi si pedagog në Liceun 
e Gjirokastrës. Pushkatuar me grupin 
e deputetëve. Mori pjesë në Lëvizjen e 
Vlorës (1932) dhe të Fierit (1935). Pas 
dështimi të kryengritjes së Fierit u dënua 
me varje në litar, por iu fal jeta dhe bëri 
disa vite burg. U lidh me komunistët, gjatë 
luftës ka qenë anëtar i Këshillit Antifashist 
Nacionalçlirimtar. Më 27 shtator 1947, 
Gjykata e Lartë Ushtarake dënoi për 
«krijimin e një organizate klandestine, 
kundër pushtetit popullor, ka krijuar 
lidhje me të arratisurit për të përgatitur 
një kryengritje kundër P.P.Sh. është lidhur 
me sillogun e Vorio Epirit», me vdekje, 
pushkatim, dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 697; Pjetër Pepa, 
Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: Tiranë, 
2009) 109.

kokalari Skënder 
      Lindi më 1933, në Tiranë. U dënua 

për motive politike, dhe më 9 shtator 1993 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Tiranës në 
rrethin e Vlorës, prej vitit 1951 deri më 30 
shtator 1991.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 25-26.

kokalari Syrja 
U lind në Gjirokastër, në vitin 1903. 

Studimet e larta i kreu në Itali. U pushkatua 
pa gjyq më 12 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17; AISKK, F. 1, Viti 
2014, D. 17, Fl. 26.

kokalari tomorr
Është dëbuar  për çështje politike. Me 

vendim nr. 22, më 8 prill 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Shijak në 
Manëz (Durrës), prej 5 korrik 1968 deri më 
10 gusht 1975.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 596.

kokalari vera 
Lindi më 1928, në Tiranë. Më 22 

qershor 1950, me vendim nr. 156, Gjykata 
e Lartë, Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor 
për «krimin e veprave të spiunazhit» dhe 
e dënoi me 10 vjet burg si dhe për «krimin 
e pjesëmarrjes në një grup sabotator» me 
7 vjet burg. Përfundimisht u dënua me 12 
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vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 3 
vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 395-396; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 37.

kokalari vesim 
Lindi në vitin 1898, në Gjirokastër. Në 

vitin 1943 themeloi shtëpinë botuese, ku 
botoi disa kryevepra botërore. U dënua 
për motive politike. Më 28 gusht 1992, me 
nr. 13/387, Gjykata e Ministrisë së Rendit 
Publik, vendosi t’i njohë vërtetimin e faktit 
të vdekjes me pushkatim pa gjyq më 12 
nëntor të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 86-87; Gazeta 55, 28 nëntor 
2014, 17.

kokali adriana
Lindi më 1969, në Lushnjë. Ka lindur 

në kampin e dëbimit dhe aty ka vuajtur 24 
vjet. Babai i saj ka vuajtur burg për motive 
politike.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 148-149.

kokali aleksandra 
      Lindi në vitin 1928, në Sarandë. U dënua 
për motive politike. Më 6 gusht 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Sarandës 
në Krujë, Sukth e Kamzë, prej datës 16 
qershor 1945 deri më 22 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 240-241.

kokali dhamaskini  
      Lindi në vitin 1894, në Sarandë. U dënua 
për motive politike. Më 8 shtator 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Sarandë në 
rrethin e Krujës, prej datës 4 korrik 1945 
deri më 17 korrik 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 162-163.

kokali dhimitër 
Lindi më 1931, në fshatin Aliko të 

Sarandës. U dënua për motive politike. 
Më 6 gusht 1992, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Sarandës në Krujë, 
Sukth e Kamzë, prej datës 16 qershor 1945 
deri më 22 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f.158-159.

kokali grigor 
Lindi në vitin 1956, në fshatin 

Aliko të Sarandës. U dënua për motive 
politike. Më 13 tetor 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në Savër të 
Lushnjës, prej 17 korrik 1960 deri më 10 
tetor 1990.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 284-285. 

kokali Harallamb 
Lindi më 1932, në Sarandë. U dënua 

për motive politike. Më 6 gusht 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Sarandës 
në Krujë, Sukth e Kamzë, prej datës 16 
qershor 1945 deri më 22 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 160-161.

kokali Hysen osman 
Lindi më 1902, në Shijak. Është vrarë 

pa gjyq më 28 shtator 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kokali Llambi 
Lindi në vitin 1913, në Sarandë. Më 

7 tetor 1946, me vendim nr. 109, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «sabotim të luftës dhe si armik i 
popullit» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
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e të drejtës elektorale baraz me kohën 
e dënimit. Më 23 korrik 1961, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës 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 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 116-117.

kokali Sajde
Lindi më 19 mars 1935, në Iball të 

Pukës. U internua për motive politike. Më 
26 dhjetor 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes të personit në burg 
pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pukës në rrethin e 
Tepelenës prej datës 14 maj 1945 deri më 
14 maj 1969.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 183-184.

kokali Spiro 
      Lindi në vitin 1961, në Aliko të Srandës. 
U dëbuar për 29 vjet.

F.1, V. 2014, D. 16, f. 298.

kokali vangjel
Lindi më 1900, në Sarandë. Më 7 tetor 

1946, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi si «armik i popullit dhe sabotator i 
pushtetit», me 25 vjet burg. Më 13 korrik 
1961, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 10 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë, dhe heqjen e 
së drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 578-579.

kokali vasil Jani
Lindi më 1920, në fshatin Aliko të 

Sarandës. Më 14 shtator 1972, me vendim 
nr. 86, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», dhe e dënoi me 7 vjet 

heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 104-105.

kokali vasil Stavri
Lindi më 1925, në Lushnjë. U arrestua 

më 25 mars 1960. Më 30 nëntor 1961, 
me vendim nr. 32, Gjykata e Vlorës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg. Liruar më 26 
gusht 1965.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 148-149.

kokali Xhevdet
Lindi më 19 mars 1937, në Kondez të 

Peshkopisë. U internua për motive politike. 
Më 26 dhjetor 1992, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit me heqje 
lirie, të faktit të vdekjes të personit në burg 
pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Dibrës në rrethin 
e Tepelenës e të Beratit, prej datës 5 mars 
1946 deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 185-186.

kokaveshi anastasi 
Lindi më 1895, në Himarë. U dënua 

për motive politike, dhe më 30 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Vlorës në 
Krujë, prej muajit qershor 1945 deri më 
qershor 1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 353-354.

kokaveshi Pano
Lindi më 1903, në Himarë. Më 8 

maj 1946, me vendim nr. 100, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e dënoi se «ka qenë në 
dijeni të organizatës të Sillo- Vorio- Epirit 
dhe të aktivitetit të sajë, ka ditur programin 
e sajë» dhe «për strehimin e të arratisurve» 
me 5 vjet heqje lirie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për aq kohë.
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F. 1, V. 2014, D. 23, f. 146-147.

kokaveshi  Sava
Lindi më 1910, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 30 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Vlorës në 
Krujë, prej muajit qershor 1945 deri më 
qershor 1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 349-350.

kokaveshi Spiro 
Lindi më 1939, në Himarë. U dënua 

për motive politike, dhe më 30 maj 1994 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Krujës, prej qershorit të 1951 deri 
në gusht 1947.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 27-28.

kokaveshi thanas 
Lindi në Vlorë. U dënua për motive 

politike, dhe më 30 maj 1994 Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit, nga rrethi Vlorës në rrethin e 
Krujës, prej qershorit të 1951 deri në gusht 
1947.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 31-32.

kokaveshi theodhora 
Lindi më 1887, në Himarë. U dënua 

për motive politike, dhe më 30 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Vlorës në 
Krujë, prej muajit qershor 1945 deri më 
qershor 1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 351-352.

kokla ali
Lindi në Gramsh. Më 9 korrik 

1993, Komisioni për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin 
e vrasjes pa gjyq për motive politike, në 
dhjetor 1943 te Guri i Prerë (Skrapar).

Burgu i Burrelit, 1993 
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 652-653; Gazeta 
55, 18 nëntor 2014, 17.

kokla Bajram
Lindi më 1884, në Lushnjë. Arrestuar 

më 10 dhjetor 1944. Më 30 tetor 1945, me 
vendim nr. 176, Gjykata Ushtarake Berat e 
dënoi si «armik i popullit» me 20 vjet burg, 
punë të detyruar, humbjen e të drejtave 
qytetare e politike dhe konfiskim pasurie. 
Dënimi iu zbrit në 10 vjet burg dhe punë 
të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 171-172.

kokla daut
Lindi më 1910, në Kokël, Gramsh. 

Arrestuar më 17 prill 1950. Më 30 dhjetor 
1950, Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi si 
«kriminel kundër shtetit», me 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 632-633.

kokla dervish
Lindi më 1942, në Qerret, Lushnjë. 

Është internuar për motive politike. Më 17 
janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Lushnja 
në Kamëz (Tiranë), prej 1949 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 238-239.

kokla Fatime 
Lindi më 1938. Lindi më 1944. Është 

internuar për motive politike. Më 17 
janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Lushnja 
në Kamëz (Tiranë), prej 1949 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 212-213.

kokla ismail
Lindi më 1942, në Qerret, Lushnjë. 

Është internuar për motive politike. Më 17 

janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Lushnja 
në Kamëz (Tiranë), prej 1949 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26 , FL. 236-237.

kokla Leme
Lindi më 1909, në Bregas. Lindi më 

1944. Është internuar për motive politike. 
Më 17 janar 1992, me vendim nr. 3, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
Lushnja në Kamëz (Tiranë), prej 1949 deri 
më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 214-215.

kokla Mahmude
Lindi më 1890. Është internuar për 

motive politike. Më 17 janar 1992, me 
vendim nr. 3, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit nga Lushnja në Kamëz 
(Tiranë), prej 1949 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26,  FL. 234-235.

kokla Meriban
Lindi më 1935. Lindi më 1944. Është 

internuar për motive politike. Më 17 
janar 1992, me vendim nr. 3, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Lushnja 
në Kamëz (Tiranë), prej 1949 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 216-217.

kokla riza 
Lindi më 1898, në Gramsh. Më 5 

shtator 1950, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e dënoi si «bashkëpunëtor me kriminelët 
e luftës të arratisur», «diversantë në grup 
dhe për strehimin dhe furnizimin e tyre», 
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me 10 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë 
së luajtshme e të paluajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 318-319.

kokla Tefik
Lindi më 1915, në Nartë, Gramsh. 

Më 19 nëntor 1945, me vendim nr. 204, 
Gjykata Ushtarake Berat e dënoi si «armik 
i popullit» me 20 vjet burg. Më 1947 është 
arratisur nga burgu ku është ndjekur nga 
forcat e Sigurimit. Më 1952, së bashku me 
një persona nga Vlora, u rrethua nga forcat 
e Sigurimit në fshatin Kokël, të Gramshit. 
U vra në përpjekje me forcat e Sigurimit 
dhe trupi i tij u nxor në sheshin e qytetit 
të Gramshit, ku u la 2-3 i ekspozuar për 
terrorizimin e qytetarëve. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 73-74.

kokla Xhemil
Lindi më 1944. Është internuar për 

motive politike. Më 17 janar 1992, me 
vendim nr. 3, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së internimit nga Lushnja në Kamëz 
(Tiranë), prej 1949 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 210-211.

kokla Zaçe
Lindi më 1893, në Kokël, Gramsh. Me 

vendim nr. 181, më 5 shtator 1950, dënua si 
«pjesëmarrjes në grup e bashkëveprim me 
të arratisurit», dhe «strehim e furnizim të 
diversantëve», me 20 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 628-629.

kokojka Hysni
Lindi më 1893, në Selenicë, Korçë. Më 

10 qershor 1954, u internua 5 vjet në Kuç, 

Vlorë. 

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 83.

kokoli ajaz
Lindi më 1936, në Shijak. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 13, më 2 korrik 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Shijaku 
në Karpën (Kavajë), prej qershor 1947 deri 
më 30 prill 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 565-566.

kokoli ardian
Lindi në vitin 1963, në Tiranë. U 

arrestua më 18 gusht 1984 dhe më 24 prill 
1985, me vendim nr. 14, Gjykata e Rrethit 
të Durrësit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 5 vjet e 6 muaj heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 373-374.

kokoli Beniamin
Lindi më 1940, në Shijak. Është 

internuar për motive politike, prej 1 
qershor 1947 deri më 30 prill 1950. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 798.

kokoli Hysen
      Lindi në vitin 1902, në Shijak. Më 3 tetor 
1992, 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, vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike më 28 shtator 
vitin 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 7-8.
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kokoli Lutfije
Lindi më 1905, në Tiranë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Shijaku 
në Karpën (Kavajë), prej 10 qershor 1947 
deri më 10 dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 635-636.

kokoli osman
Lindi më 1926, në Shijak. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 13, më 2 korrik 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Shijaku 
në Karpën (Kavajë), prej 1 qershor 1947 
deri më 30 prill 1950. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 461-462.

kokoli Zyber
Lindi në vitin 1902, në Shijak. U 

arrestua më 23 nëntor 1944, dhe më 2 
qershor 1945, me vendim nr. 50, Gjykata 
e Qarkut të Durrësit e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave. U arrestua sërish më 29 shtator 
1956 dhe më 1 shkurt 1957, me vendim 
nr. 4, Gjykata e Qarkut Elbasan e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 7 vjet 
burg

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 3-4.

kokolli Mihal
Lindi më 1929, në Frashtan, Gjirokastër. 

U vra bashkë me të birin, Odise Kokollin 
[shih], gjatë tentativës për t’u arratisur 
nga Shqipëria. Me vendim nr. 357, më 21 
maj 1993, Gjykata e Gjirokastrës, vërtetoi 

njohjen e faktit të vrasjes në kufi, për 
motive politike, më 3 shtator 1983, në 
Glinë (Gjirokastër).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 555-556-557.

kokolli odise
Lindi më 1965, në Frashtan, Gjirokastër. 

Me vendim nr. 357, më Gjykata e 
Gjirokastrës, vërtetoi njohjen e faktit të 
vrasjes në kufi, në Glinë (Gjirokastër), për 
motive politike, më 6 janar 1983.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 554-555-556.

kokomani dudije
Lindi në Shijak. Është dëbuar për 

motive politike. Më 13 dhjetor 1991, me 
vendim nr. 445, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Shijaku në Berat më dhjetor 
1947 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

kokomani dyzene
Lindi në Shijak. Është dëbuar për 

motive politike. Më 13 dhjetor 1991, me 
vendim nr. 445, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Shijaku në Berat më dhjetor 
1947 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

kokomani Fadil
Gazetar.
U lind në Durrës, në vitin 1933. Kreu 

uniken «29 Nëntori» dhe gjimnazin «16 
Shtatori». Studimet e larta për gazetari 
i kreu në Universitetin e Leningradit. 
Pas përfundimit të studimeve, punoi si 
gazetar në Radio Tirana. U arrestua më 
1963 dhe u dënua me vdekje, si kryetar i 
një grupi që kishte shpërndarë trakte dhe 
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kish dashur t’i bënte atentat kryeministrit. 
Iu fal jeta me dekret te Presidiumit të 
Kuvendit Popullor. Më 28 nëntor 1978 u 
dënua për së dyti me 10 vjet burg, 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), si dhe humbjen e 
të drejtës së zgjedhjeve për pesë vjet kohë, 
për «krijimin dhe pjesëmarrjen në një 
organizatë kundërrevolucionare» dhe për 
«agjitacion e propagandë».

Fatos Lubonja, Ridënimi, XXIV, f. 148, 156; 
XXXIV, f. 249; XXXV, f. 263-264, 267.

kokomani Hajrie
Lindi në Shijak. Është dëbuar për 

motive politike. Më 13 dhjetor 1991, me 
vendim nr. 445, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Shijaku në Berat më dhjetor 
1947 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

kokomani Mahmud
Lindi në vitin 1880. U internua për 

motive politike. Më 8 maj 1995, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga Shijaku  në Berat, nga 
dhjetori i vitit 1947 der në vitin 1950.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.220- 221.

kokomani Mehmet
Lindi më 1894, në Durrës. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 6 shtator 
1947 deri më 28 prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 547-548.

kokomani nurije 
Është dëbuar për motive politike. Më 13 

dhjetor 1991, me vendim nr. 445, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Shijaku 
në Berat më dhjetor 1947 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 71-72.

kokomani Qamile 
Lindi në Shijak. Është dëbuar për 

motive politike. Më 13 dhjetor 1991, me 
vendim nr. 445, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Shijaku në Berat më dhjetor 
1947 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.  

kokomani Qemal
Lindi në vitin 1956, në Tiranë. Më 
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10 maj 1977, me vendim nr. 14, Gjykata 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet e 6 muaj 
heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 118-119.

kokomani Rexhep
Lindi më 1923, në Durrës. Më 4 qershor 

1945, Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi si 
«kriminel lufte» dhe «armik i popullit», 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 774-775.

kokomani rushan Hysen
Lindi më 1917, në Përmet. Është vrarë 

pa gjyq më 30 nëntor 1943.

Gazeta  55, 19 nëntor 2014, 17.

kokomani Zyber
U pushkatua pa gjyq nga forcat 

komuniste në vitin 1948.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 72-73.

kokomeci Sadush
Lindi më 1922, në Korçë. Arrestuar 

më 8 qershor 1953. Më 22 tetor 1953, me 
vendim nr. 114, Gjykata Ushtarake Korçë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit», me 6 vjet burg, 
humbjen e medaljes dhe gradës së çlirimit 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike 
për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 673.

kokona Baftjar
Lindi në vitin 1926, në Berat. Më 30 maj 

1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dënimit me privim lirie, 
prej datës 5 shkurt 1946 deri më 24 korrik 
të vitit 1947. 

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 207- 208.

kokona Bektash
Lindi më 24 dhjetor të vitit 1927, në 

Tiranë. U arrestua më 15 shkurt 1946, dhe 
më 25 korrik të po këtij viti, me vendim nr. 
336, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
«armik të popullit»  dhe «sabotator të 
pushtetit» dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e ndëshkimit. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 77-78.

kokona nedin
Lindi më 1910, në Gjirokastër. 

Diplomuar për Drejtësi, në Francë. Gjatë 
periudhës së pushtimit të Shqipërisë 
punoi si nëpunës me detyra të ndryshme. 
Arrestuar më 9 dhjetor 1944 nga Divizioni 
Mbrojtjes Popullit, si kriminel lufte. Më 13 
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prill 1945, u dënua me 10 burg nga Gjyqi 
Special.

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 13; AMB, F: Divizioni i Mrojtjes 
Popullit, D. 15.

kokoneshi thanas
Lindi më 1945, në Elbasan. Më 17 

dhjetor 1971, Gjykata e Elbasanit, e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», me 8 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 159-160.

kokoshi abdyl
Lindi më 1910, në Vlorë. Më 27 shtator 

1949, Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi 
«për krijimin e një organizate klandestine, 
për bashkëpunim me kriminelët e luftës, 
përgatitje për kryengritje, sabotim, 
diversion», me vdekje, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme 
si dhe humbjen e të drejtave civile dhe 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 22 FL. 144, 294; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 19.

kokoshi Burim
Lindi më 1929, në Vlorë. Rrjedh nga 

familja e njohur për kontributin patriotik 
në histori dhe persekutimin e madh 
që pësoi nën diktaturë. U burgos 17 
vjeç. Provoi torturat më të egra, përfshi 
elektroshokun. U dënua disa herë. Për herë 
të parë u arrestua më 11 shtator 1946. Më 
23 nëntor 1946, me vendim nr. 359, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor për 
«krimin e pjesëmarrjes në organizatën e 
Ballit Kombëtar, në operacionet kundër 
partizanëve dhe ka treguar aktivitet të gjerë 
reaksionar kundër pushtetit popullor» dhe 
e dënoi me 30 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave qytetare dhe 
politike për aq kohë. Më 19 nëntor 1961, 
me vendim nr. 30, Gjykata e Vlorës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 42; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 23; 
Uran Kalakulla, Për bashkëvuajtësit e mi nën 
komunizëm, (Tiranë: PRINCI, 2011), 83-85.

kokoshi dinush
Lindi më 1912, në Vlorë. Një vëlla e 

ka pasur të pushkatuar, Abdyl Kokoshi 
[shih], një të burgosur, dhe vetë ka vuajtur 
internim dhe dëbim për motive politike, 
prej 12 shtator 1955 deri më 12 shtator 
1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 143.

kokoshi Engjëll
Lindi në vitin 1922, në Vlorë. Arrestuar 

më 29 dhjetor 1944 nga Divizioni Mbrojtjes 
Popullit, si kriminel lufte. Nuk dihet sa 
është mbajtur në arrest, por më 9 shtator 
1946 u arrestuar përsëri. Më 23 nëntor 1946, 
me vendim nr. 177, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës shpalli se, si «armik i popullit 
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dhe sabotator i pushtetit, ka bërë pjesë në 
radhët e Ballit Kombëtar» dhe  e dënoi me 
vdekje, si dhe konfiskimin e pasurisë së tij 
të tundshme e të patundshme. Me vendim 
të Gjykatës së Lartë Ushtarake, dënimi iu 
kthye në 25 vjet heqje lirie dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 210-211; Fahri Shaska, 
Të quajtur armiq të popullit, 2010, 23; AMB, 
F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kokoshi Fatos
Lindi në Vlorë. Jurist. Më 31 tetor 1947, 

me vendim nr. 430, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi si «armik i popullit, se ka 
qenë eksponent kryesor i Organizatës së 
Ballit Kombëtar Vlorë», me 10 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
politike për 5 vjet.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
23.

kokoshi gjergj 
Veprimtar politik, Ministër i Arsimit 

(tetor 1944-janar 1945), deputet.
U lind në vitin 1904, në Shkodër. U 

laurua për letërsi në Paris. Gjatë luftës mori 
pjesë në rezistencën antifashiste, si kolonel 
në zonën e Dibrës, dhe qe anëtar i Këshillit 
Nacional-Çlirmitar. Në tetor të vitit 1944 u 
zgjodh ministër i arsimit, post nga i cili dha 
dorëheqje në janar 1945. Në shtator dhe në 
fillim të dhjetorit të po këtij viti, edhe pse 
ishte anëtar i Frontit Demokratik, e shprehu 
hapur kundërshtimin e tij ndaj ligjit të ri 
zgjedhor, që nuk lejonte pjesëmarrjen në 
zgjedhje të partive të tjera. Emri i tij lidhet 
me lindjen e Partisë Social-Demokrate 
Shqiptare dhe me lëvizjen opozitare të 
njohur si Bashkimi Demokrat. U zgjodh 
deputet në legjislaturen e parë pas luftës. 
U arrestua në janar të vitit 1946, bashkë 
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me 36 anëtarë të Bashkimit Demokrat. Në 
qershor të po këtij viti, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor si anëtar të një 
organizate të fshehtë terroriste dhe e dënoi 
me 20 vjet heqje lirie. Vdiq në burgun e 
Burrelit më 1950.

Robert Elsie, A Biographical Dictionary of 
Albanian History, «I. B. Tauris», 2012, p. 242-
243.

kokoshi Kudret 
Jurist, poet dhe përkthyes.
I diplomuar për drejtësi në Itali. Punoi 

në Vlorë dhe Kosovë. Lindi më 1908, në 
Vlorë. Më 1 tetor 1945, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e dënoi si «armik i popullit 
dhe pjesëmarrës në organizatën e Ballit 
Kombëtar», me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë, humbjen e të 
drejtave elektorale. Vdiq në burg.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 284; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 22.

kokoshi Meto 
Lindi më 1918, në Vlorë. Më 1 tetor 1945, 

me vendim nr. 1162, Gjykata Ushtarake e 
Vlorës e deklaroi fajtor si «kriminel lufte 
dhe armik i popullit» dhe e dënoi me 
vdekje dhe konfiskimin e pasurisë.    

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 95-96; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 23.

kokoshi Petrit
Lindi në vitin 1920, në Vlorë. Më 20 

korrik 1950, me vendim nr. 313, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«marrje pjesë në një grup armiqësor, që 
kishte për qëllim të përmbysë me dhunë 
pushtetin popullor, të sabotojë paradën e 
10 korrikut 1949» dhe për «tentative për 
t’u arratisur në Jugosllavi» dhe e dënoi me 
5 vjet privim lirie me punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 324.

kokoshi Qazim
Delegat në Kuvendin e Pavarësisë. 

Kryesoi luftën e Vlorës më 1920, deputet 
dhe kryetar bashkie. Vdiq në burgun e 
Vlorës më 1948.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
17.

kokoshi Zybejte
Lindi më 1920, në Gjirokastër. Është 

dëbuar për motive politike, prej 31 dhjetor 
1955 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 293.

kokri Pjetër
Lindi në Dukagjin. Bujk. U dënua me 5 

vjet burg, më 1946.

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 48.

kola adem
Lindi më 8 shtator të vitit 1920. Gjykata 

e Rrethit të Matit vërtetoi faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike më 31 
dhjetor të vitit 1948.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 98-99.

kola age tom
Lindi më 1941, në Rrilë, Lezhë. Është 

internuar për motive politike. Më 10 
dhjetor 1987, me vendim nr. 21, Komisioni 
i internim-dëbimeve e internoi 5 vjet nga 
Rrila (Lezhë) në Kashnjet (Lezhë). Ka 
vuajtur vetëm dy vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 252-255.

kola agron
Lindi më 1957, në Dibër. Më 21 dhe 22 

korrik 1981, Gjykata e Dibrës e dënoi se 
ka zhvilluar «agjitacion e propagandë», 
me 3 vjet burg dhe për «tradhti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes të mbetur në 
fazën e përgatitjes», me 10 vjet burg dhe 
humbjen e të  drejtave elektorale për 5 vjet. 
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Përfundimisht, u dënua me 11 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 201-202.

kola albana 
      Lindi në Sarandë. U dënua për motive 
politike. Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e dëbimit nga rrethi i 
Sarandës në rrethin e Cërrikut, prej 15 
majit të vitit 1951 deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16.

kola aleks
Është dëbuar për çështje politike. Me 

vendim nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Saranda në 
Cërrik (Elbasan), prej datëlindjes deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 125.

kola amalia 
      Lindi në vitin 1942, në Grazhdan të 
Sarandës. U dënua për motive politike. 
Më 6 janar 1992, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 
26 gusht 1965.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 270-271; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. , 22 FL. 122-123.

kola ana
Lindi më 1972, në Cërrik. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 17, 
më 27 tetor 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Saranda në Cërrik 
(Elbasan), prej datëlindjes deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 124-125.

kola andrea 
      Lindi në vitin 1957, në Cërrik. U dëbua 
për arsye politike.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 272-273.

kola antoneta 
Lindi më 1955, në Shkodër. U dënua 

për motive politike, dhe më 18 mars 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit nga rrethi i Tiranës në 
Shkodër, Dibër, prej ditëlindjes 1955 deri 
më 1982. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 154-155.

kola argjir
Lindi në vitin 1953, në Cërrik. U 

dënua për motive politike. Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej vitit 1953 deri më 30 shtator 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 276-277.

kola Bardha ndue
Lindi më 1935, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 661-662.

kola Bardhë 
Lindi më 1928, në Lezhë. Më 21 korrik 

1958, me vendim nr. 69, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
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humbjen e të drejtës elektorale për 1 vit. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 241-242. 

kola Buba dede
Lindi më 1921, në Lekbibaj, Tropojë. 

Më 16 tetor 1952, me vendim nr. 207, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«furnizim dhe strehim të arratisurish», me 
3 vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 
1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 224.

kola Bukurie 
Lindi më 1940, në Macukull, Burrel. U 

dënua për motive politike, dhe më 11 prill 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi i 
Matit në rrethin e Lushnjës, prej vitit 1964 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 186-187.

kola Dafina
Është dëbuar për çështje politike. Me 

vendim nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Saranda në 
Cërrik (Elbasan), prej datëlindjes deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 125.

kola davida 
Lindi më 1960, në Shkodër. U dënua 

për motive politike, dhe më 18 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit nga rrethi i Tiranës në 
Shkodër, Dibër, prej ditëlindjes 1960 deri 
më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 162-163.

kola dedë 
Lindi më 1915, në Shkodër. U dënua 

për motive politike, dhe më 18 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit nga rrethi i Tiranës në 
Shkodër, Dibër, prej vitit 1948 deri më 30 
shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 164-165.

kola dedë
      Lindi më 1928, Gjonpepaj. U arrestua 
më 29 prill 1949, dhe më 30 prill 1949, me 
vendim nr. 60, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
deklaroi fajtor për «krimin e tradhëtisë 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me vdekje, 
pushkatim dhe humbjen e të drejtave 
qytetare dhe civile për jetë. Dënimi ka 
filluar më 15 mars 1986. Është liruar nga 
burgu më 3 mars 1961 për plotësim kohe.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 15, Fl. 331-332.

kola dedë
Lindi në vitin 1910, në Pukë. Më 14 

qershor 1952, me vendim nr. 101, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«strehim dhe furnizim të kriminelëve» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 1 vit kohë. U 
arrestua sërish më 1963, dhe më 16 nëntor 
të po atij viti, me vendim nr. 49, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 268-269.

kola deli
Lindi më 1871, në Ndrecaj, Shkodër. 

Më 26 tetor 1946, me vendim nr. 524, 
Gjykata Ushtarake e Shkodër e deklaroi 
fajtor për «krimin si armik i popullit dhe 
sabotator i pushtetit» dhe e dënoi me 30 
vjet burg, punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë dhe humbjen e të drejtave civile e 
politike për aq kohë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 34-35.
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kola dila gjok
Lindi më 1888, në Bisokë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 17 gusht 1949 deri më 30 
shtator 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 630-631.

kola dila Mark
Lindi më 1900, në Prosek, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 622-623.

kola domenika Pjetër
Është internuar për motive politike. 

Është internuar për motive politike. Më 10 
dhjetor 1987, me vendim nr. 21, Komisioni 
i internim-dëbimeve e internoi 5 vjet nga 
Rrila (Lezhë) në Kashnjet (Lezhë). Ka 
vuajtur vetëm dy vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 255.

kola drande 
Lindi më 1926. U dënua për motive 

politike, dhe më 19 prill 1994, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e inter-
nimit, nga Shllaku (Shkodër) në Tepelenë, 
prej muajit dhjetor 1946 deri në maj 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 25-26.

kola Eleni 
      Lindi në vitin 1921, në Kodër, Sarandë. 
U dënua për motive politike. Më 24 prill 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 

kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internim nga rrethi i 
Sarandës në Kamëz të Tiranës, prej 30 
prillit të vitit 1951 deri më 30 tetor 1953.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 256-257.

kola Eleni 
Lindi në vitin 1946, në Grazhdan të 

Sarandës. U dënua për motive politike, dhe 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Sarandës në 
rrethin e Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 
deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 280-281.

kola Emrit
Lindi më 1954, në Kollovoz, Kukës. 

Më 10 korrik 1971, Gjykata e Kukësit e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut, në formë 
tentative jashtë shtetit», me 5 vjet burg me 
kusht.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 603-604.

kola Esmeralda 
      U dëbua për motive politike. Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 
30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 302-303.

kola Fadil
Lindi në vitin 1905. Më 16 korrik 1993, 

Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë së Rendit Publik, vërtetoi 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike më 17 nëntor të vitit 1944, në 
Tiranë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 140-141.

kola Filip
Lindi më 1966, në Sarandë. Është 
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dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
22, më 8 prill1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Saranda në Cërrik 
(Elbasan), prej lindjes deri më 30 shtator 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 103-104.

kola Fotaq
Lindi në vitin 1903, në Gjirokastër. 

Më 15 shtator 1959, me vendim nr. 218, 
Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie. 
U amnistua më 1959.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 168-169.

kola Fran ndue
Lindi më 1940, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 665-666.

kola Fran Pjeter 
Lindi më 1916, në Pukë. Është vrarë pa 

gjyq më 31 dhjetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Fran Pjetër
Lindi më 1961, në Rrilë, Lezhë. Është 

internuar për motive politike. Më 10 
dhjetor 1987, me vendim nr. 21, Komisioni 
i internim-dëbimeve e internoi 5 vjet nga 
Rrila (Lezhë) në Kashnjet (Lezhë). Ka 
vuajtur vetëm dy vjet.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 253-255.

kola Fran Zef
Lindi më 1900, në Bzhet, Shkodër. Më 

9 mars 1945, me vendim nr. 43, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «dije të 
një sulmi kundër Ushtrisë Nacl. në Bajzë 
e Koplik me qëllim rrëzimin e pushtetit 
popullor», me 20 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave elektorale.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 489.

kola Frrok
Lindi në vitin 1925, në Pukë. Më 2 

gusht 1980, me vendim nr. 33, Gjykata e 
Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 260-261.

kola gani
Lindi më 1909, në Burrel. Më 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, vendosi njohjen e faktit të vuajtjes 
së dënimit për arsye politike, prej 10 prill 
1947 deri më 5 tetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 812-813.

kola gasper Preng
Lindi më 1943, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 17 gusht 1949 deri më 30 
shtator 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 667-668.

kola gjelosh çun
Lindi më 1924, në Tropojë. Më 25 

qershor 1947, me vendim nr. 519, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «strehim 
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kriminelësh», me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 319.

kola gjelosh Kol
Lindi më 1889, në Theth, M. Madhe. 

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 vrasjes pa gjyq, për motive politike, 
më 12 tetor 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 221-222.

kola gjergj Mark
Lindi më 1891, në Mirditë. Më 21 mars 

1946, me vendim nr. 41, Gjykata Ushtarake 
Shkodër e dënoi për «krime kundër 
shtetit», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 313.

kola gjin
      Lindi në vitin 1917, në Pukë. Më 27 
tetor 1967, me vendim nr. 87, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 7 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 237.

kola gjin
      Lindi në vitin 1929, në Iballe të Pukës. 
Më 28 dhjetor 1946, me vendim nr. 727, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» dhe 
e dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 283-284.

kola gjon
Lindi më 1915, në Borizanë, Krujë. 

Arrestuar 1 janar 1947. Më 3 janar 1947, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi si 
«strehues dhe furnizues i kriminelëve të 
luftës, Fran Mirit, se ka bërë prita bashkë 
me të tjerët [kundër] udhëheqësve të 
pushtetit, partizanëve të popullit, duke 

kryer vrasje e vjedhje», me vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 13.

kola (gjomarkaj)  gjon Mark
Lindi më 1944, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 588-589.

kola gjon Zef
Lindi më 1956, në Milot. 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 njohjen e faktit të dënimit 
me burg për arsye politike, prej 10 shtator 
1977 deri më 28 tetor 1989; me vendim 
nr. 177, datë 30 nëntor 1977 të Gjykatës 
Ushtarake Tiranë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 267-268.

kola Hamit
Lindi më 1924, në Burrel. Më 7 shtator 

1946, me vendim nr. 284, Gjykata Ushtarake 
Durrës e dënoi si «armik i popullit» me 10 
vjet burg. Liruar më 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 758.

kola Hamit
Lindi më 1904, në Mat. Më 26 gusht 

1946, me vendim nr. 4464, Gjykata 
Tiranë e dënoi për «strehim dhe furnizim 
kriminelësh», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D.25, FL. 766.

kola Hasan
Lindi më 1901, në Mat. Më 13 gusht 

1946, me vendim nr. 202, Gjykata 
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Ushtarake Elbasan e dënoi « për krime 
gjatë luftës», me 15 vjet burg  dhe humbjen 
e të drejtave për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 825.

kola Hasan
Lindi në vitin 1907, në Burrel. Më 10 

qershor 1946, me vendim nr. 77, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «armik 
të popullit» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale baraz me kohën e 
ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 170-171.

kola Haxhi Braho 
Lindi më 1916, në Tepelenë. Është 

vrarë pa gjyq më 5 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Hatifet
Lindi më 1956. Ka vuajtur 11 vjet 

dëbim politik, bashkë me prindërit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 324.

kola Hazis
Lindi më 1914, në Macukull, Burrel. 

Më 21 korrik 1951, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi se «ka zhvilluar agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
«është takuar me kriminelin Bilal Kola dhe 
e ka parë ku qëndronte», me 18 muaj burg 
dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 226-227.

kola Heliu
Lindi më 11 dhjetor të vitit 1917. 

Gjykata e Rrethit Mat vendosi vërtetimin 
e faktit juridik se , Adem Islam Kola, është 
pushkatuar për motive politike më 31 
dhjetor 1948.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 100-101.

kola Hil 
Lindi më 1916, në Gajtan, Shkodër. Më 

27 nëntor 1993, Drejtoria e Administratës 
se Burgjeve pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, njohu vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit për motive politike nga data 11 
shtator 1946 deri më 13 shtator 1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 337-338.

kola Hysni
Lindi më 1935, në Burrel. Është dënuar 

me burg, për motive politike, me vendim 
të Gjykatës së Lartë, nr. 454, 31 gusht 1974, 
prej 5 qershor 1973 deri më 5 nëntor 1975.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 224-225.

kola isuf
Lindi më 1895, në Burrel. Arrestuar 

më 11 janar 1946. Më 26 gusht 1946, me 
vendim nr. 446, Gjykata Ushtarake Tiranë, 
e dënoi si «armik i popullit dhe sabotator 
i pushtetit popullor», me 19 vjet burg, 
konfiskim pasurie, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtës civile e politike baras 
me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 768.

kola Jak 
Lindi më 1909, në Shkodër. Më 22 tetor 

1963, me vendim nr. 40, Gjykata e Shkodër 
e deklaroi fajtor për «krimin e arratisjes 
jashtë shtetit» dhe e dënoi me 18 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 36-37.

kola Jak Pjetër
Lindi më 1960, në Rrilë, Lezhë. Është 

internuar për motive politike. Më 10 
dhjetor 1987, me vendim nr. 21, Komisioni 
i internim-dëbimeve e internoi 5 vjet nga 
Rrila (Lezhë) në Kashnjet (Lezhë). Ka 
vuajtur vetëm dy vjet.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 254-255

kola Jakë
Lindi më 1912, në Pukë. Më 8 dhjetor 
1948, me vendim nr. 4, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër popullit dhe shtetit» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 413-414. 

kola Jani
Lindi më 1968, në Mbrostar, Fier. 

Arrestuar më 10 korrik 1989. Më 7 gusht 
1989, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut, në formën 
e arratisjes jashtë shtetit, e mbetur në 
tentativë», me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 415-416.

kola Kaculi 
Lindi më 1910, në Dhërmi. Më 30 

dhjetor 1992, 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, vendosi njohjen e 
faktit e vrasjes pa gjyq për motive politike 
në vitin 1944.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 157-158.  

kola Kol 
Lindi më 1918, në Dukagjin. Më 16 maj 

1952, me vendim nr. 78, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e përkrahjes së bandave të armatosura» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 2 vjet si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 10 vjet burg. Përfundimisht u dënua 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 458-459.

kola Kol 
Lindi më 1900, në Shkodër. Më 1 

tetor 1950, me vendim nr. 223, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg, punë të detyruar, humbjen 
e të drejtave elektorale për aq kohë dhe 
konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 210.

kola Kol Palush
Lindi më 1910. Më 6 maj 1993, me 

vendim nr. 184, Gjykata Malësi e Madhe 
vendosi njohjen e faktit të vrasjen pa gjyq 
për motive politike më 24 nëntor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 499-501.

kola Kol Shuk
Lindi më 1960, në Tale, Lezhë. Më 

8 tetor 1987, me vendim nr. 45, Gjykata 
Shkodër e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
mbetur në tentativë», me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 297.

kola Kolec
Lindi në vitin 1938, në Tiranë. U 

arrestua më 30 nëntor 1970, dhe më 25 mars 
të vitit 1971, me vendim nr. 81, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 204-205.

kola Kolë
Lindi më 1894, në Sumë, Shkodër. 

Më 3 qershor 1948, me vendim nr. 52, 
Gjykata Shkodër e dënoi për «aktivitet 
kundër popullit dhe shtetit» me 1 vit burg 
dhe punë të detyruar. Më 24 korrik 1953, 
me vendim nr. 280, Gjykata Popullore 
Shkodër e dënoi për «moskallëzim krimi», 
me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 484.
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kola Kolë
      Lindi në vitin 1916, në Mill të Pukës. Më 
28 korrik 1952, me vendim nr. 144, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«strehim dhe furnizim të kriminelëve të 
arratisur» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet 
kohë.     

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 270-271.

kola Kolë
      Lindi në vitin 1908. Më 19 dhjetor 
1994, 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, vendosi të njohë faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike më 1946.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 252-253.

kola (gjomarkaj) Kolë
Lindi më 1933, në Orosh. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 592-593.

kola Kolë nikoll
Lindi më 1922, në Mirditë. Më 8 tetor 

1993, me vendim nr. 708, Gjykata Mirditë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
politike nga forcat e ndjekjes në 16 korrik 
1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 679-680.

kola Kristo
Lindi më 1938, në Sarandë. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
17, më 27 tetor 1992, Komisioni i krijuar për 

verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Saranda në Cërrik, prej 15 
maj 1951 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 125, 297-298.

kola Kurt
Lindi më 6 maj të vitit 1937, në fshatin 

Macukull të Matit. Më 5 korrik 1975, me 
vendim nr. 97, Gjykata e Rrethit të Lushnjës  
e deklaroi fajtor për «propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
heqje lirie. Më 8 gusht 1977, me vendim nr. 
45, Gjykata e Rrethit të Lushnjës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullore» dhe e dënoi me 10 
vjet heqje lirie. Përfundimisht u dënua 
me 17 vjet heqje lirie. Më 28 shtator 1990, 
me vendim nr. 237, Gjykate e Rrethit të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie.
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F. 1, V. 2014, D. 23, f. 122-123.

kola Lek 
Lindi më 1930, në Shkodër. Më 31 korrik 
1970, me vendim nr. 118, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
4 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 343-344. 

kola (gjomarkaj) Lek ndue
Lindi më 1938, në Orosh, Mirditë. Babai, 

Ndue Prengë Kola [shih], i pushkatuar; 
vetë është internuar për motive politike. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 586-587.

kola Lije
Lindi më 1922, në Brezhdan, Dibër. 

Është internuar për motive politike, prej 
10 prill 949 deri më 10 nëntor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 404.

kola Liza
Lindi më 1935, në Mirditë. Babai saj 

dhe dy vëllezër të pushkatuar nga regjimi 
komunist. Është internuar për motive 
politike. Më 18 janar 1994, me vendim nr. 
22, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
nga Mirdita në Berat dhe Tepelenë, prej 1 
korrik 1945 deri më 31 dhjetor 1951. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 250-251.

kola Luçie 
Lindi më 1945, në Shkodër. Më 23 

qershor 1978, me vendim nr. 168, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhtisë ndaj atdheut dhe agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl.  247-248.

kola Lulash
Lindi më 1926, në Dukagjin, Shkodër. 

Më 23 shkurt 1950, me vendim nr. 18, 
Gjykata Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor 
për «krimin e agjitacion e propagandës, 
tentativë për dezertim nga ushtria» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 129-130.

kola Lulash Zef
      Lindi në vitin 1920, në Pukë. Më 27 
prill 1994, me vendim nr. 167, Gjykata e 
Pukës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat e regjimit 
komunist më 26 korrik 1944, në fshatin 
Dukaj të Tepelenës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 250-251.

kola Lule nikë
Lindi më 1911, në Pukë. Është internuar 

për motive politike. Më 10 dhjetor 1987, 
me vendim nr. 21, Komisioni i internim-
dëbimeve e internoi 5 vjet nga Rrila (Lezhë) 
në Kashnjet (Lezhë). Ka vuajtur vetëm dy 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 251-255.

kola Llesh gjon
Lindi më 1905, në Tenë, Mirditë. Më 18 

maj 1993, Gjykata Mirditë vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes nga forcat e diktaturës 
për motive politike në korrik 1944, në 
Dukaj të Tepelenës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 550-551; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Mara ndrec
Lindi më 1880, në Këthellë Epër, 

Mirditë. Është internuar për motive 
politike. Më 22 maj 1993, me vendim nr. 
23, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
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nga Mirdita në Tepelenë, prej 13 gusht 
1949 deri më 28 nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 639-640.

kola Mara Preng
Lindi më 1900, në Rreshen, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 591.

kola Marash 
Lindi më 1898, në Shllak, Shkodër. 

Më 27 prill 1994, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës njohu faktin e vuajtjes së dënimit 
me burg nga data 5 shtator 1946 deri më 25 
tetor 1951.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 33.

kola Margjela ndue
Lindi më 1908, në Mirditë. Më 7 korrik 

1948, me vendim nr. 129, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «lidhje të ngushta me 
kriminelët në arrati duke i strehuar dhe 
furnizuar me veshmbathje e të tjera», me 
15 vjet burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 650.

kola Marije
      Lindi në vitin 1926, në Breg të Pukës. 
Më 30 prill 1994, 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, vendosi të njohë 
faktit e vuajtjes prej saj të dënimit me burg 
për motive politike nga data 1 mars 1951 
deri më 30 tetor 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 227-228.   

kola Mark 
Lindi më 1909, në Dukagjin, Shkodër. 

Më 19 tetor 1946, me vendim nr. 484, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krimin e lidhjes me Ilegalitetin 
» dhe e dënoi me 1 vit burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 1 vit. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 275-276.

kola Mark
      Lindi në vitin 1897, në Breg, Pukës. Më 
24 janar 1994, me vendim nr. 64, Gjykata e 
Pukës njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq 
për motive politike nga forcat regjimit 
komunist më 12 maj 1951, në fshatin Breg 
të Pukës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 206-207-208.

kola Mark
      Lindi në vitin 1895, në Dushk të Pukës. 
Më 1 shtator 1945, me vendim nr. 192, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
«armik të popullit» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg, humbjen e të drejtave elektorale baraz 
me kohën e dënimit, si dhe konfiskimin e 
pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 256-257.

kola Mark
      Lindi në vitin 1912, në Pukë. U arrestua 
më 11 korrik 1953, dhe më 27 dhjetor të po 
atij viti, me vendim nr. 3, Kolegji Ushtarak 
i Gjykatës së Lartë e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me bandat e armatosura 
dhe përhapje të sekretit shtetëror» dhe e 
dënoi me 25 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 200-201.

kola Mark dodë 
Lindi më 1911, në Mirditë. Është vrarë 

pa gjyq më 31 dhjetor 1944. 
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Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Mark Preng
Lindi më 1901, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 30 maj 1950 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 692-693.

kola (gjomarkaj) Mark Preng
Lindi më 1937, në Ndërshenë. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 594-595.

kola (gjomarkaj) Mark Preng
Lindi më 1901, në Ndërshenë,Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Ka 
qenë i shpallur kulak. Më 15 shtator 1953 
është tatuar me për qind shtesë mbi të 
ardhurat e ekonomisë së ashtuquajtur 
kulake. Më 16 gusht 1965 është tatuar në 
mënyrë suplementare si kulak në masën 
100 për qind.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 628-629.

kola Mark tom
Lindi më 1893, në Lalm, Lezhë. Më 

6 tetor 1945, me vendim nr. 226, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi si «armik i 
popullit», me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 321.

kola Marka
Lindi më 1925, në Lohje. Më 7 qershor 

1952, me vendim nr. 99, Gjykata Shkodër e 
dënoi për «bashkëpunim me diversantët, 
duke dhënë informata me karakter 
ekonomik, politik dhe ushtarak», me 
20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet. Më 30 qershor 1956 
dënimi iu ul në 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 182.

kola Marte Mark
Lindi më 1941, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 637-638.

kola Martin Kolë
Lindi më 1926, në Pukë. Është vrarë pa 

gjyq më 26 korrik 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Mëhill 
Lindi më 1920, në Dukagjin. Më 27 

gusht 1953, me vendim nr. 73, Ministria e 
Brendshme e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 10 
vjet burg.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 424-425. 

kola Mëhill Preng
Lindi më 1910, në Orosh, Mirditë. Më 

21 shkurt 1994, Gjykata Mirditë vendosi 
njohjen e faktit të vrasjes nga forcat e 
diktaturës për motive politike më 31 
dhjetor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 538-539.

kola Mihal 
Lindi në vitin 1958, në Lukovë të 

Sarandës. Më 5 mars 1986, me vendim 
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nr. 8, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 22 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 133-134.

kola Mihal
Lindi më 1955, në Cërrik. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 23, 
më 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Saranda në Cërrik, prej 15 
maj 1951 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 303-304.

kola (vata) Mile
Lindi më 1928, në Macukull, Mat. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mati në 
Berat dhe Tepelenë, prej 1945 deri më 31 
dhjetor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 789-790.

kola Mrikë ndue
Lindi më 1916, në Prosek, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 17 gusht 1949 deri më 30 
shtator 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 620-621.

kola nasho 
      Lindi në vitin 1921, në Kodër, Sarandë. 
U dënua për motive politike. Më 24 prill 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 

t’i njohë kohën e internim nga rrethi i 
Sarandës në Kamëz të Tiranës, prej 30 
prillit të vitit 1951 deri më 30 tetor 1953. 

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 254-255.

kola ndue
      Lindi në vitin 1944, në Pukë. Më 11 mars 
1963, me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes» dhe e 
dënoi me 14 vjet burg, humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë dhe konfiskimin 
e pasurisë. Më 12 maj 1977, me vendim nr. 
23, Gjykata e Pukës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet burg. Më 23 mars 1978, me vendim 
nr. 14, Gjykata e Mirditës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg. Përfundimisht u dënua 
me 18 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 258-259.  

kola ndue
Lindi më 1920, në Mirditë. Më 6 

gusht 1946, me vendim nr. 311, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «lidhje 
me të arratisur dhe ka bashkëpunuar me 
ta», me 1 vit burg dhe punë të rëndë. Më 6 
janar 1989, me vendim nr. 1, Gjykata Fier 
e dënoi për agjitacion e propagandë, me 8 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 174.

kola ndue
Lindi më 1948, në Milot, Krujë. Më 16 

janar 1980, me vendim nr. 6, Gjykata Krujë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër shtetit», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 198.

kola ndue Bib
Lindi më 1898, në Munor, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 
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i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim dëbimit nga 
Shkodra në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 
deri më qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 566-567.

kola ndue dedë
Lindi më 1932, në Kallmet, Lezhë. Më 

2 maj 1951, me vendim nr. 99, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «tentativë 
arratisje», me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 315.

kola ndue gjon
Lindi më 1909, në Klos. Më 25 mars 

1993, me vendim nr. 101, Gjykata Mirditë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes nga 
forcat e diktaturës për motive politike në 
prill 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 544-545.

kola ndue Llesh
Lindi më 1908, në Dardhaz, Mirditë. 

Më 16 prill 1993, me vendim nr. 259, 
Gjykata Mirditë vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes për motive politike në shtator 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 531-532.

kola ndue nikoll
Lindi më 1884, në Xhuxhë, Mirditë. Më 

16 mars 1993, me vendim nr. 192, Gjykata 
Mirditë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
për arsye politike nga forcat e diktaturës 
në gusht 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 675-676; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kola ndue Preng
Lindi më 1898, në Ndëshnesh, Mirditë. 

Oficer. Pas luftës u burgos në Shkodër.pas 
disa ditësh është çuar në Kosovë, bashkë 
me të tjerë, dhe aty u pushkatua pa gjyq. 

Më 30 prill 1993, me vendim nr. 304, 
Gjykata Mirditë vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes nga forcat e diktaturës për motive 
politike në prill 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 548-549.

kola niko
      U dëbua për motive politike. Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 
30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16.

kola nikolla ndoc
Lindi më 1909, në Nënshat, Lezhë. 

Më 29 qershor 1949, me vendim nr. 142, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi për 
«bashkëpunim në strehim kriminelësh», 
me 15 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave civile për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 248.

kola nosh 
Lindi më 1908, në Shkodër. U arrestua 

më 22 shkurt 1952, dhe më 20 qershor 1952, 
me vendim nr. 111, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit dhe furnizimit të diversantëve» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg dhe me humbjen 
e të drejtave elektorale për 2 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 1-2.

kola Pal
      Lindi në vitin 1916. Më 27 maj 1994, 
Gjykata e Pukës i njohu faktin e vuajtjes së 
dënimit me burg për motive politike prej 
26 korrikut të vitit 1951 deri më 30 shtator 
1952.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 194-195.
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kola Pal dod
Lindi më 1894, në Milot. Më 24 

nëntor 1947, me vendim nr. 557, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «faje penale 
kundër popullit, strehues dhe furnizues 
kriminelësh», me 7 vjet burg. Më 1948, 
dënimi iu zbrit në 2 vjet burg.

kola Pal Frrok
Lindi më 1907, në Mirditë. 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 arsye politike, prej 10 gusht 
1949 deri më 20 tetor 1953; me vendim nr. 
187, datë 12 shkurt 1950 të Gjykata e Lartë 
Ushtarake. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 269-271.

kola Pal gjon
Lindi më 1915, në Klos. Më 25 mars 

1993, me vendim nr. 101, Gjykata Mirditë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes nga 
forcat e diktaturës për motive politike në 
prill 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 542-543.

kola Pashk
Lindi në Dukagjin. Bujk. U dënua me 5 

vjet burg, më 1946.

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 48.

kola Pashuk 
Lindi më 1924, në Shkodër. Më 22 

shkurt 1946, me vendim nr. 7, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
pjesmarrjes në një organizatë tradhëtare 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg, punë të detyrueshme dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike 
për aq kohë.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 468-469.

kola Pavllo 
      Lindi në vitin 1928, në Lukovë të 
Sarandës. Më 23 tetor 1975, me vendim nr. 
118, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 7 vjet 
burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 124-125.

kola Pina
Lindi më 1922, në Shkodër. Më 1 shtator 

1945, Gjykata Ushtarake Shkodrës e dënoi 
si «armik i popullit», me 2 vjet burg, dhe 
punë të rëndë. Dënimi u pezullua për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 529-530.

kola Pjetër 
Lindi më 1910, në Kajvall. Më 30 

qershor 1994, me vendim nr. 2996, Gjykata 
e Shkodrës njohu vërtetimin e faktit të 
vrasjes pa gjyq për motive politike më 30 
qershor 1946.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 312-313.

kola Pjetër 
Lindi më 1942, në Shkodër. Më 6 

dhjetor 1962, me vendim nr. 61, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 501-502.

kola Pjetër
      Lindi në vitin 1904, në Dom të Pukës. 
Më 30 prill 1994, me vendim nr. 38, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës njohu 
faktin e vuajtjes prej tij të dënimit me burg 
për motive politike prej datës 21 mars 1946 
deri më 10 janar 1948.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 279-280.

KoLa



279

kola Pjetër 
Lindi më 1905, në Kurbnesh. Më 22 

tetor 1951, me vendim nr. 5, Gjykata Tiranë 
(Kol. Ushtarak) e dënoi për «tentativë 
arratisje jashtë shtetit», me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 192.

kola Pjetër
Lindi më 1912, në Kajmen, Lezhë. Më 

18 korrik 1952, me vendim nr. 115, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «takim me 
diversantët», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 280-281.

kola Pjetër gjergj 
Lindi më 1919, në Pukë. Është vrarë pa 

gjyq më 26 korrik 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Pjetër nikoll
Lindi më 1941, Lezhë. Është internuar 

për motive politike. Është internuar për 
motive politike. Më 10 dhjetor 1987, me 
vendim nr. 21, Komisioni i internim-
dëbimeve e internoi 5 vjet nga Rrila (Lezhë) 
në Kashnjet (Lezhë). Ka vuajtur vetëm dy 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 255.

kola Pjetër Preng
Lindi më 1908, në Mirditë. Më 25 

tetor 1946, me vendim nr. 515, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «strehim 
dhe furnizim kriminelësh të arratisur, 
sabotator i pushtetit», me 7 vjet burg, 
punë të rëndë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 307.

kola Polikseni 
Lindi në vitin 1965, në Cërrik. U 

dëbua për motive politike. Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 
30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 296.

kola Prel 
Lindi më 1927, në Dukagjin. U arrestua 

më 9 korrik 1949, dhe më 1 tetor 1950, me 
vendim nr. 8, Gjykata e Lartë e deklaroi 
fajtor për «krimin e pjesëmarrjes në një 
grup kundërshtar» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 377-378.

kola Prelë
Lindi më 1918, në Shllak, Shkodër. Më 

21 korrik 1954, me vendim nr. 43, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhtisë ndaj atdheut në formën e 
arratisjes» dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet si 
dhe sipas nenit 227 të K.P me 2 vjet burg. 
Përfundimisht u dënua me 20 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 435-436. 

kola Prendë
Lindi në vitin 1911, në Mesul të 

Pukës. Më 21 dhjetor 1993, me vendim nr. 
495, Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e regjimit komunist në prill të vitit 1945.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 213-215.

kola Preng
Lindi në vitin 1909, në Gjegjan të 

Pukës. Më 21 dhjetor 1993, me vendim nr. 
499, Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e diktaturës komuniste më 16 shtator 1947.
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F. 1, V. 2014, D. 15, f. 189-191.

kola Preng ded
Lindi në fshatin Orosh të Mirditës. U 

var në litar më 17 gusht 1949, pas vrasjes 
së Bardhok Bibës.

kola Preng dod
Lindi më 1908, në Krujë. Arrestuar 

18 maj 1947. Më 24 nëntor 1947, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi se «ka pasur 
dijeni për mbledhjen e të arratisurve, ka 
marrë pjesë me Ballin dhe Legalitetin 
kundër lëvizjen Na-CL», me 7 vjet burg 
dhe punë të detyruar baras me kohën e 
dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 297.

kola Preng gjin
      Lindi në vitin 1900, në Breg të Pukës. 
Më 30 prill 1994, 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, vendosi t’i njohë 
faktin e vuajtjes së dënimit me burg për 
motive politike nga data 1 mars 1951 deri 
më 30 tetor 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 229-230.

kola Preng Kol
Lindi më 1919, në Malkolaj, Shkodër. 

Më 5 shkurt 1945, me vendim nr. 21, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«pjesëmarrje në kryengritje të armatosur», 
me 30 vjet burg. Dënimi iu zbrit në 15 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 344.

kola Preng ndue
Lindi në vitin 1900, në Plan të 

Dukagjinit. Ishte kryetar i këshillit N.Çl. në 
zonën e tij, ku në vend të lajmëronte forcat 
e Divizionit të Mbrojtjes për të arratisurit 

politikë që qarkullonin në krahinë, ai i 
ndihmonte ata, përfshi dhe strehimin 
e tyre në shtëpinë e tij. Sipas akuzës, ai 
ishte në dijeni të vendit ku fshihej Atë 
Anton Harapi, dhe se prifti kishte qenë 
në shtëpinë e tij para se të arrestohej. Më 
27 shtator 1945, Gjyakata Ushatarke e 
Shkodrës e dënoi me vdekje. Dënimi iu 
kthye në burgim të përjetshëm nga Gjykata 
e Lartë Ushtarake, më 1 tetor 1945.

kola Preng ndue
Lindi më 1919, në Kukës. Arrestuar më 

19 mars 1953. Me vendim nr. 129, Gjykata 
Ushtarake  Territoriale Shkodër e dënoi 
për «bashkëpunim me bandën e armatosur 
të diversantit Gjok Mark Ndoi», me 7 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 561.

kola Preng ndue
Lindi më 1929, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 624-625.

kola Preng tom
Lindi më 1881, në Lajm, Shkodër. Më 

6 tetor 1945, me vendim nr. 405, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «krime 
kundër shtetit» me 2 vjet burg dhe punë 
të rëndë. Dënimi iu dha me kusht për pesë 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 340.

kola Preng Zef
Lindi më 1922, në Rraja Velës, Mirditë. 

Më 15 dhjetor 1993, me vendim nr. 824, 
Gjykata Mirditë vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes nga forcat komuniste për motive 
politike në korrik 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 529-530.
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kola Prengë nikoll
Lindi më 1900, në Blinisht, Mirditë. Më 

25 maj 1994, me vendim nr. 281, Gjykata 
Mirditë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për arsye politike nga forcat 
komuniste në 19 gusht 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 677-678.

kola Prenk 
Lindi më 1895, në Dukagjin, Shkodër. 

Më 27 shtator 1945, me vendim nr. 217, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krimin e sabotimit e luftës 
dhe si armik i popullit» dhe e dënoi me 
vdekje dhe konfiskimin e pasurisë. Më 
11 tetor 1945, me vendim nr. 311 Gjykata 
e Lartë e ndryshoi dënimin në burgim të 
përjetshëm. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 131-132.

kola Pretash
Lindi më 1914, në Lezhë. Më 21 tetor 

1993, me vendim nr. 596, Gjykata Malësi e 
Madhe vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
pa gjyq për arsye politike, më 5 janar 1945. 
U pushkatua në Koplik.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 210-211.

kola ram (ramazan)
Lindi më 1920, në Burrel. Më 17 

tetor 1946, me vendim nr. 375, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi si «armik i 
popullit dhe sabotator i pushtetit» me 20 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave për 5 vjet. Më 1949, është falur 
dënimi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 831.

kola rezarta 
      U dëbua për motive politike. Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 

30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16.

kola Sako
Lindi më 1909, në Marinë. Më 4 korrik 

1949, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës, e 
dënoi për «pjesëmarrjen e tij në bandën 
anarshiste e terroriste të Isa Toskës dhe 
Ballit Kombëtar», me 20 vjet burg, humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet dhe punë 
të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 22 FL. 413-414.

kola Sotiraq 
Lindi në vitin 1963, në Cërrik. U 

dëbua për motive politike. Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Sarandës në rrethin e 
Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 deri më 
30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 294-295.

kola Spiro 
Lindi në vitin 1898, në Mursi të 

Sarandës. Më 9 dhjetor 1947, me vendim 
nr. 279, Gjykata Ushtarake e Sarandës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
duke i shërbyer spiunazhit grek dhe për 
sabotimin e zgjedhjeve» dhe e dënoi me 6 
vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtave politike për një vit kohë.

F.1, V. 2014, D. 16, f. 201-202.

kola Stefan 
Lindi në vitin 1945, në Lukovë të 

Sarandës. Më 25 maj 1968, me vendim 
nr. 9, Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë. Teksa vuante dënimin, më 21 
korrik 1973, me vendim nr. 35, Gjykata 
Ushtarake e Mirditës e deklaroi fajtor 
për «pjesmarrje në një organizatë kundra 
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pushtetit popullor, sabotim dhe agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 14 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet kohë. Ky 
vendim u la në fuqi edhe nga Gjykata e 
Lartë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 264-265.

kola Stillo
Lindi më 1885, në Gjirokastër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit nga Gjirokastra në 
Krujë, prej 10 prill 1946 deri më 10 shtator 
1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 544-545.

kola Sherif ibrahim
Lindi më 1909, në Çidhën, Dibër. Më 

21 tetor 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 vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 2 nëntor 1944, 
në Bicaj (Kukës).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 433-434; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kola Shpresa
Lindi më 1969, në Lushnje. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
3, më 17 janar 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit në brenda rrit të Lushnjës, prej 
28 shkurt 1969 deri më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 351-352.

kola Shtjefën 
Lindi më 1914, në Gramsh. Më 30 

dhjetor 1947, me vendim nr. 563, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e fajeve kundër popullit» 
dhe e dënoi me 15 muaj burg dhe punë të 
detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 331-332.

kola Shtjefën ndue 
Lindi më 1927, në Pukë. Është vrarë pa 

gjyq më  31 korrik 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola tasi Petro
Lindi më 1920, në Lushnjë. Më 27 

shkurt 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 vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 26 tetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 21; Gazeta  55, 19 
nëntor 2014, 17.

kola tom Zef
Lindi më 1910, në Shllak. Më 5 dhjetor 

1992, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit me heqje lirie, 
të faktit të vdekjes së përsonit në burg pa 
qenë i dënuar dhe të pushkatuarve pa 
gjyq, vendosi njohjen e faktit te vrasjes pa 
gjyq për motive poltike në vitin 1946. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 520-521. 

kola tomë
      Lindi në vitin 1904, në Qafë-Mollë të 
Shkodrës. Më 26 qershor 1953, me vendim 
nr. 98, Gjykata Ushtarake e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «përkrahje të 
diversantëve» dhe e dënoi me 7 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 281-282.
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kola tringë
Lindi më 1924, në Pukë. U dënua me 

8 vjet internim familjarisht, me vendim 
të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, më 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 232-233.

kola tush 
Lindi më 1902, në Shkodër. U arrestua 

më 20 shkurt 1952, dhe më 30 korrik 1952, 
me vendim nr. 155, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit dhe furnizimit të diversantëve të 
arratisur» dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe 
humbjen e te drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 286.

kola thanasulla 
Lindi në vitin 1930, në Karroq të 

Sarandës. U dënua për motive politike me 
internim prej 10 nëntorit të vitit 1958 deri 
më 10 nëntor 1963.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 304-305.

kola thoma
Lindi më 1898, në Gjirokastër. Më 

8 shtator 1953, me vendim nr. 151, 
Gjykata e Lartë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 558.

kola thoma 
Lindi në vitin 1875, në Sarandë. U 

arrestua më 10 tetor 1945, dhe më 20 
nëntor të po atij viti, me vendim nr. 317, 
Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«ndërlidhje me reaksionin neofashist grek, 
propagandues kundër pushtetit popullor 
dhe si kriminel lufte» dhe e dënoi me 3 
vjet burg. Më 21 prill 1953, me vendim 
nr. 27, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e kryerjes së 
veprimeve përgatitore për të kryer akte 

terroriste kundër pushtetit dhe partisë» 
dhe për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 23 vjet 
burg dhe konfiskimin e pasurisë. Më 25 
maj 1953, me vendim  nr. 199 të Gjykatës 
së Lartë, u la në fuqi akuza e agjitacionit e 
propagandës, por u deklarua i pafajshëm 
për kryerjen e veprimeve përgatitore për 
aktet terroriste.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 219-220.

kola thoma 
Lindi në vitin 1936, në Grazhdan të 

Sarandës. U dënua për motive politike. 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi i Sarandës në 
rrethin e Cërrikut, prej 15 majit të vitit 1951 
deri më 30 shtator 1991. 

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 297.

kola Ukë çun
Lindi më 1921, në Tropojë. Më 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, vendosi njohjen e faktit vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, më 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 331-332.

kola vangjelo 
      Lindi në vitin 1934, në Zminec të Sarandës. 
U dëbua për motive politike. Më 3 nëntor 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi i Sarandës 
në rrethin e Cërrikut, prej 15 majit të vitit 
1951 deri më 30 mars 1991.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 306-307.

kola vat 
Lindi më 1917, në Theth. Më 6 maj 
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1950, me vendim nr. 90, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit dhe furnizimit të arratisurve» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 464-465.

kola vazyle
Lindi më 1927, në Burrel. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mati në 
Berat, Tepelenë dhe Lushnjë, prej 6 shkurt 
1945 deri më 13 tetor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 791-792.

kola voker 
Lindi më 1890, në Shkodër. Më 2 

qershor 1948, me vendim nr. 50, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
strehimit të të arratisurve» dhe e dënoi me 
1 vit burg dhe punë të detyruar.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 387-388. 

kola vuksan
Lindi më 1920, në Dukagjin. Arrestuar 

më 5 shtator 1952. Më 21 shkurt 1953, 
me vendim nr. 32, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Shkodër e dënoi për 
«bashkëpunim me diversantët e UDB-së 
duke iu dhënë informata sekrete e politike» 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet. Më 25 nëntor 1954 i 
zbritet dënimi në 15 vjet burg. Liruar më 
26 shkurt 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 177.

kola Xhelal
Lindi më 1901, në Macukull, Mat. 

Arrestuar më 27 shtator 1945. Më 10 

qershor 1946, me vendim nr. 99, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi se «ka strehuar 
të arratisurit», me 2 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 832-833.

kola Xhemali
Lindi më 1921, në Lolaj, Peqin. Më 13 

gusht 1945, me vendim nr. 111, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «faje të 
kryera gjatë luftës duke qenë pjesëtar i 
Organizatës së Ballit Kombëtar», me 2 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 732.

kola Zef
      Lindi në Shkozë. Në vitin 1967 eshtë 
dënuar bashkë me të atin për «krimin e 
agjitacion e propagandës» respektivisht i 
pari me 3 vjet burg dhe i dyti me 7 vjet. 
Më 21 dhjetor 1993, me vendim nr. 496, 
Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
diktaturës komuniste më 8 prill 1989, në 
vendin e quajtur Fushë Laku.

F.1, Viti 2015, D. 15, Fl.216-217.

kola Zef 
Lindi më 1876, në Dukagjin, Shkodër. 

Më 19 tetor 1946, me vendim nr. 482, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «krimin e sabotimit të Luftës» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg, punë të 
detyruar dhe humbjen e të drejtës civile e 
politike për aq kohë.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 29-30.

kola Zef 
Lindi më 1886, në Shalës, Shkodër. Më 

4 shtator 1945, me vendim nr. 225, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e sabotimit ekonomik» dhe e 
dënoi me 5 vjet burg, punë të detyruar dhe 
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konfiskimin e pasurisë.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 339-340.

kola Zef
Lindi në vitin 1944, në Pukë. Më 27 

tetor 1967, me vendim nr. 67, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 3 vjet heqje 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 244-245.

kola Zef çun
Lindi më 1907, në Qelz, Pukë. Më 21 

prill 1994, me vendim nr. 388, Gjykata 
Lezhë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
për arsye politike nga forcat e diktaturës, 
më 17 janar 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 329-330.

kola Zef Lulash 
Lindi në vitin 1923, në Pukë. U vra pa 

gjyq më 26 korrik të vitit 1944.

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kola (gjomarkaj) Zef Mark
Lindi më 1950, në Tepelenë. Ka lindur 

në vendin e internimit të familjes. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 13 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 590.

kolaci gjok
Lindi më 1910, në Orosh, Miditë. Është 

pushkatuar për motive politike, më 30 
nëntor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 537.

kolaci Koço
Lindi më 1916, në Vithkuq, Korçë. Më 

19 shtator 1945, Gjykata Ushtarake Korçë 
e dënoi për «bashkëpunim me okupatorin 
në luftë kundër frontit Na-Cl»,  me 
pushkatim dhe konfiskim pasurie. Më 6 
tetor 1945, me vendim nr. 319, Gjykata e 
Lartë modifikon vendimin  duke ja kthyer 
vendimin në burgim të përjetshëm. Më 
1949 dënimi iu zbrit në 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 468.

kolaci Koli
Lindi më 1885, në Vithkuq, Korçë. Më 

23 tetor 1951, me vendim nr. 204, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «organizim të 
një grupi kundër pushtetit dhe agjitacion 
e propagandë», me vdekje dhe konfiskim 
pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 442.

kolaci ramo Koçi 
Lindi më 1910, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 18 janar 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kolaci vizhdan 
Lindi më 1960, në Korçë. Arrestuar 

më 23 shkurt 1991. Më 2 mars 1991, me 
vendim nr. 66, Gjykata Korçë e dënoi për 
«shkelje të Dekretit mbi Manifestimet e 
Grumbullimet e ndaluara e të paligjshme 
dhe mbi mbrojtjen e përmendoreve», me 
9 muaj burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 486.

kolaj (gjomarkaj) dila Bibë
Lindi më 1913, në Shëngjin. Është 

internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 11 
nëntor 1951.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 604-605.

kolaj Esat 
Lindi më 1939, në Dukat, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 26 gusht 
1992, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit, nga rrethi 
i Vlorës në rrethin Kamëz, (Tiranë), prej 
majit 1949 deri në shtator 1951.         Më 
24 shkurt 1962, me vendim nr. 6, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut me anë të arratisjes 
në Greqi» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 52-53.

kolaj gjela Frrok
Lindi më 1915, në Shëngjin. Është 

internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 11 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 584-585.

kolaj (gjomarkaj)  gjergj nikoll
Lindi më 1910, në Ndërshenë. Është 

internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 11 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 602-603.

kolaj Kadri
Lindi më 1900, në Manëz. Arrestuar më 

2 mars 1945. Më 24 gusht 1945, me vendim 
nr. 2, Gjykata Ushtarake Kukës e dënoi si 

«kriminel lufte dhe armik i popullit» me 
vdekje dhe konfiskim pasurie. Më 4 shtator 
1945, me vendim nr. 252, Gjykata e Lartë e 
ktheu dënim në burgim të përjetshëm.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 127-128.

kolaj Kiço
      Lindi në vitin 1900, në Sopik të Sarandës. 
U arrestua më 4 prill 1960, dhe më 9 
gusht 1962, me vendim nr. 112, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 106-107.

kolaj Kolë
Lindi më 5 mars të vitit 1908, në Berishë 

të Epërme të Pukës. U vra pa gjyq më 20 
nëntor të vitit 1946.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 242-243.

kolaj Loli 
Lindi në vitin 1898, në Sopik të 

Sarandës. Më 7 dhjetor 1961, me vendim 
nr. 71, Gjykata e Sarandës e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 233-234.

kolaj Marije tuc
Lindi më 1947, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 11 
gusht 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25 FL. 600-601.
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kolaj Mëhill
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 njohjen 
e faktit vrasjes pa gjyq për motive politike 
më 25 nëntor 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 494.

kolaj Pashkë
Lindi më 1929, në Milot. Është internuar 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Miloti në Tepelenë, prej 
19 gusht 1949 deri më 20 shtator 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 234-235.

kolaj Pashuk 
Lindi më 1956, në Shkodër. Më 21 

maj 1990, me vendim nr. 100, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e kalimit të paligjshëm të kufirit» dhe e 
dënoi me 10 muaj burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 113-114.

kolaj (gjomarkaj) Pjetër tuc
Lindi më 1940, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 28 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 598-599.

kolaj Preng gjergj
Lindi më 1946, në Ndërshenë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 

së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 11 
nëntor 1951. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 596-597.

kolaj Prenë
Lindi më 1921, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Laçi 
në Tepelenë, prej 3 janar 1950 deri më 10 
shkurt 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 242-243.

kolaj Preng nikolle 
Lindi më 1900, në Mirditë. Është vrarë 

pa gjyq më 19 gusht 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kolaj rrok 
Lindi më 1897, në Prekaj, Shkodër. 

Ministër i Drejtësisë, 5 nëntor 1943-16 
qershor 1944 dhe 6 shtator – 25 tetor 1944. 
Më 13 prill 1945, u dënua me 15 burg nga 
Gjyqi Special.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 198-199; Pjetër 
Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 12.

kolaj Sokol 
Lindi më 1971, në Shkodër. Më 21 

maj 1990, me vendim nr. 100, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e kalimit të paligjshëm të kufirit» dhe e 
dënoi me 5 muaj burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 111-112.

kolaj (gjomarkaj) tuc nikoll
Lindi më 1905, në Ndërshenë. Është 

internuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
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i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 11 gusht 1949 deri më 11 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 635-636.

kolaneci Pasho
Lindi në vitin 1870, në Kolanec. Më 

31 korrik 1945, me vendim nr. 4, Gjykata 
Ushtarake e  Shkodrës e deklaroi «kriminel 
lufte» dhe «armik të popullit» dhe e dënoi 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 389-390.

kolaveri Hair (Hajrulla)
Lindi më 1884, në Mat. Më 23 tetor 1946, 

me vendim nr. 405, Gjykata Ushtarake 
Elbasan, e dënoi për «sabotim i pushtetit 
popullor», me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 849.

kolaveri Hamit
Lindi më 1923, në Macukull, Mat. 

Më 28 gusht 1945, me vendim nr. 99, 
Gjykata Tiranë e dënoi për «dezertim dhe 
organizator dezertimesh», me 12 vjet burg. 
Më 4 tetor 1972, me vendim nr. 43, Gjykata 
Mat e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 814-815.

kolaveri ismail
Lindi më 1910, në Mbrakull, Berat. 

Më 18 janar 1946, me vendim nr. 427, 
Gjykata Tiranë e dënoi «se ka penguar 
luftën e popullit, duke bashkëpunuar me 
kriminelë», me burgim të përjetshëm dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 111.
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kolaveri Shaqir
Lindi më 1909, në Burrel. Arrestuar 

më 25 shtator 1947. Më 24 nëntor 1947, 
me vendim nr. 620, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «strehim dhe furnizim 
kriminelëve të luftës» me 5 vjet burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtës civile 
baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 817.

koldashi Shaban
Lindi më 1920, në Bicaj, Kukës. Më 28 

shkurt 1951, me vendim nr. 65, Gjykata 
Ushtarake  Territoriale Shkodër e dënoi 
për «dezertim nga reparti», me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 329.

koldeda veli vesel
Lindi më 1908, në Bulqizë. Është vrarë 

pa gjyq më 5 tetor 1943.

Gazeta  55, 19 nëntor 2014, 17.

kolea anasatas
Lindi më 1931, në Tiranë. Më 9 shtator 

1950, me vendim nr. 225, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi për «tradhëti dnaj 
atdheut» me 5 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 205-206.

koleci ali
Lindi më 1886, në Selitë, Mat. Më 

19 shtator 1946, me vendim nr. 410, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«bashkëpunim me të arratisur», me 5 vjet 
burg  dhe humbjen e të drejtave për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 827.

koleci alush
Lindi më 1919, në Kishaj, Kukës. 

Arrestuar më 1 tetor 1978. Më 17 shtator 
1979, Gjykata e Kukësit e dënoi për «krimin 
e strehimit të diversantëve të ardhur nga 
Jugosllavia» dhe «agjitacion e propagandë 

kundër pushtetit popullor», me 12 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 664-665.

koleci aqif
Lindi më 1912, në Gjoricë e Epërme, 

Dibër. Arrestuar më 11 korrik 1950. Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë Tiranë e 
dënoi për «bashkëpunim me diversantët», 
për «spiunazh» dhe për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit», me 15 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave për 4 vjet. 
Më 7 janar 1957, dënimi iu zbrit në 12 vjet 
burg. Liruar më 4 shkurt 1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 150-151.

koleci Beqir
Lindi në vitin 1919, në Dibër. U arrestua 

më 9 shkurt 1945, dhe më 23 qershor të po 
këtij viti, u deklarua «armik i popullit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave politiko-civile.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 182-183; AMB, F: Divizioni 
i Mrojtjes Popullit, D. 15.

koleci Bexhet
Lindi më 1889. Ka vuajtur burg për 

motive politike, prej 10 korrik 1950 deri 
më 25 nëntor 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 154-155.

koleci dalip
Lindi më 1895. Më 14 maj 1994, sipas 

vendimit nr. 2 të Gjykatës, Komisioni 
vendosi vërtetimin e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike, prej 11 korrik 
1950 deri më 20 janar 1951. Është mbajtur 
në hetuesi. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 152-153.

koleci demir veip
Lindi më 1922, në Kolonjë. Është vrarë 
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pa gjyq më 30 shtator 1943.

Gazeta  55, 19 nëntor 2014, 17.

koleci destan
Lindi më 1880, në Burrel. Me vendim 

nr. 32, më 4 shkurt 1993, Gjykata e 
Matit vendosi njohjen e faktit juridik, 
të qëndrimit në arrati për shkak të 
përndjekjeve nga forcat komuniste brenda 
vendit. Ka vuajtur burg prej 1 dhjetor 1945, 
deri më 28 shkurt 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 237-238.

koleci Emëror
Lindi më 1924, në Starje, Kolonjë. Më 24 

qershor 1946, me vendim nr. 146, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «sabotator të 
pushtetit dhe armik i popullit» me burgim 
të përjetshëm. Dënimi iu ul në 10 vjet 
burg. Më 22 qershor 1962, me vendim nr. 
3, Gjykata e Lartë e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 67-68, 179-180.

koleci gjok gjergj 
Lindi më 1910, në Mirditë. Është vrarë 

pa gjyq më 30 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koleci Hamit
Lindi më 1920, në Burrel. Me vendim 

nr. 32, më 4 shkurt 1993, Gjykata e 
Matit vendosi njohjen e faktit juridik, 
të qëndrimit në arrati për shkak të 
përndjekjeve nga forcat komuniste brenda 
vendit. Ka vuajtur burg prej 1 dhjetor 1945, 
deri më 28 shkurt 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 236-237-238.

koleci ibrahim
Lindi më 1900, në Lam i Madh, Mat. 

Është pushaktuar më 15 tetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 802-803; Gazeta  
55, 19 nëntor 2014, 17.

koleci ismail
Lindi më 1918, në Burrel. Xhandar, 

me shërbim në Lushnjë. Më 1943 ra në 
përpjekje me forcat komuniste dhe u vra. 
Më 25 nëntor 1994, me vendim nr. 337, 
Gjykata Mat vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes për motive politike nga forcat 
komuniste në 18 gusht 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 793-795.

koleci Jahja  
Lindi më 1919, në Starje, Ersekë. 

Arrestuar më 26 dhjetor 1944. Më 29 shtator 
1945, me vendim nr. 6, Gjykata Ushtarake 
Kolonjë e dënoi për «krime kundër shtetit 
në bashkëpunim me okupatorin», me 
25 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet. Liruar më 20 janar 
1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 297-298.

koleci Liman
Lindi më 1943, në Peshkopi. Arrestuar 

më 23 dhjetor 1979. Më 9 maj 1980, 
Gjykata e Dibrës e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg. Liruar më 9 korrik 1987.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 277-278

koleci Lirije
Lindi më 1920, në Tiranë. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Berat dhe Tepelenë, prej shkurt 1948 deri 
më 1 tetor 1953. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 394-395.
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koleci Llesh gjok
Lindi më 1936, në Kallmet, Lezhë. Më 

7 janar 1958, me vendim nr. 30, Gjykata 
Lezhë e dënoi për «arratisje nga vendi i 
ndalimit» dhe për fyerje personi për shkak 
të detyrës, me 5 vjet burg. Më 30 shtator 
1976, me vendim nr. 98, Gjykata Lezhë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» me 10 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 226.

koleci Llesh ndue
Lindi më 1927, në Lezhë. Arrestuar më 

31 maj 1952. Më 9 janar 1953, me vendim 
nr. 4, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut» dhe për «agjitacion 
e propagandë» me 15 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtave për 3 
vjet. Më 1956, dënimi iu zbrit në 10 vjet 
burg. Liruar më 1960.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 236.

koleci Maksut dan 
Lindi më 1900, në Mat. Është vrarë pa 

gjyq më 1 janar 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koleci Mark tom
Lindi më 1937, në Fishtë, Lezhë. Është 

internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Lezha në 
Kuçovë dhe Tepelenë, prej 1 shkurt 1947 
deri më 31 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 333-334.

koleci Mintaz
Lindi më 15 korrik të vitit 1908, në 

Starje të Kolonjës. Më 24 qershor 1946, 

me vendim nr. 146, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi fajtor (në grup) se 
«të gjithe së bashku me njëri-tjetrin kanë 
bërë takime për përmbysjen e pushtetit 
popullor» me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 385-386.

koleci Mrikë
Lindi më 1932, në Kallmet, Lezhë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lezha në 
Gradishtë (Lushnjë), prej 15 mars 1964 
deri më 20 mars 1969. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 270-271.

koleci ndue Mark
Lindi më 1905, në Kaçinar, Mirditë. 

Më 12 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike 
në 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 546-547.

koleci rustem
Lindi më 1919, në Lam i Madh, Mat. 

Më 14 janar 1993, Gjykata e Matit, vendosi 
njohjen e faktit juridik të vrasjes pa gjyq 
për motive politike, në përpjekje me forcat 
komuniste , më 3 tetor 1944, në Peshkopi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 271-272; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

koleci Sadri
Lindi më 1948, në Kukës. Më 3 dhjetor 

1963, me vendim nr. 52, Gjykata Shkodër 
e dënoi për «krime kundër shtetit», me 5 
vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 141.

koleci Servet
Lindi në vitin 1902, në Starje. Më 

24 qershor 1946, u deklaruar fajtor «si 
sabotator i pushtetit» dhe u dënua me 
15 vjet privim lirie, me punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e të drejtave 
civile-politike.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 60-61.

koleci Sud (Maksud)
Lindi më 1900, në Mat. 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 njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 747-748.

koleci tahir
Lindi më 1910, në Burrel. Ka qenë 

pjesëtar i forcave të Abaz Kupit. U vra nga 
partizanët gjatë kthimit për në shtëpi. Më 
1994, Gjykata e Matit vendosi njohjen e 
faktit juridik të vrasjes pa gjyq, për motive 
politike, 14 shtator 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 264-265-266; 
Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koleci vaskë
Politikan.
Lindi më 1923, në Korçë. Zv/ministër 

i Punëve të Brendshme, kandidat i KQ 
të PKSH, një nga persekutorët më të 
mëdhenj në vitet e para të komunizmit. Ka 
vrarë e torturuar ose ka udhëruar vrasjen 
dhe torturimin e qindra personave që 
ishin ose regjimi komunist i konsideronte 
kundërshtarë të tij. në zonën e Shkodërs, 
në periudhën 1945-46, V.K. ``kryente 
arrestime arbistrare, vriste e torturonte 

në masë, me porosi të Koçi Xoxes dhe me 
vullnetin e tij të lirë. Në fund, u bë viktimë 
e makinës vrasëse, të cilës i kishte shërbyer 
me verbëri kriminale. Më 10 qershor 1949, 
u dënua me 10 vjet burg “për faje penale 
kundra popullit”. Në fakt, dënimi i tij 
ishte politik, pjesë e luftës së brendshme 
të PPSH, dhe dënim penal për krimet e 
kryera.

koleci Zenel
Lindi më 1913, në Panarit, Korçë. Më 

25 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 vrasjes (pushkatim) pa gjyq, për 
motive politike, në 31 janar 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 435-436; Gazeta 
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55, 28 nëntor 2014, 17.

kolevica dhimitraq
Lindi më 1926 në Korçë. Arrestuar 

më 25 prill 1950. Më 12 shtator 1950, 
me vendim nr. 129, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Korçë e dënoi për «tentativë 
arratisje dhe vjedhje revoleje», me 10 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave civile për 
3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 482.

kolgega arzi
      Lindi në vitin 1895, në fshatin Lin 
të Pogradecit. U internua për motive 
politike. Më 20 gusht 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pogradecit në 
rrethin e Tiranës, prej datës 5 prill 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 98-99.

kolgega destan
      Lindi në vitin 1895, në fshatin Lin 
të Pogradecit. U internua për motive 
politike. Më 10 gusht 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pogradecit në 
rrethin e Tiranës, prej datës 5 prill 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 102-103.

kolgega Zenepe
      Lindi në vitin 1895, në fshatin Lin 
të Pogradecit. U internua për motive 
politike. Më 20 gusht 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosur t’i njohë kohën 
e internimit nga rrethi i Pogradecit në 
rrethin e Tiranës, prej datës 5 prill 1949 
deri më 10 dhjetor 1949.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 96-97.

kolgjini ahmet
Lindi në vitin 1940, në Kukës. Më 12 

korrik 1958, me vendim nr. 66, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
15 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë të 
tundshme e të patundshme. Me dekret nr. 
3006, datë 23 nëntor 1959, iu falën 3 vjet, 4 
muaj e 3 ditë. Me dekret nr. 3603, datë 24 
nëntor 1962, iu falën dhe 1 vit, 2 muaj e 1 
ditë. U arrestua sërish, dhe më 11 shkurt 
1976, me vendim nr. 17, Gjykata e Rrethit 
të Lushnjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 14 vjet 
heqje lirie dhe konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme (të pjesës së 
tij).

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 82-83.

kolici Miti 
Lindi më 1927, në Vlorë. Më 9 shtator 

1968, me vendim nr. 37, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 313-314; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 69.

kolici vasil
Lindi më 1900, në Vlorë. Është vrarë pa 

gjyq më 1 dhjetor 1943.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
69; Gazeta  55, 19 nëntor 2014, 17.

koliqi Mark
Lindi në vitin 1908, në Berishë të 

Pukës. Më 19 shkurt 1952, me vendim 
nr. 38, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «strehim të kriminelëve 
dhe agjentëve të ardhur nga Jugosllavia» 
dhe e dënoi me 3 vjet burg dhe punë të 
detyruar. U arrestua sërish më 1963, dhe 
më 16 nëntor të po atij viti, me vendim nr. 
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49, Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
10 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 231-232.

koliqi Mëhill
      Lindi në vitin 1906, në Berishë të Pukës. 
Më 19 shkurt 1952, me vendim nr. 38, 
Gjykata Ushtarake e Shkodrës e deklaroi 
fajtor për «strehim të kriminelëve dhe 
agjentëve të ardhur nga Jugosllavia» dhe e 
dënoi me 3 vjet burg dhe punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 233-234.

koliqi Kardinal Mikel 
Klerik katolik, kardinal, muzikant, 

kompozitor.
U lind në Shkodër më 29 shtator të vitit 

1902. Shkollën fillore e nisi në Shkodër dhe 
e mbaroi në vitin 1911 në kolegjin «Arici» 
të Etërve Jezuit në Breshia të Italisë. Në Itali 
kreu dhe gjimnazin, pjesërisht në Monxa 
e pjesërisht në Bergamo e Bari. Në këtë 
periudhë mori vendimin për t’u bërë prift, 
duke lënë përgjyshëm studimet në vitin e 
dytë, për të vijuar studimet teologjike në 
seminarin «Corso di Venezia» të Milanos 
dhe më vonë në seminarin Vonogonos 
(1928-1930). Në 30 maj 1931 u shugurua 
meshtar në Kishën e Jezuitëve të Shkodrës, 
nga Arqipeshkëvi i Shkodrës Imzot Lazër 
Mjeda (1869-1935). Sapo mbaroi studimet, 
para se të kthehej në Shkodër, ku qe emëruar 
ndihmësfamullitar, iu drejtua Imzot Luigj 
Bumçit që ta dërgonte në ndonjë shkollë 
muzikore. Dhe me rekomandimin e 
Ipeshkëvit, ai u dërgua në Austri pranë një 
kori të famshëm. Kompozoi dhe realizoi 
në skenë tri melodrama me theks të fortë 
patriotik («Rozafa», «Rrethimi i Shkodrës» 
dhe «Ruba e kuqe»), si dhe rreth 40 pjesë 
korale. Gjatë kësaj periudhe arriti të 
organizonte korin e Katedrales, të cilit i 
vuri emrin «Scola Cantorum» (1932). Më 
18 prill 1936, pas shugurimit ipeshkëv të 

Dom Gaspër Thaçit, u emërua famullitar 
i qytetit. Themeloi revistën e njohur 
«Kumbona e së diellës» dhe e drejtoi atë 
si kryeredaktor nga numëri i parë (1938), 
deri sa u mbyll me arrestimin e tij, më 2 
shkurt 1945. U lirua katër vjet më vonë, 
por, pa kaluar shumë kohë, u arrestua 
sërish dhe u dënua me internim. Në vitin 
1977, në moshën 75-vjeçare, u dënua për të 
tretën herë me pesëmbëdhjetë vjet burg. U 
lirua me amnistinë e vitit 1986. Më 31 janar 
të vitit 1992 iu dha titulli «Monsinjor». Pas 
hapjes së kishave u emërua famullitar, 
detyrë të cilën e dorëzoi vetë për arsye 
moshe. Më 28 nëntor 1994 u shugurua 
kardinal në Vatikan nga vetë papa Gjon 
Pali II (1978–2005). Vdiq më 27 janar 1997.

koliqi Muharrem
Lindi në vitin 1935, në Tiranë. U 

arrestua në vitin 1954, dhe më 17 maj 
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1954, me vendim nr. 17, Gjykata e Qarkut 
të Tiranës e dënoi me burgim. U arrestua 
sërish më 7 korrik 1966, dhe më 30 shtator 
të po atij viti, me vendim nr. 40, Gjykata 
e Qarkut të Tiranës e dënoi për «tradhëti 
ndaj atdheut të mbetur në përgatitje» dhe e 
dënoi me 12 vjet heqje lirie dhe konfiskimin 
e pasurisë. Më 31 dhjetor 1966, me vendim 
nr. 191, Gjykata e Lartë e la në fuqi këtë 
dënim. 

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 68-69.

koliqi Musa 
Lindi më 1950, në Jugosllavi. Më 2 

gusht 1971, me vendim nr. 92, Gjykata 
e Fierit e deklaroi fajtor për «krime të 
parashikuara në nenin 73/1» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg si dhe për «krimin e kalimit 
të kufirit në mënyrë të paligjshme» me 3 
vjet burg. Përfundimisht u dënua me 10 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 411-412. 

koljaka dhimosten
Lindi më 1920, në Kavajë. Më 31 maj 

1951, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 1 vit burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 719-720.

koljaka Jani
Lindi në vitin 1883, në Kavajë. U dënua 

për motive politike. Më 31 korrik 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi të njohë 
faktin e vdekjes së tij në hetuesi, në vitin 
1947.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 240-241.

koljaka Jovan
Lindi më 1883, në Kavajë. 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 vuajtjes së 
dënimit, prej 25 shtator 1956 deri më 20 
qershor 1947, kur vdiq në hetuesi. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 723-724.

kolmarkaj Pjetër ndue
Është internuar për motive politike. 

Më 11 dhjetor 1993, me vendim nr. 26, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
Mirdita në Berat, prej 17 korrik 1945 deri 
më 30 nëntor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 576.

kolmarku Margjela Pjetër
Lindi më 1931, në Bazhiq, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Berat, prej 17 korrik 1944 deri më 30 
nëntor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 568-569.

kolmarku Prena gjet
Lindi më 1882, në Bez, Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 11 
dhjetor 1993, me vendim nr. 26, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Berat, prej 17 korrik 1944 deri më 30 
nëntor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 570-571.

kolomitre Lilo
Lindi më 1926, në Lashovë. Më 21 maj 

1977, me vendim nr. 10, Gjykata Kolonjë 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut në 
formën e spiunazhit» dhe «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
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me 25 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 617.

kolndrekaj ndoc 
Lindi më 1915, në Stajk, Shkodër. Më 

13 shkurt 1993, Drejtoria e Administratës 
së Burgjeve pranë Mimistrisë së Rendit 
Publik, njohu vërtetimin e faktit të vuajtjes 
së dënimit për motive politike nga data 4 
shkurt 1945 deri më 30 janar 1946. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 121-122.

kolonja Eleni
Lindi në vitin 1936, në Sarandë. U 

internua për motive politike nga Çuba në 
Fterrë të Sarandës prej 21 majit të vitit 1982 
deri më 12 shkurt 1984.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 140-141.

kolonja Kristo 
      Lindi në Sarandë. U internua për motive 
politike nga Çuba në Fterrë të Sarandës 
prej 21 majit të vitit 1982 deri më 12 shkurt 
1984.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 139.

kolonja riza
Lindi më 1896, në Selenicë. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 4 korrik 1952 
deri më 30 qershor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 410-411.

kolonja Stefan 
      Lindi më 1968, në Çukë, Sarandë. Është 
internuar për motive politike, prej 1982 
deri më 1984.

F.1, Viti 2015, D. 16, Fl.137-138.

kolonja thoma 
      Lindi në vitin 1963, në Sarandë. U 
internua për motive politike nga Çuba në 

Fterrë të Sarandës prej 21 majit të vitit 1982 
deri më 12 shkurt 1984.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 135-136.

kolpaja Bol
Lindi më 6 janar 1815, në Tiranë. 

U arrestua më 23 shkurt 1951, dhe më 
18 gusht të po atij, me vendim nr. 233, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor si «informator të italianëve» dhe për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
5 vjet privim lirie, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 1 vit 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 208-209.

koltraka Bajram
Lindi më 1906, në Peshkopi. U dënua 

për motive politike. Më 1 maj 1994, 
Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë të Drejtësisë, konfirmoi 
dënimin e tij me 5 vjet heqje lirie.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 6-5.

koltraka daut
Lindi më 1918, në Kukaj, Dibër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 3 
qershor 1947 deri më 28 prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 318-319.

koltraka dije
Lindi më 1925, në Rrenz, Peshkopi. 

Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 21, më 10 mars 1993, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Dibra në 
Cërrik, prej 15 tetor 1966 deri më 30 shtator 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 141-142.

koltraka ilir
Lindi më 1963, në Peshkopi. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
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nr. 21, më 10 mars 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Dibra në 
Cërrik (Elbasan), prej 15 tetor 1966 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 115-116.

koltraka Maliq
Lindi më 1918, në Peshkopi. Më 4 

korrik 1949, me vendim nr. 69, Gjykata e 
Rrethit të Tiranës e dënoi për «pjesëmarrje 
në grup të organizuar kundër pushtetit 
popullor» me 5 vjet heqje lirie dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 169-170.

koltraka Myftar
Lindi më 1925, në Kukaj, Dibër. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 21, më 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Dibra në Cërrik (Elbasan), 
prej 15 tetor 1966 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 307-308.

koltraka Sali
Lindi më 1959, në Dibër. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 21, 
më 10 mars 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Dibra në Cërrik, prej 
15 tetor 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 283-284.

koltraka viktor
Lindi më 1964, në Tiranë. Më 24 mars 

1986, me vendim nr. 17, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut 
mbetur në tentativë» me 6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 167-168.

kolthi Kol gjok
Lindi më 1890, në Rrasfinë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 10 
mars 1993, me vendim nr. 21, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 10 gusht 1950 deri më 12 
qershor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 663-664.

kolthi gjon Kol
Lindi më 1930. Është internuar për 

motive politike. Më 10 mars 1993, me 
vendim nr. 21, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Mirdita në Tepelenë, prej 
10 gusht 1950 deri më 22 qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 608-609.

kolvani Petraq
Lindi më 1933 në Korçë. Më 10 janar 

1963, me vendim nr. 2, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut» 
me 13 vjet burg, humbjen e  të drejtës 
elektorale për 5 vjet, konfiskim pasurie 
dhe heqjen e dekoratave të punës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 376.

kolziu dedë
Lindi më 1907, në Mirditë. Më 1 

qershor 1993, me vendim nr. 372, Gjykata 
Mirditë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
për arsye politike nga forcat e diktaturës, 
në prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 337-338.

kolziu dila gjergj
Lindi më 1961, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
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njohjen e kohës së dëbimit nga Mirdita në 
Lushnjë, prej datëlindjes 1961 deri më 10 
qershor 1990; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 249-250.

kolziu Ernest
Lindi më 1969, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mirdita në 
Lushnjë, prej datëlindjes deri më 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 137-138.

kolziu Frrok
Lindi më 1948, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, Lushnjë, prej 10 shkurt 1946 
deri më 29 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 226-227.

kolziu gjela Mark
Lindi më 1930, në Kaçinar, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 5 janar 1950 deri më 10 
nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 669-670.

kolziu gjelina gjergj
Lindi më 1961, në Laç. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 gusht 1992, 
me vendim nr. 16, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 

së dëbimit nga Mirdita në Lushnjë, prej 
1961 deri më 10 qershor 1990; bashkë me 
prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 258-259.

kolziu gjergj
Lindi më 1941, në Livadhëz, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë dhe Lushnjë, prej 10 shkurt 
1946 deri më 29 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 218-219.

kolziu gjolek
Lindi më 1970, në Plug, Lushnjë Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Plug, prej datëlindjes deri më 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 155-156.

kolziu Kristina
Lindi më 1966, në Plug, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
gusht 1992, me vendim nr. 16, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mirdita në 
Lushnjë, prej 1966 deri më 10 qershor 1990; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 264-265.

kolziu Luan
Lindi më 1975, në Gjazë, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 26 
dhjetor 1992, me vendim nr. 19, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
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njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Gjazë, prej 26 maj 1975 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 268-269.

kolziu Llesh gjon
Lindi më 1920, në Livadhëz, Mirditë. 

Më 1950, doli në arrati kundër regjimit 
komunist, prej forcave të të cilit u vra më 
vonë. Më 18 qershor 1993, me vendim nr. 
217, Gjykata Lezhë vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes pa gjyq për arsye politike nga 
forcat e diktaturës më 13 qershor 1952..

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 214-215.

kolziu Mare
Lindi më 1928, në Fregen, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej janar 1950 deri më janar 
1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 240-241.

kolziu Marjan
Lindi më 1969, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Plug, prej datëlindjes deri më 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 157-158.

kolziu Marte ded
Lindi më 1939, në Livadhëz, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë dhe Lushnjë, prej 20 janar 

1946 deri më 20 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 578-579.

kolziu Mrika Mark
Lindi më 1910, në Rrëshen. Është 

internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë, prej 10 janar 1946 deri më 1 
nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 673-674.

kolziu ndue
Lindi më 1904, në Mirditë. Është 

internuar për motive politike. Më 16 
janar 1992, me vendim nr. 2, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Mirdita 
në Tepelenë dhe Lushnjë, prej 10 shkurt 
1946 deri më 29 nëntor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 242-243.

kolziu ndue
Lindi më 1956, në Plug, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
gusht 1992, me vendim nr. 16, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mirdita 
në Plug (Lushnjë), prej 1956 deri më 10 
qershor 1990; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 272-273.

kolziu nikolin
Lindi më 1979, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja 
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në Plug (Lushnjë) prej datëlindjes deri më 
1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 111-112.

kolziu Pavlin
Lindi më 1972, në Plug, Lushnjë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
gusht 1992, me vendim nr. 16, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Plug, prej datëlindjes deri më 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 153-154.

kolziu Prena ndrec
Lindi më 1915. Është internuar për 

motive politike. Më 16 janar 1992, me 
vendim nr. 2, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Mirdita në Tepelenë dhe 
Lushnjë, prej 1946 deri më 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 647-648.

kolziu robert
Lindi më 1964, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mirdita 
në Lushnjë, prej datëlindjes deri më 1990; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 133-134.

kolziu terezë
Lindi më 1963, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mirdita 
në Plug (Lushnjë), prej 1956 deri më 10 
qershor 1990; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 276-277.

kolziu viktor
Lindi më 1963, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 gusht 
1992, me vendim nr. 16, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnjë në 
Plug (Lushnjë), prej 1963 deri në 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 278-279.

kollaku Bajram
Lindi më 1911, në Bupq, Krujë. Ka 

qenë anëtar i forcave të Abaz Kupit. Më 
1946, ai kundërshtoi shpronësimin që 
bënte e ashtuquajtura reformë agrare dhe 
u arrestua. Më 10 tetor 1995, me vendim 
nr. 780, Gjykata Krujë vendosi njohjen e 
faktit të qëndrimit në burg nga periudha 
20 mars 1948 deri më 20 prill 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 20-21.

kollaku Sulejman
Lindi më 1903, në Bupq, Krujë. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kruja në 
Berat prej 1947 deri më 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 18-19.

kollaku Xhemali
Lindi më 1930, në  Bubq, Krujë. Më 25 

korrik 1994, me vendim nr. 893, Gjykata 
Krujë vendosi njohjen e faktit e njohjes 
së qëndrimit në arrati për motive politike 
nga periudha dhjetor 1946 deri më dhjetor 
1948. Gjithashtu ka vuajtur burg për arsye 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 78-79.
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kollçaku agim
Lindi më 1956, në Kavajë. Më 2 tetor 

1986, Gjykata Ushtarake e Durrësit e dënoi 
për «arratisje në bashkëpunim, mbetur në 
përgatitje», me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 736-737.

kollçaku Bexhet
Lindi më 1918, në Kavajë. Më 18 nëntor 

1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
si «strehues kriminelësh», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 22 FL. 751-752.

kollçaku Skënder
Lindi më 1933, në Kavajë. Më 18 janar 

1978, Gjykata e Lushnjes për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 12 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 753-754.

kollçinaku alfred
U dëbua 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 dëbimit nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Lushnjës prej vitit 1964 deri më 
30 shtator të vitit 1991.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 343.

kollçinaku Zamira
Lindi në vitin 1964. U dëbua për motive 

politike. Më 7 korrik 1992, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Korça në Lushnjë, nga viti 
1964 deri më 30 shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.166- 167.

kollollari doloreza
Lindi më 1956, në Ersekë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 

vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit nga Tirana në Çarshovë 
(Përmet), prej 10 mars 1964 deri më 10 
tetor 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 205-206.

kollollari Fatime
Lindi më 1942, në Çorshovë, Përmet. 

Është dëbuar për motive politike. Më 10 
shkurt 1993, me vendim nr. 20, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Tirana në 
Çarshovë (Përmet), prej 10 mars 1964 deri 
më 10 tetor 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 207-208.

kollollera Fatime
U dëbua për motive politike. Më 

19 shkurt 1993, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Përmetit, prej 10 marsit të vitit 1964 deri 
më 10 tetor 1967.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 300.

kollovari ali
Lindi më 1900, në Luar, Mallakastër. 

Më 21 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e 
Fierit e dënoi «se, si armik i popullit dhe 
kriminel lufte, ka kryer këto faje: ka qenë 
pjesëtar i bandës terroriste të Isa Toskës, 
ka marrë pjesë në operacionet e kësaj 
bande kundër Ushtrisë N.Cl, ka marrë 
pjesë në vrasjet, grabitjet dhe djegiet»; me 
30 vjet burg, punë të detyruar, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme 
dhe humbjen e të drejtave politike për aq 
kohë. Më 24 dhjetor 1946 dënimi iu ul në 
20 vjet burg dhe punë të detyruar. Më 27 
prill 1949, dënimi iu zbrit në 10 vjet burg 
dhe punë të detyruar. 

KoLLovari
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22,  FL. 468-469.

komani Elmaz
Lindi më 1921, në Velabisht, Berat. 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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 23 nëntor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 271-272; Gazeta  
55, 19 nëntor 2014, 17.

komani Mark 
Lindi më 1922, në Mali Hebe, Shkodër. 

Më 27 korrik 1958, me vendim nr. 6, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativës së arratisjes» dhe e dënoi me 25 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 449-450. 

komasku Luigj
Lindi më 1905, në Shkodër. Arrestuar 

më 6 shtator 1946. Më 10 qershor 1949, me 
vendim nr. 77, vuajti dy vjet burg, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e liroi për mungesë 
provash.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 737-738.

kombi adem 
Lindi më 1923, në Shkodër. U arrestua 

më 19 shtator 1950, dhe më 2 shkurt 1951, 
me vendim nr. 50, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativës së arratisjes, bashkëpunim me 
diversantët dhe agjitacion e propagandës» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 19-20.

komena adem
      Lindi në vitin 1939. U dënua për motive 
politike, dhe me vendim të Komisionit 

Qendror të Internim-Dëbimeve të datës 22 
dhjetor 1993, u internua nga rrethi Bajram 
Currit në rrethin e Lushnjës, prej datës 10 
nëntor 1958 deri më 2 prill 1960.

F.1, Viti 2015, D. 15, Fl.301-302.

komena Fatime
      Lindi në vitin 1925. U dënua për motive 
politike, dhe me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve të datës 22 
dhjetor 1993, u internua nga rrethi Bajram 
Currit në rrethin e Lushnjës, prej datës 10 
nëntor 1958 deri më 2 prill 1960.

F.1, Viti 2015, D. 15, Fl.297-298.

komena Hazir
      Lindi në vitin 1901. U dënua për motive 
politike, dhe me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve të datës 22 
dhjetor 1993, u internua nga rrethi Bajram 
Currit në rrethin e Lushnjës, prej datës 10 
nëntor 1958 deri më 20 nëntor 1967.

F.1, Viti 2015, D. 15, Fl.299-300.

komi Ferit
Lindi më 1933, në Shkodër. Më 6 

korrik 1951, me vendim nr. 132, Gjykata 

KoMani
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Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës kundër 
reformave të pushtetit popullor» dhe e 
dënoi me 15 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 133-134.

komini Mihal 
Lindi më 1944, në Vlorë. Më 18 dhjetor 

1974, me vendim nr. 276, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion 
e propagandës» dhe e dënoi me shtrimin 
e tij në spitalin psikiatrik. Ka dalë nga ky 
spital më 10 dhjetor 1976.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 16-17-18-19.

komnino gjergj 
Poet, folklorist.
U lind në fshatin Brezhdan të Përmetit, 

në vitin 1919. Pas arsimimit në shkollat e 
Përmetit, Gjirokastrës dhe të Elbasanit, 
studimet i filloi në Firence të Italisë, por, si 
shumë studentë shqiptarë, i ndërpreua ato 
dhe u rreshtua në batalionin «Vullnetarët e 
lirisë». U diplomua pas lufte në Fakultetin 
e Filozofisë dhe të Letërsisë në Zagreb. Pas 
kryerjes së studimeve, punoi si pedagog 
në gjimnazet e Tiranës dhe Durrësit, si 
dhe në Institutin e Folklorit. Mori pjesë në 
disa nga ekspeditat kërkimore folklorike 
të këtij Instituti. Pas një letre dejtuar 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 
gjendjen e popullit shqiptar, më 1957 u 
arrestua bashkë me të shoqen, Veronikën 
[shih], dhe u denua me vdekje, dënim që 
më vonë iu ul në 13 vjet heqje lirie. Vdiq në 
Itali, në vitin 1996.

vepra: «Naimi, poeti-njeri: tragjedi në 
vargje» (Firence, 1943); «Këngë popullore 
lirike» (Tiranë, 1955) etj. Në arkivin e 
Insitutit të Antropologjisë Kulturore dhe 
Studimit të Artit ruhen rreth pesëdhjetë 
vëllime folklorike të mbledhura në vitet 
1949-1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 541-542

komnino veronika 
Folkloriste, e shoqja e Gjergj Komninos 

[shih].
Lindi më 1931, në Durrës. Më 22 gusht 

1957, Gjykata e Lartë, Kolegji Ushtarak, 
e dënoi për «tentativë arratisjeje», 
«agjitacion e propagandë» dhe «përhapje 
të sekretit shtetëror», me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet. Mori pjesë në 
disa nga ekspeditat kërkimore folklorike 
të Institutit të Folklorit. U arrestua bashkë 
me të shoqin, Gjergjin. Ishte 24 vjeçe dhe 
shtatzanë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 741-742.

komti nimete
Lindi më 1929, në Tiranë. U internua 

për motive politike. Më 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Vlorës, nga qershori i vitit 1980 deri më 21 
maj 1981.

F. 1, V. 2014, D. 14, f.94-95.

komti Ylvi
Lindi në vitin 1943, në Tiranë. Më 8 

shtator 1980, me vendim nr. 387, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 234-235.

kona (hasani) Evgjeni
Lindi më 1934, në Pobickë, Kolonjë. 

Me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve është internuar nga 
Erseka në Lushnjë, preej 24 shkurt deri më 
19 qershor 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 398-399.

Kona
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konda Petrit
Lindi në vitin 1940, në Korçë. Më 25 

dhjetor 1956, me vendim nr. 186, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën e 
arratisjes në një shtet të huaj» dhe e dënoi 
me 12 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 217-218.

kondaj Enver 
Lindi më 1920, në Vlorë. Më 7 shkurt 

1966, me vendim nr. 3, Gjykata e Vlorës e 
deklaroi fajtor për «krimin sipas nenit 73/1 
të K.P» dhe e dënoi me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 272-273.

kondaj Refije Bektash
Lindi më 1900, në Vlorë. Është vrarë pa 

gjyq më 8 tetor 1943.

Gazeta  55, 19 nëntor 2014, 17.

kondaj Selime 
Lindi më 1938, në Dukat, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 18 gusht 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Vlorës në Kamëz, Tiranë, prej 5 maj 1945 
deri më 5 janar 1953. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 357-358.

kondakçiu naun
Lindi më 1934, në Lushnje. Më 4 

mars 1966, Gjykata e Tiranës, e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut, mbetur në veprime 
përgatitore», me 7 vjet burg. Dënimi iu 
zbrit në 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 326-327.

kondakçi tomi
Lindi më 1959, në Korçë. Më 24 korrik 

1980, me vendim nr. 130, Gjykata Korçë e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut në formën 

e arratisjes të mbetur në tentativë» dhe 
për «agjitacion e propagandë»,  me 12 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 476.

kondi albert
Lindi më 1955, në Kuç, Vlorë. Më 27 

nëntor 1986, Gjykata e Sarandës e dënoi 
për «përgatitje për arratisje në grup 
të organizuar jashtë shtetit», dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 23 vjet burg 
dhe heqjen e të drejtës së zgjedhjes për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 712-713.

kondi dino
Ka vuajtur burg për arsye politike. U 

dënua më 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
149.

kondi Elma 
Lindi në vitin 1896, në Konispol. U 

dënua për motive politike. Më 6 maj 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit prej 4 marsit të vitit 
1957 deri më 4 mars 1963.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 282-283.

kondi Enver
Ka vuajtur burg për arsye politike.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
145.

kondi Hajri
Lindi më 1917, në Berat. Arrestuar 

mars 1949. Më 2 shtator 1949, me vendim 
nr. 173, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
për «pjesëmarrje në grup antipushtet» me 
4 vjet burg, punë të detyruar humbjen e të 
drejtës elektorale për 2 vjet. Liruar më 29 
nëntor 1952.

Konda
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 338-340.

kondi Jorgo
Lindi më 1952, në Marafend, Sarandë. 

Arrestuar më 19 maj 1969. Më 12 korrik 
1969 Gjykata e Tiranës e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut, në formë tentative jashtë 
shtetit», me 5 vjet burg. Liruar më 5 maj 
1974.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 587-588.

kondi Kosta
Lindi më 1917, në Gjirokastër. Më 9 

maj 1952, Gjykata Ushtarake e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 625.

kondi Mihal
Lindi më 1923, në Zagori, Gjirokastër. 

Arrestuar më 14 nëntor 1944. Më 21 prill 
1945, Gjykata Ushtarake, Korporata e 
parë Tiranë, e dënoi me akuzën kriminel 
lufte dhe armik i popullit, me vdekje 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme 
e të paluajtshme. Dënimi me vdekje 
është aprovuar edhe nga Gjykata e Lartë 
Ushtarake. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 463-464.

kondi nuhe
Lindi më 1923, në Fushëbardhë, 

Gjirokastër. Me vendim nr. 528, më 27 
prill 1994, Gjykata e Gjirokastrës vendosi 
njohjen e faktit të vdekjes për motive 
politike, në përleshje me forcat partizane, 
më 3 shkurt 1944, në luftën e Zhulatit 
(Gjirokastër). 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 473-474; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kondi Pandi
Lindi më 1911, në Berat. Më 31 dhjetor 

1947, me vendim nr. 554, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi «se ka qenë iniciator në 

krijimin e Ballit Kombëtar Shqiptar  në 
Berat, ka qenë i lidhur me agjentët Anglo-
Amerikanët ku ju ka dhënë informata me 
karakter ushtarako-politiko ekonomik dhe 
ka pasur lidhje me kriminelët e arratisur» 
me vdekje, me humbjen përgjithmonë të 
të drejtave civile e politike dhe konfiskim 
pasurie. Dënimi iu kthye në vuajtje me 
burg. Më 18 tetor 1974, e arrestuan sërish. 
Më 7 janar 1975, me vendim nr. 1, Gjykata 
Berat e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 305.

kondi Perikli
Lindi në vitin 1905, në Vuno të 

Himarës. Më 16 mars 1948, me vendim nr. 
14, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor për «sabotim në detyrë» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
5 muaj privim lirie me punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë së tij të tundshme e 
të patundshme dhe humbjen e të drejtave 
civile baraz me kohën e ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 75-76.

kondi razip 
Lindi më 1928, në Vlorë. U arrestua 

më 29 qershor 1948, dhe më 6 maj 1948, 
me vendim nr. 31, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e agjitacion e propagandës dhe dezertor» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 60-61.

kondi vasil
Lindi më 1870, në Korçë. Më 22 

tetor 1946, me vendim nr. 300, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «veprimtari 
armiqësore kundër pushtetit popullor» me 
6 vjet burg, humbjen e të drejtës elektorale 
baras me kohën e dënimit dhe konfiskim 
pasurie.

Kondi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 691.

kondi vehip 
Lindi në vitin 1909, në Shalës të 

Sarandës. U arrestua më 23 maj 1959, dhe 
më 21 shtator të po atij viti, me vendim 
nr. 23, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «moskallëzim të 
krimit kundër shtetit» dhe «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 225-226.

kondi Xhafer
Lindi në vitin 1923, në Tiranë. U 

arrestua më 15 gusht 1946, dhe më 5 
nëntor 1947, me vendim nr. 646, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor se 
«ka propaganduar dhe axhituar kundra 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 
vjet privim lirie me punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave civile-politike për 2 
vjet kohë. U arrestua sërish më 16 korrik 
1979, dhe më 19 dhjetor të po atij viti, 
me vendim nr. 513, Gjykata e Rrethit të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit socialist» dhe e 
dënoi me 10 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 393-394.

kondi Xhelal 
Lindi më 1920, në Vlorë. Më 9 mars 

1995, me vendim nr. 493, Gjykata e 
Vlorës njohu faktin e vrasjes pa gjyq për 
motive politike nga forcat komuniste më 
1 tetor 1944, në vendin e quajtuar Qafa 
Koshovicës. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 13-14-15; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kondili Koço
      Lindi në vitin 1920, në Delvinë. Më 

9 janar 1953, me vendim nr. 4, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut dhe agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me vdekje, me 
pushkatim.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 63-64; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. 22, FL. 601-602.

kondo Llambi  
Lindi në vitin 1942, në Sarandë. Më 

23 mars 1963, me vendim nr. 14, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi me 12 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 108-109.

kondo Mihal
      Lindi në vitin 1884, në Pepel të 
Gjirokastrës. U arrestua më 25 gusht 1945, 
dhe më 16 tetor të po atij viti, me vendim 
nr. 286, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor si «pjesmarrës në 
organizatën tradhëtare të Ballit Kombëtar, 
kriminel lufte dhe armik i popullit», 
se «ka kaluar kufirin dhe duke qenë 
bashkëpunëtor me reaksionin e huaj ka 
sabotuar luftën N. Çl., dhe ka qenë spiun 
e informator i italianëve» dhe e dënoi me 
7 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë. Në bazë të nenit 51/2 të ligjit 382 , 
datë 24 dhjetor 1945, dënimi iu kthye në 7 
vjet burg dhe punë të detyruar. Me dekret 
nr. 819, datës 27 prill 1949, të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor u lirua nga burgu.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 308.

kondo nustret
      Lindi në vitin 1888, në Sarandë. Më 13 
shtator 1950, me vendim nr. 480, Gjykata 
e Sarandës e deklaroi fajtor për «sabotim 
ekonomik» dhe e dënoi me 10 vjet burg 
dhe punë të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 213-214.

Kondi
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kondo Spiro 
      Lindi në vitin 1910, në Sarandë. Më 
18 nëntor 1967, me vendim nr. 33, Gjykata 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 5 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 110-111.

kondo vangjel 
Lindi në vitin 1914, në Dhivër të 

Sarandës. Më 4 dhjetor 1970, me vendim 
nr. 33, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 5 vjet 
burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 112-113.

kondolloli dhimitër
Lindi më 1910, në Sopik, Gjirokastër. 

Më 16 korrik 1946, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi për «tradhti e 
lartë, si armik i popullit», me 5 vjet burg, 
humbjen e të drejtave qytetare e politike, 
dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme e 
të paluajtshme, pjesërisht të tij. Arrestuar 
më 17 prill 1957. Më 7 gusht 1957, me 
vendimin nr. 35, u dënua për «tradhti 
ndaj atdheut» në formën e arratisjes jashtë 
shtetit dhe «agjitacion e propagandë», me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së tij të 
luajtshme e të paluajtshme, dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 4 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 622-623.

konduli aleko
Lindi më 1908, në Korçë. Është 

internuar për motive politike, nga Korça 
në Lushnjë, prej 14 maj 1954 deri më 3 
maj 1955. Më 1968, u internua përsëri, nga 
Korça në një fshat të po këtij rrethi, prej 14 
shkurt 1968 deri më 14 shkurt 1973.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 688-689.

konduli Mihal
Lindi më 1905, në Bodrishtë, 

Gjirokastër. Më 13 janar 1947, me vendim 
nr. 3, Gjykata Ushtarake Gjirokastër, e 
dënoi si «armik i popullit dhe sabotator 
i pushtetit», me 20 vjet burg, humbjen e 
të drejtave elektorale baras me kohën e 
dënimit dhe konfiskim pasurie. Më 1949, 
iu ulën 5 vjet burg nga dënimi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 586.

kondura dhimosten
Lindi më 1909, në Korçë. Arrestuar më 

7 dhjetor 1950. Më 6 prill 1951, me vendim 
nr. 47, Gjykata Ushtarake Territoriale 
Korçë e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor»,  me 7 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 470.

kongoli abdyl
Lindi më 1890, në Elbasan. Më 29 

dhjetor 1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e deklaroi dënoi për krime kundër shtetit, 
me burg të përjetshëm. Vdiq në burg, më 
7 shkurt 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 13-14.

koni Sure 
Lindi më 1911, në Maminas, Durrës. 

Më 31 gusht 1949, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi «për mos denoncim të faji 
penal të kryer nga kriminelë të arratisur», 
me dy vjet punë korrektonjëse, por meqë 
kishte vuajtur 8 muaj burgim, u lirua. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 686-687.

koni Zydi
Lindi në vitin 1941, në Shijak. Më 25 

korrik 1978, me vendim nr. 770, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 

Koni
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popullor» dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 363-364.

konica ali
Lindi më 25 dhjetor 1947, në Tiranë. Më 

8 dhjetor 1978, me vendim nr. 521, Gjykata  
e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 106-107.

konica isuf 
Lindi më 1917, në Konicë. Më 13 

gusht 1946, me vendim nr. 229, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 5 
vjet burg dhe humbjen e të drejtave për 5 
vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 85-86.

Konica Qazim 
Lindi më 1910, në Konicë. Më 28 qershor 
1945, me vendim nr. 51, Gjykata Ushtarake 

e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin si 
kriminel lufte» dhe e dënoi me 30 vjet 
burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 206-207.

konini dhoskë
Lindi më 1888, në Përmet. U dënua 

për motive politike. Më 16 maj 1994, me 
vendim nr. 804, Gjykata e Përmetit njohu 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq nga forcat 
partizane në janar 1944.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 30-31; Gazeta 55, 28 nëntor 
2014, 17.

konini Kiço
      Lindi në vitin 1907, në Përmet. Më 26 
gusht 1951, me vendim nr. 48, Gjykata 
Ushtarake Territoriale e Durrësit e deklaroi 
fajtor për «arratisje jashtë shtetit» dhe 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
7 vjet burg, punë të detyruar dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 1 vit kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 22-23.

Konica

Pamje nga Gjyqi Special, 1945
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konini Panajot
Lindi më 1941, në Derviçan, 

Gjirokastër. Më 14 janar 1958, me vendim 
nr. 1, Gjykata Ushtarake Gjirokastër, e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut në formë 
tentativë arratisje», me 12 vjet burg dhe 
konfiskim pasurie. Më 7 qershor 1966, me 
vendim nr. 7, Gjykata Gjirokastër e dënoi 
për «tentativë arratisje jashtë shtetit», 
me 20 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 590.

kono dhimitraq
Lindi më 1936, në Kolonjë. Më 7 gusht 

1996, me vendim nr. 1144, Gjykata Lushnjë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes në kufi 
për arye politike në ndjekje nga forcat 
komuniste më 24 janar 1963 në vendin 
Ersekë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 185-186-187.

konomi andon
Lindi më 1939, në Dhivër, Sarandë. 

Më 4 mars 1978, Gjykata e Fierit e dënoi 
për «agjitacionit e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 9 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 439-440.

konomi anthim
Lindi në Gjirokastër. Kreu shkollën 

teknike në Tiranë dhe u diplomua në 
Institutin Politeknik të Torinos (Itali). 
Punoi në fushën e ndërtimit. Gjatë luftës 
përkrahu komunistët, u arrestua nga 
gjermanët. Pas luftës punoi si inxhinier 
në rindërtimin e urave. Më 1947, u dënua 
me vdekje nga gjyqi ushtarak, si armik i 
popullit dhe në shërbim të agjenturës 
amerikane. Shpëtoi nga ekzekutimi 
rastësisht; Sigurimi vendosi ta rimerrte, 
bashkë me dy kolegë të tjerë, në pyetje dhe 
të zgjeronte procesin, me synimin “për të 
marrë material për ta pasur për rekrutimin 

e agjentëve.”

Uran Butka, Ringjallje, (Tiranë: PHOENIX, 
1995), 178-179.

konomi athina
Lindi më 1919, në Labovë të 

Gjirokastrës. Më 21 korrik 1948, me vendim 
nr. 131, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi «armik të popullit, duke qenë në 
shërbim të agjenturës anglo-amerikane» 
dhe e dënoi me vdekje. Më vonë iu fal jeta.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 17-18.

konomi Bebi
Lindi më 1927, në Vlorë. Më 24 dhjetor 

1968, me vendim nr. 180, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 8 vjet burg 
dhe heqjen e dekoratës.  Më 13 korrik 1973, 
me vendim nr. 34, Gjykata e Mirditës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës dhe sabotimit si pjesëmarrës 
i një organizate kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 293-294; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 77.

konomi dhimitër
Lindi më 1903, në Dhivër, Sarandë. 

Mjek. Nuk pushoi kurrë së ndihmuari 
bashkëvuajtësit e tij të sëmurë. Më 15 
shtator 1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut, duke u 
vënë në shërbim të zbulimit grek, dhe për 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 18 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
heqjen e të drejtës elektorale për 4 vjet, dhe 
heqjen e dekoratave. Më 11 korrik 1978, 
Gjykata e Fierit, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg. Vdiq në burgun e Burrelit.

Kononi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 437-438; Agim 
Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xheferri, 1995), 51.

konomi Frosina 
Lindi më 1935, në Patos. U dënua 

për motive politike, dhe më 13 prill 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Himarës 
në Kamëz, nga 25 mars 1949 deri më 28 
nëntor 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl.371-372.

konomi Heretushe
Lindi më 1938, në Palasë, Himarë. U 

dënua për motive politike, dhe më 13 prill 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Himarës në Kamëz, nga 25 mars 1949 deri 
më 28 nëntor 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 345-346.

konomi Jani
Lindi më 1934, në Sarandë. Arrestuar 

më 17 prill 1975.Më 17 qershor 1976, Gjykata 
e Lartë e Tiranës dënoi për «sabotim dhe 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 23 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së tij, humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet, dhe heqjen e titujve 
dhe dekoratave që mbante.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 405-406.

konomi Kiço
Lindi në vitin 1937, në Gjirokastër. Më 

25 shkurt 1982, me vendim nr. 77, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie. U fal me 
dekret nr. 6656, datë 28 tetor 1982, të KKP.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 214-215.

konomi Kosta 
Lindi në vitin 1945, në Dhivër të 

Sarandës. U dënua për motive politike me 
internim prej 1 majit të vitit 1967 deri më 
18 janar 1973.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 292-293.

konomi Konstando
Lindi më 1906, në Hllomo të 

Gjirokastrës. Më 12 dhjetor 1952, me vendim 
nr. 89, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tentativë arratisjeje për 
në Greqinë monarkofashiste» dhe e dënoi 
me 3 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1 vit 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 28-29.

konomi nesti
Lindi në Korçë. Kreu shkollën tregtare 

franceze në Bukuresht, punoi si komisioner 
tregtar. Në rini, shërbeu si krye psalt në 
Mitropolinë e Korçës. U aktivizua me 
lëvizjen komuniste, më 1945 u emërua shef 
i tregtisë në Durrës. U arrestua më 1946, 
pasi e torturuan 10 muaj në hetuesi, u lirua 
pa u dënuar. Pas lirimit punoi në ndërtim, 
por rastisi që një herë u takua me Enver 
Hoxhën, të cilin e njihte personalisht. 
“A po vjell vrer kundër Pushtetit, që ke 
përfunduar në llaç, o Nesti?” e pyeti ai. Pas 
këtij takimi, u arrestua dhe u dënua me 10 
vjet burg për propagandë fetare.

Agim Musta, Dosjet e gjalla, (Tiranë: Sh.B. Bilal 
Xheferri, 1995), 135-36.

konomi nikolla 
Lindi më 1922, në Poliçan, Gjirokastër. 

Më 28 korrik 1978, Gjykata e Gjirokastrës 
e dënoi «për tradhti ndaj atdheut, për 
diversion dhe agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 25 vjet 
burg, dhe heqjen e së drejtës elektorale për 
5 vjet.

KonoMi
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 493-494.

konomi nuli
      Lindi në vitin 1902, në Përmet. Më 13 
qershor 1946, me vendim nr. 24, Gjykata 
Lartë e deklaroi «armik të popullit» dhe e 
dënoi me burgim të përjetshëm, humbjen 
e të drejtave politike dhe konfiskimin e 
pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 7-8.

konomi Pano 
Lindi më 1927, në Himarë. Më 29 

tetor 1957, me vendim nr. 156, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «krimin e tradhtisë ndaj atdheut në 
formën e tentativës për arratisje» dhe 
e dënoi me 15 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë, humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet dhe heqjen e dekoratave si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 8 vjet burg. Përfundimisht u dënua 
me 18 vjet burg, konfiskimin e pasurisë, 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
si dhe heqjen e dekoratave.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 276-277.

konomi Perikli
Lindi më 1943, në Vlorë. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 18, më 19 nëntor 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Durrësi në Tiranë, prej 1 
maj 1958 -1 nëntor 1949 (internim), dhe 5 
tetor 1968 -5 dhjetor 1973 (dëbim).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 639-640.

konomi Petro
Lindi më 1877, në Sarandë. Më 18 

korrik 1947, me vendim nr. 170, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokatrës e deklaroi fajtor se 
«ka marrë pjesë në grup armiqsh kundër 

pushtetit popullor» dhe e dënoi me 3 vjet 
heqje lirie dhe punë të detyruar. 

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 159-160.

konomi Petro
Lindi më 1931, në Palasë, Himarë. Më 

17 nëntor 1945, me vendim nr. 343, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «krime 
kundër popullit dhe shtetit», me 7 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave qytetare 
për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 119-120.

konomi Spiro dhimitër
Lindi më 1924, në Vlorë. Më 5 prill 1980, 

Gjykata e Fierit, e dënoi se ka zhvilluar 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 429-430; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 77.

konomi Spiro  Harilla
Lindi më 1948, në Palasë, Himarë. U 

dënua për motive politike, dhe më 13 prill 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Himarës në Kamëz, nga 25 mars 1949 deri 
më 28 nëntor 1952. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 365-366.

konomi Stavro
Lindi më 1920, në Delvinë. Më 14 

maj 1994, Komisioni për njohjen e kohës 
së dënimit, vendosi vërtetimin e faktit të 
vuajtjes së dënimit për motive politike, 
prej 5 shtator 1946 deri më 22 prill 1947, ku 
vdiq në hetuesi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 599-600.

konomi teli 
Lindi në vitin 1940, në Dhivër të 

Sarandës. U dënua për motive politike me 
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internim prej 1 majit të vitit 1967 deri më 
18 janar 1973.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 302-303.

konomi thoma
Lindi më 1928, në Dhërmi, Vlorë. 

Arrestuar më 15 korrik 1948. Më 14 gusht 
1948, me vendim nr. 277, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e dënoi si «anëtar i një grupi 
kundër pushtetit, ka tentuar të arratiset 
për në Itali me peshkarexhën e Marinës 
Ushtarake», me 10 vjet burg, punë të 
detyruar dhe humbjen e të drejtave politike 
e qytetare për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 258.

konopullos dhimitër
Lindi më 1884, në Korçë. Më 30 shtator 

1950, me vendim nr. 149, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «spiunazh dhe agjitacion 
e propagandë», me 20 vjet burg, punë të 
detyruar, konfiskimin e shtëpisë së tij në 
lagjen nr. 4, rruga “Vashington”, nr. 3, në 
Korçë, dhe humbjen e të drejtave civile për 
5 vjet. Vdiq në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 616.

konjari Sulo
Lindi në vitin 1903, në Gjirokastër. 

Më 27 shtator 1947, me vendim nr. 187, 
Gjykata  e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
si «anëtar i një organizate tradhëtare-
sabotatore të lidhur me kriminelët e luftës 
brenda dhe jashtë vendit të ndihmuar 
dhe nga imperializimi anglo-amerikan», 
që ka «kryer akte sabotazhi, spiunazhi 
dhe terrorizmi për rrëzimin e pushtetit 
popullor», dhe e dënoi me 15 vjet heqje 
lirie, konfiskimin e pasurisë së tundshme e 
të patundshme dhe humbjen e të drejtave 
baraz me kohën e ndëshkimit.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 98-99.

konti rrok 
Lindi në Zagorë. Më 17 korrik 1946, 

me vendim nr. 249, Gjykata Ushtarake 
e Shkodër e deklaroi fajtor për «krimin 
e pjesmarrjes në akte kriminale kundër 
popullit, agjitacion e propagandë 
kundër luftës N.Ç, si dhe ka marë pjesë 
në kryengritje për rrëzimin e pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 20 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 23-24.

kopaçi Jonuz
Lindi më 1910, në Qukës, Librazhd. 

Më 17 nëntor 1945, me vendim nr. 204, 
Gjykata Ushtarake Elbasan e dënoi për 
«pjesëmarrje në milicinë fashiste dhe në 
Organizatën e Ballit Kombëtar» me 5 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e 
të drejtave elektorale baras me kohën e 
dënimit. Më 21 janar 1964, me vendim nr. 
3, Gjykata Elbasan e dënoi për «agjitacion 
e propagandë» me 8 vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 379.

kopaçi Lido
Lindi në 1925, në Qukës. U dorëzua te 

frocat e Divizionit Mbrojtjes Popullit në 
shtator të vitit 1945, të cilat e ekzekutuan 
në tetor të vitit 1945 si të implikuar me 
Ballin Kombëtar.

AMB, F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 68.

kopaçi refat
Lindi më 1919, në Qukës, Librazhd. 

Ka qenë pjesëmarrës në forcat e Ballit 
Kombëtar. Më 9 prill 1993, me vendim nr. 
317, Gjykata Librazhd vendosi njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për arsye politike 
nga forcat partizane, më 31 gusht 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 359-361; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kopaçi Selim
Lindi më 1887, në Qukës, Librazhd. 

Më 23 nëntor 1993, me vendim nr. 856, 
Gjykata Librazhd vendosi njohjen e faktit 
të vrasjes pa gjyq për arsye politike nga 
forcat e diktaturës më 20 dhjetor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 424-425; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kopaçi Shaban
Lindi më 1927, në Qukës, Librazhd. 

Më 14 janar 1953, me vendim nr. 3, Gjykata 
Korçë e dënoi për «vepra përgatitore për 
terror kundër pushtetit popullor», me 20 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 368-369.

kopaçi Xhemal
Lindi më 1936, në Shkumbin. Më 27 

shtator 1979, me vendim nr. 62, Gjykata 
Librazhd e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër shtetit», me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 381.

kopali dukë
Lindi më 1950, në Çarraj të Vlorës. U 

internua për motive politike. Më 26 maj 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e internimit nga rrethi i Vlorës 
në Kamzë të Tiranës, prej 5 majit të vitit 
1951 deri më 10 maj 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 43-44.

kope Hekuran
U dëbua për motive politike. Më 

1 shtator 1993, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit admini-
strativ, vendosi t’i njohë kohën e dëbimit 
nga Korça në Fier prej vitit 1968 deri më 30 
shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 150.

kopili Zyhdi
Lindi më 1930, në Elbasan. Më 9 shtator 

1950, Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi 
për «dezertim nga ushtria», me 2 vjet burg 
dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22,  FL. 199-200.

kopliku ahmet 
Lindi më 1925, në Shkodër. Më 8 janar 
1947, me vendim nr. 45, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e strehimit dhe bashkëpunimit me të 
arratisurit» dhe e dënoi me 20 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 84.

kopliku Hamdi  
Lindi më 1919, në Shkodër. I burgosur 

për motive politike. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 188-189.

kopliku Man
Lindi më 1896, në Shkodër. Arrestuar 

më 29 janar 1945. Më 30 mars 1945, Gjykata 

KoPLiKU



314

Ushtarake e Tiranës e deklaroi se «ka qenë 
«bashkëpunëtor i aparatit terrorist të 
okupatorit - drejtor burgu, nënprefekt dhe 
kuestor», me 2 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave politike e civile për aq kohë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 710-711.

kopliku rifat 
Lindi më 1881, në Shkodër. Më 8 

janar 1947, me vendim nr. 45, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e strehimit dhe bashkëpunimit me 
të arratisurve» dhe e dënoi me vdekje. U 
ekzekutua më 27 shkurt 1947. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 316-317-318.

kopliku Shyqyri 
Lindi më 1882. Më 29 korrik 1993, 

Drejtoria e Administratës se Burgjeve 
pranë Mimistrisë së Rendit Publik, njohu 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 
për motive politike nga data 13 shtator 
1946 deri më 28 nëntor 1949. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 462-463. 

koprencka Banush
Lindi më 1888, në Korçë. Më 2 tetor 

1945, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
dënoi si «armik i popullit, se ka qenë 
me Organizatën e Ballit Kombëtar, dhe 
bashkëpunëtor i  Safet Butkës», me 5 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 24-25.

koprencka Fatmir
Lindi më 1923, në Bulgarec, Korçë. Më 

5 gusht 1945, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e dënoi se «ka marrë pjesë në Organizatën 
e Ballit Kombëtar», duke shërbyer në 
çetën e Safet Butkës, dhe ka propaganduar 
kundër lëvizjes N.Cl. me 3 vjet burg dhe 
punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 38-39, 288.

koprencka refat
Lindi më 1907, në Koprenckë, Skrapar. 

Më 22 janar 1951, me vendim nr. 11, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «krime kundra 
pushtetit» dhe e dënoi me 16 vjet privim 
lirie me punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 229-230.

koprencka nerfuze 
Lindi më 1897, në Delvinë. Nëna 

e Xhelal Kobprenckës [shih]. Më 25 
nëntor 1947, me vendim nr. 240, Gjykata 
Ushtarake e Korcës e dënoi «si armike e 
popullit» dhe e dënoi me 3 vjet burg dhe 
punë të detyruar. Gjithë jetën e saj ajo 
kishte punuar si shtëpiake. Uran Kalakulla 
[shih], e përshkruan kështu në një portret 
kushtuar djalit të saj: “Nëna e Xhelalit 
ishte një grua e hekurt që dhe në prag të 
nëntëdhjetave zemrën e kishte zjarr dhe 
mendjen brisk, ashtu si edhe gjuhën, pa u 
përkulur kurrë edhe pse kishte bërë burg 
dhe internim deri në moshë të thyer. Ajo 
ishte një shembull i rrallë i vetive më të 
mira të gruas shqiptare të atyre viteve. 
Ajo kishte vetëm një dobësi, djalin e saj të 
vetëm, Xhelalin, të cilin nuk arriti ta shihte 
më me sy deri sa vdiq.”  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 219-220; 
Uran Kalakulla, Për bashkëvuajtësit e mi nën 
komunizëm, (Tiranë: PRINCI, 2011), 79.

koprencka Sami 
Lindi më 1896, në Shkodër. Babai i 

Xhelal Koprenckës [shih]. Pas dështimit 
të qeverisë së Fan Nolit u dënua me 
vdekje, si përkrahës i saj. Qëndroi disa 
vite në arrati brenda vendit dhe në Itali. 
U kthye në Shqipëri më 1938, u vendos në 
Korçë, ku zotëronte një mulli me ujë, në 
Bulgarec. Më 24 qershor 1946, me vendim 
nr. 146, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
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deklaroi fajtor për «krime kundër shtetit» 
dhe e dënoi me burgim të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave për aq kohë. Vuajti shumë vite 
burg në Burrel. Mulliri iu shtetëzua nga 
regjimi komunist. Vdiq në Shkodër më 
1965. Uran Kalakulla [shih], ish-i burgosur 
politik, e përshkruan kështu në një portret 
kushtuar djalit të tij: “...ishte burrë fisnik, 
i ndershëm, serioz, me kulturë të gjerë, 
patriot dhe nacionalist i flakët. Ai provoi 
mbi kurriz dhunën komuniste për shumë 
vjet me radhë në burgun e Burrelit nga doli 
i plakur dhe i sfilitur, por kurrë i përkulur, 
edhe pse i takoi të vuajë mjerimin dhe 
varfërinë në një kasolle, në një qoshe të 
Shkodrës. Dhe vdiq po në mjerim, krenar 
dhe i papërkulur, edhe pse i dëshpëruar, jo 
aq për hallet e mëdha të familjes, por për 
fatin e zi që e gjeti Shqipërinë në dekadat 
më të errëta të historisë sonë kombëtare.”

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 137-138; 
Uran Kalakulla, Për bashkëvuajtësit e mi nën 
komunizëm, (Tiranë: PRINCI, 2011), 79.

koprencka Seit 
Lindi më 1905, në Vlorë. Më 13 dhjetor 

1947, me vendim nr. 849, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi si «armik i popullit», me 10 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 392.

koprencka vjollca
Lindi më 1969, në Korçë. Është dëbuar 

për motive politike, prej 2 mars 1970 deri 
më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 287.

koprencka Xhelal
Lindi më 1932, në Tiranë. Me origjinë 

nga Koprencka, Skrapar. Sipas regjimit 

komunist familja e tij ishte e pasur; 
zotëronte një mulli me ujë në Bulgarec, 
Korçë. Shkollën fillore e mbaroi në Korçë 
(1947); shtatëvjeçaren e kreu në Tiranë 
(1947-1951), ku banonte me familjen; 
gjimnazin e kreu natën, në Shkodër 
(1953-57), ku jetonte bashkë me motrën, 
Lirinë. Në Shkodër punonte si hidraulik 
në ndërmarrjen e fermentimit të duahnit 
dhe pastaj teknik ndërtimi në ndërmarrjen 
e ndërtimit. Më 1957 u arrestua për herë 
të parë, u dënua me 7 vjet e 6 muaj burg 
«për shfaqje mendimi për arratisje jashtë 
shtetit». Dënimin e vuajti në burgun e 
Tiranës. U lirua në fund të vitit 1963. 
Deri më 25 mars 1967 punoi si hidraulik 
në kooperativën e shërbim-ndërtimit, 
Shkodër. Atë vit u arrestua përsëri dhe u 
dënua me 20 vjet burg, «për përvetësim të 
pronës socialiste.» Periudhën 1968-1973, 
e kaloi në repartin 313, Tiranë, ku punoi 
për përkthimin nga gjuha italiane të një 
vepre të kërkuar nga organet e punëve 
të brendshme. Italishten e kishte mësuar 
në burg. Më 1973 u transferua në burgun 
e Ballshit (reparti 309) dhe më 1975 në 
Sarandë (reparti 305). Më 1976, ndërsa 
kryente dënimin, u arrestua përsëri dhe 
u dënua me 10 vjet burg «për agjitacion 
e propagandë». Më 1977 u dërgua të 
vuante dënimin në burgun e Spaçit 
(reparti 303). Më 2 nëntor 1978 u arrestua 
sërish dhe u dënua me 10 vjet burg «për 
agjitacion e propagandë”. Sipas rrëfimit 
të tij, ky dënim iu dha për një letër që ai 
i kishte dërguar «udhëheqjes së Partisë”, 
ku shprehte mendimin se nuk duhej të 
prisheshin marrëdhëniet me kinezët, 
sepse nuk ishte në interes të Shqipërisë, 
ngaqë Kina ishte fuqi e madhe dhe do 
ta mbronte nga armiqtë që e rrethonin. 
Përfundimisht, më 5 shkurt 1979 u dënua 
me 25 vjet burg. Më 23 shkurt 1979 u 
arrestua përsëri me akuzën: «Për krijimin 
e një organizate kundërrevolusionare të 
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quajtur Nacionaliste, për të kryer krime 
kundra shtetit». Sipas akuzës, Xh. K. 
kishte menduar të rrëzonte regjimin 
komunist, duke shfrytëzuar prishjen 
e Shqipërisë zyrtare me Kinën, ngaqë 
«gjendja ekonomike në vendin tonë do 
të keqësohej, populli do të çoroditej dhe 
dhe për rrjedhim do të ngrihej kundër 
sistemit». Këtë revoltë, sipas akuzës, do ta 
udhëhiqte organizata Nacionaliste, dhe ajo 
do të merrte pushtetin. Gjatë rrugës ata do 
të mbështetshin te ndihma e amerikanëve 
që, sipas akuzës, Xh. K. i konisderonte 
«konsekuent kundër komunizmit». Ky 
ishte varianti i parë. Por, në rast dështimi, 
atëherë «organizata» do të përdorte, sipas 
akuzës, variantin e dytë: organizimin e 
një incidenti në burg, thirrjen e një anëtari 
të byrosë politike të vinte për bisedime, 
dhe duke pasur bindjen që qeveria do të 
dërgonte kundër tyre forca ushtarake, të 
burgosurit do të ndesheshin trup më trup 
me to. Revolta do të zgjatej sa të merrte 
vesh populli, i cili do të ngrihej kundër 
qeverisë, «dhe njëkohësisht amerikanët 
dhe jugosllavët do të ndërhynin 
ushtarakisht». Për akuzën ai deklaroi: «Atë 
e mohoj në mënyrë kategorike, sepse është 
thjesht një fantazi».

Më 9 maj 1979, gjykata e dënoi me 
vdekje (pushkatim) dhe heqjen e të drejtës 
së zgjedhjes për 5 vjet. U ekzekutua së 
bashku me Fadil Kokomanin [shih] dhe 
Vangjel Lezhon [shih], të cilit u dënuan 
si krerët e një grupi tjetër të sajuar, 
nga hetuesit, njëkohësisht me grupin 
e Nacionalistëve, i njohur si grupi i 
Revizionistëve. 

Prindërit e tij, Sami Kopencka [shih] 
dhe Nerfuze Koprencka [shih], vuajtën 
gjithashtu burg për motive politike.

AMB, V. 1979, D. 2836-2 (Dosja e hetuesisë) Fl. 
25-28; Uran Kalakulla, Për bashkëvuajtësit e mi 
nën komunizëm, (Tiranë: PRINCI, 2011), 78-82.

kopushi Ferit
Lindi më 1924, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korça në 
Kamëz (Tiranë), prej  3 janar 1949 deri më 
31 dhjetor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 488-489.

koqani Tefik
Lindi në Fier. 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 vrasjes pa gjyq për 
motive politike, më 23 shtator 1943, në Suk 
(Fier).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 303-304; Gazeta  
55, 19 nëntor 2014, 17.

kora nazif
Lindi më 1925, në Berat. Më 8 janar 

1953, Gjykata Ushtarake e Durrësit e dënoi 
për «arratisje jashtë shtetit», me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 726-727.

koraçi angjelina  
Lindi më 1931, në Pukë. Më 13 nëntor 

1958, me vendim nr. 12, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «krimin e veprave 
terroriste» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e e 
të drejtës elektorale për 5 vjet si dhe për 
«krimin e përgatitjes për tradhëti» me 
10 vjet burg. Përfundimisht u dënua me 
25 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 470-471.
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koraci Mahmut
Lindi më 1927, në Shkodër. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 1 korrik 1951 
deri më 18 shtator 1956. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 291.

korani Hysen
Lindi më 1898, në Velçan, Librazhd. 

Është arrestuar për motive politike, më 
29 prill 1946. Vdiq në burg, më 25 shkurt 
1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 366-367.

koraqi Foto 
      Lindi në vitin 1908, në Sarandë. Më 
17 maj 1958, me vendim nr. 7, Gjykata 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
7 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 170-171.

koraqi Polikseni 
      Lindi në vitin 1912, në Sarandë. Më 
9 prill 1958, me vendim nr. 7, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor 
për «tradhëti ndaj atdheut» dhe «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 12 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 168-169.

koraqi Sotir 
       Lindi në vitin 1906, në Xarrë të Sarandës. 
Më 17 janar 1994, me vendim nr. 9, Gjykata 
e Sarandës njohu faktin e vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike më 31 mars të vitit 
1944, në vendin e quajtur Theollogo.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 148-149; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

korazi Petrit
Lindi më 1948, në Tiranë. Më 2 korrik 

1973, me vendim nr. 37, Gjykata e Rrethit 
të Mirditës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 13 vjet heqje lirie (dënim i 
kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 148-149.

korbi Liman
Lindi më 1938, në Kukës. Arrestuar 

më 21 maj 1957.  Më 30 shtator 1957, me 
vendim nr. 130, Gjykata Ushtarake Tiranë 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut në formë 
arratisje jashtë shtetit», me 12 vjet burg, 
konfiskim pasurie dhe humbjen e të drejtës 
për 3 vjet. Liruar 23 qershor 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 147; D. 16, FL. 
231-232.

korbi ram
Lindi më 1922, në Kolesjan, Kukës. 

Më 6 korrik 1993, me vendim nr. 662, 
Gjykata Kukës vendosi njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq për arsye politike, 
më 26 dhjetor 1944. Ka qenë partizan i 
Brigadës 24, dhe është pushkatuar nga 
partizanët e kësaj brigade.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 123-124; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

korbi reshit
Lindi më 5 korrik të vitit 1927, në 

Durrës. Më 8 mars 1947, me vendim nr. 
57, Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «tentativë arratisjeje në Itali», 
dhe e dënoi me 5 vjet privim lirie me punë 
të detyruar. Me dekretin nr. 819, datë 27 
prill 1949 të P.K.P., dënimi iu zbritet në 4 
vjet privim lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 438-439.

korbi Sami
Lindi më 1915, në Bicaj, Kukës. Më 28 

korrik 1945, me vendim nr. 32, Gjykata 

KorBi



318

Ushtarake e Divizionit Sulmues Gostivar 
e dënoi për «organizator grupesh për 
dezertim në radhët e ushtrisë dhe përgatitje 
për atentate», me vdekje, pushkatim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 117.

korbi Xhafer
Lindi më 1912, në Kolesjan, Kukës. Më 

15 dhjetor 1947, me vendim nr. 468, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «sabotim 
dhe rrëzimin e pushtetit me violencë», me 
5 vjet burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 129.

korbuti Kurtali
Lindi më 1927, Plasë, Korçë. 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 njohjen e faktit vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, në gusht 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 443-444.

korçari abaz
Lindi më 1924, në Veshestë, Skrapar. Më 

19 nëntor 1946, me vendim nr. 427, Gjykata 
Ushtarake Berat e dënoi si «sabotator 
i pushtetit dhe armik i popullit se ka 
qenë anëtar i Ballit Kombëtar, ka hedhur 
parulla helmatuese kundër pushtetit, ka 
bërë mbledhje ilegale, ka shtypur trakte, 
ka vendosur për atentate kundër njerëzve 
të lëvizjes [komunistëve]», me vdekje.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 365.

korça alaudin
Lindi më 1917, në Tiranë. Më 8 tetor 

1951, Gjykata Ushtarake e Durrësit e dënoi 
për  «agjitacion e propagandë», me 4 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 1 vit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 498-499.

korça Hafiz Ali
Klerik i lartë mysliman, shkrimtar, 

përkthyes.
U lind në Korçë, më 5 prill 1873. 

Shkollimin fillor e kreu në qytetin e 
lindjes. Po aty mbaroi dhe shkollën e 
mesme, kurse studimet teologjike i kreu 
në Universitetin e Stambollit. Më 1914 u 
emërua këshilltar i Ministrisë së Arsimit 
në qeverinë e Princ Vidit, kurse dy vjet 
më vonë drejtor i arsimit për Durrësin, 
Elbasanin, Dibrën, Matin dhe Pogradecin. 
Më 1916 u emërua Kryemyfti në Këshillin 
e Naltë të Sheriatit në Shkodër. Më 1918 
mbërriti në Tiranë, për të vazhduar punë 
në Këshillin e sipërpërmendur. Është një 
nga themeluesit e Medresesë së Tiranës 
dhe një prej mësimdhënësve të parë të saj. 
U dënua nga regjimi komunist si klerik 
reaksionar dhe pjesëtar i Ballit Kombëtar. 
Vitet e fundit të jetës u internua në Kavajë, 
ku dhe vdiq më 31 dhjetor 1957.

KorBi
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vepra: «Vuajtjet dhe dënimet e mia me 
vdekje» (1889, 1938), «Treqind e tri fjalët 
e Imam Aliut» (1900), «Historija e shenjtë 
dhe katër halifetë» (1900), «Mevludi 
shqip» (1900), «Jusufi me Zelihanë» 
(1900), «Besimet Islame dhe filozofit e 
feve të ndryshme dhe partitë në fenë 
islame» (1900), «Abetare» (1910), «Alfabeti 
arabisht» (1914), «Ferrëfenjësi, morali dhe 
besimet» (1914), «Myslimanija» (1916), 
«Gramatika, Syntaksa shqip-arabisht» 
(1916), «Tefsiri i Kur’anit» (1920, 1924), 
«Shtatë ëndrat e Shqipërisë» (1924), 
«Bolshevizma çkatërrim i njerëzimit» 
(1925), «Kur’ani i Madhnueshëm e thelbi 
i tij» (1926) etj. Përkthime: Sa’adiu, 
«Gjylistani» (Trëndafilishtja, 1925) dhe 
Umer Khajjamit, «Rubaijjati (Katroret)» 
(përkthim me koment, 1930).

100 personalitete shqiptare të kulturës islame, 
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Tiranë, 
2012.

korça iljaz
Lindi më 1906, në Korçë. Më 18 

qershor 1953, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi për «përgatitje për t’u arratisur 
jashtë shtetit», me 14 vjet burg; «për 
marrje [punësim] me shërbime të fshehta 
të regjimit zogist», me 15 vjet burg; dhe 
«për agjitacion e propagandë» me 8 vjet 
burg. Përfundimisht u dënua me 25 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 500-501.

korça naime
Lindi më 1884, në Korçë. Është 

internuar  për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Tirana 
në Kavajë, prej 1948 deri më 25 gusht 1963. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 625-626.

korça Xhevat 
Veprimtar politik, Ministër i Arsimit.
Lindi më 10 janar të vitit 1893, në Korçë. 

Kreu dy fakultete, atë të Jurisprudencës 
dhe të Pedagogjisë. Në vitin 1922, qeveria 
shqiptare e dërgoi në Shkodër që të 
themelonte gjimnazin shtetëror të këtij 
qyteti. Më 1924, si përkrahës i qeverisë së 
Fan Nolit, mërgoi me gjithë familjen në 
Jugosllavi. Një vit më vonë, në Beograd 
Xhevat Korça u caktua prej prof. Henrik 
Bariqit lektor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, 
ndërsa gjatë vitit akademik 1927-‘28 mbajti 
kursin «Gjuha shqipe për fillestarë». Pas tre 
vitesh qëndrimi në Beograd, u zhvendos 
së bashku me familje në Austri, Vjenë, 
ku u mor me përkthimin e dokumenteve 
të arkivit austriak, që hidhnin dritë mbi 
historinë tonë kombëtare. Pas atentatit 
ndaj Zogut në Vjenë, kaloi me banim në 
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Graz e, prej këtu, në Fiume të Italisë. Në 
vitin 1940 u emërua anëtar i Këshillit të 
Shtetit, së bashku me Riza Danin [shih], 
Sejfi Vllamasin, Fuad Asllanin [shih], 
Dhimitër Beratin etj. Me emërimin e mikut 
të tij, Mustafa Krujës, si kryeministër më 
1942, bëhet pjesë e kabinetin ministerial, 
në detyrën e Ministrit të Arsimit. U 
arrestua në vitin 1945 si armik i popullit 
dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Si 
shenjë proteste për keqtrajtimin në burgun 
e Burrelit, u fut në grevë urie derisa i dha 
fund jetës mbas 12 vitesh burg.

vepra: «Tri pyetje nga jeta e 
Skënderbeut» («Nikaj», Tiranë, 1923).

korçari Petraq
Lindi më 1939, në Elbasan. Arrestuar 

më 9 gusht 1958. Më 26 shtator 1958, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 22-23.

kore Bastri
Lindi më 1907, në Gjirokastër. Ka 

vuajtur burg për arsye për motive politike. 
Është dënuar më 11 prill 1950. Vdiq në 
burgun e Gjirokastrës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 483-484.

kore nuri Fiko
Lindi në Mallakastër. U kap rob nga 

partizanët në Margëlliç, së bashku me 
Hair Karafilin [shih]. I vranë, duke u prerë 
kokat. Lindi në Riban, Mallakastër. Më 
18 maj 1993, me vendim nr. 84, Gjykata 
Mallakastër vendosi njohjen e faktit të 
vrasjen pa gjyq për motive politike më 28 
tetor 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 504-505; Agim 
T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, 
(Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 192; Gazeta 55, 28 

nëntor 2014, 17.

korea Selaudin ali 
Lindi më 1911, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 3 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.
 
koreshi Qamil

Lindi më 1921, në Lushnje. Arrestuar 
më 20 maj 1946. Më 23 gusht 1946, 
Gjykata Ushtarake e Beratit e dënoi për 
«pjesëmarrje në një organizatë kundër 
pushtetit popullor, dhe ka ndihmuar e 
furnizuar Hamit Matjanin», me vdekje, 
pushkatim. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 702-703.

korita dajlan
Lindi më 1878, në Çaushlli. Më 14 

shtator 1953, me vendim nr. 92, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «kryerje të 
punëve agjenturës së huaj dhe agjitacion 
e propagandë» me 20 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 200.

korita Sabri
Lindi më 1897, në Çaushlli, Korçë. Më 

4 korrik 1946, me vendim nr. 152, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «krime gjatë 
luftës» me 15 vjet burg, konfiskim pasurie 
dhe humbjen e  të drejtës elektorale për aq 
kohë. Më 15 shtator 1953, me vendim nr. 
93, Gjykata Ushtarake Territoriale Korçë e 
dënoi për «kryerje të detyrës së agjenturës 
së huaj dhe agjitacion e propagandë», 
me 15 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e  të drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 384.

korocka Bilbil 
Lindi më 1945, në Kuç, Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 13 dhjetor 1993, 

Korçari
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Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës, (Kuç) 
në rrethin e Tepelenës, Kamëz, Cërrik, prej 
muajit maj 1949 deri në maj 1956.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 180-181.

korocka Birçe 
Lindi më 1948. U dënua për motive 

politike, dhe më 13 dhjetor 1993, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit, nga rrethi i Vlorës, (Kuç) në 
rrethin e Tepelenës, Kamëz, Cërrik, prej 
muajit maj 1949 deri në maj 1956.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 182-183.

korocka Forfuri
Lindi më 1929, në Kuç. U dënua për 

motive politike, dhe më 13 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Vlorës 
(Kuç) në Kamëz, Cërrik, Tepelenë, prej 
muajit maj 1949 deri në maj 1956. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 339-340.

korocka Hysen 
Lindi më 1920, në Kuç. U dënua për 

motive politike, dhe më 13 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Vlorës 
(Kuç) në Kamëz, Cërrik, Tepelenë, prej 
muajit maj 1949 deri në maj 1956. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 339-340.

korocka Mustafa 
Lindi më 1919, në Vlorë. Më 21 prill 

1970, me vendim nr. 33, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 20 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë. Në 
bazë të nenit 139/a të K.P. u dënua me 18 

vjet burg. Përfundimisht u dënua me 25 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 305-306.

korocka Rexha 
Lindi më 1920, në Kuç. U dënua për 

motive politike, dhe më 13 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Vlorës 
(Kuç) në Kamëz, Cërrik, Tepelenë, prej 
muajit maj 1949 deri në maj 1956. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 337-338.

korkaj Zyhra 
Lindi më 1954, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 2 shkurt 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Velçë, (Vlorë), prej vitit 1966 deri 
më 30 shtator 1978.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 50-51.

koromaci Mehmet Refik 
Lindi në Fier. Është vrarë pa gjyq më 

31 dhjetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

koroqi nasho 
Lindi në vitin 1934, në Sarandë. Më 

24 tetor 1957, me vendim nr. 45, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes jashtë shtetit» dhe 
e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 114-115.

koroqi Sotir
Lindi në vitin 1910, në Srandë. Më 

5 mars 1959, me vendim nr. 2, Gjykata e 
Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «tradhëti 

KoroQi
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ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
vendit» dhe «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 94-95. 

koroveshi anastas
Lindi më 1921, në Mbreshtan, 

Berat. Arrestuar më 11 prill 1950. Më 16 
shtator 1950, me vendim nr. 102, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut», me 8 vjet burg, humbjen 
e të drejtës elektorale, heqjen e gradës 
ushtarake dhe konfiskim pasurie. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 363.

koroveshi Sevela
Lindi më 1950, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Mbreshtan (Berat) në Berat, 
prej 10 gusht 1950 deri më 1971. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 36-37.

koroveshi toli
Lindi më 1927, në Mbrezhdan, Berat. 

Më 6 maj 1950, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi se «është vënë në shërbim 
të zbulimit jugosllav», me 10 vjet burg dhe 
punë të detyruar. Po me këtë vendim u 
dënua për «veprime spiunazhi», me 6 vjet 
burg. Përfundimisht, u dënua me 15 vjet 
burg, punë të detyruar dhe humbjen e të 
drejtës civile e politike për 4 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 563-564.

koroveshi thoma
Lindi më 1870, në Mbreshtan, Berat. 

Më 7 nëntor 1946, me vendim nr. 345, 
Gjykata ushtarake e Beratit e dënoi për 

«shtije gruri pa leje», me 100 franga gjobë. 
Më 27 shtator 1950, Gjykata e Beratit, e 
dënoi për «sabotim ekonomik», me 7 vjet 
burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 441-442.

kortoci Keq
Lindi në vitin 1906, në Myhejan të 

Tropojës. Më 11 qershor 1946, me vendim 
nr. 221, Gjykata Ushtarake e Shkodrës e 
deklaroi fajtor si «sabotator të reformave» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 122-123.

korriku Hasan
Lindi më 1906, në Prezë, Tiranë. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 27 
maj 1946, deri më 27 maj 1947. U dënua 
nga Gjykata Ushtarake e Tiranës, me 
vendim nr. 282, datë 7 shtator 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20,  FL. 587-588.

kosamarti Muhamed
Lindi në vitin 1933, në Tiranë. Më 14 

dhjetor 1966, me vendim nr. 12, Gjykata 
e Rrethit të Vlorës e deklaroi fajtor për 
«krimin e parashikuar nga nenet 64,10,73/ 
I, 199/I, 35,185/II, 91/2, 100, 153/I, 94/2, 
204» e dënoi me 25 vjet heqje lirie dhe 
ndalimprofesioni për 3 vjet kohë. Ulirua 
më 27 nëntor 1987.  Më 4 mars 1967, 
me vendim nr. 41, Gjykata Ushtarake 
e Rrethit të Fierit e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhëtisë ndaj atdheut» dhe për 
«agjitacion e propagandë» e dënoi me 25 
vjet heqje lirie.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 79-80.

koseni Shefqet
Lindi më 1955, në Elbasan. Arrestuar 

më 20 dhjetor 1974. Më 30 janar 1975, me 
vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake Tiranë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
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kundër pushtetit popullor» me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 724.

kosina guri
Lindi më 1946, në Korçë. Më 30 gusht 

1978, me vendim nr. 154, Gjykata Korçë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit»,  me 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 464.

kosmaçi Kolë 
Lindi më 1902. Më 19 qershor 1993, 

Gjykata Ushtarake e Shkodrës njohu faktin 
e dënimit me burg për motive politike prëj 
datës 24 janar 1945 deri më 23 korrik 1946. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 89-90.

kosmaqi Luigj 
Lindi më 1911, në Shkodër. Më 29 

dhjetor 1947, me vendim nr. 562, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 1 vit 
burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl.  235-236.

kosova agustin
Lindi më 1942, në Shijak. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Tepelenë, prej 19 prill 1949 deri më 20 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20 , FL. 805-806.

kosova Emin
Ka vuajtur burg për motive politike. U 

dënua më 1945.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
42.

kosova Feti
Lindi më 192, në Vlorë. Më 30 dhjetor 

1947, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
dënoi si «armik i popullit», me 2 vjet burg 
dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 431-432.

kosova Lefter
U vra me atentat nga komunistët më 6 

shtator 1944, ditën që u emërua ministër i 
Punëve Botore. 

kosova Margarita
Lindi më 1945, në Shijak. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 17, më 27 tetor 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Tepelenë, prej 19 prill 1949 deri më 20 
nëntor 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 807-808.

kosova Mihal
Lindi në vitin 1924, në Korçë. Më 11 

qershor 1947, me vendim nr. 125, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi për «agjitacion 
e propagandës» me 4 vjet privim lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 359-360.

kosova Rexhep
Lindi më 1932, në Tiranë. Më 22 

gusht 1952, me vendim nr. 226, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi për «tentativë 
arratisje jashtë shtetit» me 5 vjet heqje lirie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 150-151.

kosova Sanie
Lindi në vitin 1928, në Pejë. U dënua 

për motive politike. Më 20 dhjetor 1994, 

KoSova
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Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë së Drejtësisë, vendosi t’i 
njohë kohën e dënimit prej datës 25 gusht 
1947 deri më 30 prill 1949.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 241-242.

kosova Skënder
Lindi në vitin 1927, në Durrës. 

Arrestuar më 14 prill 1945 nga Divizioni 
Mbrojtjes Popullit, si kriminel lufte. Më  24  
korrik 1945, me vendim nr. 336, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
8 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baraz me kohën e dënimit, Me 
dekret nr. 819, datë 27 prill 1949, dënimi iu 
zbrit me 4 vjet. Me dekret nr. 962, datë 25 
dhjetor 1949, iu fal dënimi i mbetur. 

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 424-425; AMB, F: Divizioni 
i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kosova Sokol 
Lindi më 1925, në Pejë. Më 30 shkurt 

1956, me vendim nr. 33, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tentativë së arratisjes» dhe e dënoi me 
10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 239-240. 

kosova Spiro
Lindi më 1885, në Përmet. Më 16 prill 

1954, u internua 5 vjet në Kuç, Vlorë.

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 83.

kosova Zyber
Lindi më 1900, në Korçë. Gjatë kohës 

së mbretërisë deri në fund të luftës punoi 
si xhandar. Më 17 korrik 1995, me vendim 
nr. 1846, Gjykata Korçë vendosi njohjen e 
faktit të arrestimit për arsye politike nga 
periudha shkurt 1946 deri më mars 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 496-497.

kosta gaqo
      Lindi në vitin 1912, në Leskovik. Më 
21 maj 1948, me vendim nr. 39, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«veprimtari antipushtet dhe ndërlidhës me 
reaksionin e jashtëm», dhe e dënoi me 10 
vjet burg, humbjen e të drejtave elektorale 
për 3 vjet kohë dhe me konfiskimin e 
pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 20-21.

kosta Jorgji
Lindi më 1922, në Korçë. Më 5 prill 

1947, me vendim nr. 56, Gjykata Ushtarake 
Korçë, e dënoi se «ka kryer punët e 
reaksionit» me 3 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave politike e civile 
për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 732.

kosta Jovanka 
Lindi më 1932, në Shkodër. Më 23 

korrik 1958, me vendim nr. 71, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «krimin e tradhtisë ndaj në formën 
e arratisjes jashtë shtetit» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 82-83.

kosta Kristaq
Lindi më 1940, në Prodan, Kolonjë. 

Arrestuar më 27 korrik 1971. Më 23 gusht 
1971, Gjykata e Kolonjës e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut, në formën e përgatitjes për 
arratisje, për «agjitacion e propagandë», 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 797-798.

kosta Kristo 
      Lindi në vitin 1885, në fshatin Dhrovjan 
të Sarandës. Më 30 maj 1994, Gjykata e 

KoSova
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Sarandës njohu faktin e vrasjes së tij pa 
gjyq për motive politike më 16 qershor të 
vitit 1947.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 268-269.

kosta Llambi
      Lindi në vitin 1921, në fshatin Dhrovjan 
të Sarandës. Më 18 nëntor 1947, me vendim 
nr. 243, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës 
e deklaroi fajtor për «pjesmarrje në një 
organizatë tradhëtare me qëllim rrëzimin e 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 25 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 258-259.

kosta Mikail
Lindi më 1937, në Prodan, Korçë. 

Më 15 nëntor 1960, Gjykata  Ushtarake 
e Tiranëse e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut», në formë arratisje jashtë shtetit, 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
tij, humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet. Më 23 gusht 1971, Gjykata e Kolonjës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut, në 
formë përgatitje për arratisje», dhe për 
«agjitacion e propagandë», me 25 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së tij, humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 819-820.

kosta Pilo
Lindi më 1923, në Gjirokastër. Më 

25 korrik 1945, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi si «kriminel lufte», se 
«ka bashkëpunuar me Ballin Kombëtar, 
ka qenë autor në arrestime dhe tortura të 
popullit të pafajshëm, si armik i popullit 
ka marrë pjesë me armë kundër ushtrisë 
së popullit. Në fillim ka qenë me lëvizjen, 
më vonë ka dezertuar duke u lidhur në 
organizatën tradhtare të Ballit Kombëtar, 
duke propaganduar për shtimin e rradhëve 
të saj». Për këto arsye u dënua me 20 vjet 

burg, 5 vjet punë të detyruar, dhe humbjen 
e të drejtave politike dhe qytetare për 5 vjet. 
Më 27 prill 1949, dënimi iu zbrit në 7 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 510-511.

kosta Qazim Mahmut 
Lindi më 1899, në Tiranë. Është vrarë 

pa gjyq më 31 dhjetor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kosta talo
Lindi në Gjirokastër. Më 6 shkurt 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 vrasjes për motive politike, në 
dhjetor 1943. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 487-488; Gazeta  
55, 19 nëntor 2014, 17.

kosta Ziso 
Lindi në vitin 1913, në Gravë të 

Sarandës. Më 6 shkurt 1959, me vendim 
nr. 7, Gjykata e Gjirokastrës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 6 vjet 
burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 207-208.

kostandini Sotir
      Lindi në vitin 1903, në Sarandë. Më 
20 mars 1957, me vendim nr. 10, Gjykata 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«bashkëpunim me diversantët» dhe 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 15 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 4 vjet kohë. Me 
dekret nr. 2548, datë 27 nëntor 1957, të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, dënimi 
iu zbrit në 10 vjet e 6 muaj heqje lirie.
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F. 1, V. 2014, D. 16, f. 118-119.

kostandini theodhor
Lindi më 1930, në Sarandë. Më 27 

dhjetor 1963, Gjykata e Tiranës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 468-469.

kostano Sirmo
Lindi më 1908, në Gjirokastër. Më 

20 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi për «takim dhe strehim 
diversantësh», me 1 vit burg. Ky dënim iu 
kthye me kusht për 1 vit kohë. Më 20 gusht 
1949 u arrestua përsëri. Më 20 maj 1952, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për «strehim dhe furnizim diversantësh», 
me 8 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 499.

kostari Kola
      Lindi në vitin 1914, në Oshtovë. Më 
11 shkurt 1959, me vendim nr. 9, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 8 vjet burg, humbjen e të drejtave 
elektorale për 4 vjet kohë, humbjen e të 
drejtës së profesionit të arsimtarit për 4 
vjet kohë dhe heqjen e dekoratës.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 46-47.

kostiqi vasil
Lindi më 1892, në Pogradec. Më 30 

mars 1954, u internua 5 vjet në Kuç, Vlorë.

Tomorr Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e 
djallit, (Tiranë: 2003), 83.

kostreci Fuat
Lindi më 1901, në Kostrec, Përmet. 

Arrestuar në prill 1946. Më 14 shtator 
1946, Gjykata Ushtarake e Korçës e dënoi 
se ka qenë «anëtar i Organizatës politike 
të Ballit Kombëtar», «ka luftuar me urrejtje 

pushtetin popullor», ka bërë «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit», me dënim 
të përjetshëm, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, dhe humbjen 
e të drejtave elektorale baras me kohën 
e ndëshkimit. Bëri 10 vjet burg. Vdiq më 
1971.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 34-35.

kostreci Uran
Lindi më 1938, në Sarandë. Arrestuar 

5 gusht 1961. Më 28 tetor 1961, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut», e mbetur në tentativë, me 
15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet. Më 28 
qershor 1973, Gjykata e Matit, e dënoi se 
«ka fyer përfaqësuesin e pushtetit», dhe se 
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ka bërë «agjitacion e propagandë», me 8 
vjet burg. Kreu gjithsej 20 vjet burg, u lirua 
më 13 qershor 1981. Pas burg bëri 5 vjet 
internim, 1983-1988. Ka filluar të shkruajë 
poezi që në gjimnaz, por nuk mundi të 
botohej për arsye biografie. Botimet e para 
i ka filluar pas rënies së regjimit komunist 
në shtypin e përditshëm. Ka botuar 
disa vëllime poezi dhe një novelë. Ndër 
më të njohurat është poema “Epopeja e 
karkalecave” (2013).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 46-47.

kostreni Fetah Mustafa 
Lindi më 1922, në Kostren, Berat. Më 13 

qershor 1993, me vendim nr. 909, Gjykata 
Berat vendosi njohjen e faktit të vrasjes për 
arsye politike nga forcat komuniste, më 14 
gusht 1944, në Goricë (Beratit). 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17; AISKK, F. 1, V. 
2015, D. 21, FL. 306-308.

kostreni Xhelal
Lindi më 1915, në Berat. Më 28 

shtator 1949, me vendim nr. 217, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi se «është vënë në 
shërbim të një zbulimi të huaj» me 2 vjet 
burg me punë të detyruar dhe largimin 
nga policia.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 299.

kosturi ali
Lindi më 1918, në Gjakovë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në Tiranë (Fabrika e Tullave), Tepelenë 
dhe Vlorë, prej 1951 deri më 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 813-814.

kosturi Beçe
Lindi më 1902, në Mosllavicë. Më 

27 tetor 1945, me vendim nr. 8, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi si «kriminel 
lufte dhe armik i popullit», me vdekje dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 93-94.

kosturi drita
Lindi më 1920, në Lezhë. U arrestua 

më 13 prill 1946, dhe më 23 dhjetor 1947, 
me vendim nr. 506, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtore se «ka marrë 
pjesë në radhët e Ushtrisë Nacional-
Çlirimtare, më vonë në detyrën e saj si 
përgjegjëse në spitalet ka bashkëpunuar 
dhe ka dhënë informata në shërbim të 
Misionit Anglo-Amerikan», se ka «ka 
zhvilluar aktivitete kundër pushtetit 
popullor», ndaj e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave politike. Me vendim të Gjykatës 
së Lartë, dënimi iu zbrit në 15 vjet heqje 
lirie.
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F. 1, V. 2014, D. 23, f. 63-64.

kosturi idhomene
Veprimtar politik. 
Lindi më 1873, në Korçë. Studioi për 

histori në Boston (SHBA) dhe Gjermani. 
Komandante çete gjatë Luftës së Parë 
Botërore. Anëtar i komitetit Përparimi. 
Delegat i Kongresit të Durrësit (1918) 
dhe Lushnjës (1920). Zv/kryeministër i 
qeverisë së Lushnjës (1920). Kryeministër 
i Shqipërisë (1921), qeveri e përkohshme. 
Fanolist, jetoi në mergim shumë kohë. 
Deputet i Korçës (1943). Kryetar i Kuvendit 
Kushtetues Kombëtar Shqiptar (1943). Ky 
kuvend prishi marrëveshjen e bashkimit të 
Shqipërisë me Italinë, i riktheu Shqipërisë 
pavarësinë sipas statusit të 1928, shpalli 
botërisht asnjëanësinë e Shqipërisë në 
luftë. U vra më 5 nëntor 1943, nga njësiti 
guerril i Durrësit. Atentatori, Kol Laku, u 
arrestua më 24 shkurt 1944 dhe u dënua me 
vdekje nga Gjyqi i Përhershëm Ushtarak. 

Ekzekutimi i tij u bë në sheshin që tashmë 
kishte marrë emrin Idhomene Kosturi (sot 
sheshi Skënderbej).

http://www.radiandradi.com/atentatori-
k o m u n i s t - q e - i - m o r i - j e t e n - p a b e s i s h t -
qeveritarit-idhomen-kosturi-bashkim-kadiu/
testata-kryesore/gazeta/

kosturi valter
Lindi në vitin 1939, në Tiranë. Më 26 

prill 1976, me vendim nr. 252, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor 
për «agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 6 vjet 
heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 379-380; Panorama, 23 
nëntor 2014, 20-21.

kosuri Preng
Lindi në vitin 1940, në Dukagjin. 

U arrestua më 25 janar 1985, dhe më 4 
shtator po të këtij viti, me vendim nr. 302, 
Gjykata e Rrethit të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit». Por pasi shqyrtoi aktet dhe provat 
e administruara gjatë hetimit gjyqësor 
të çështjes në ngrakim të të pandehurit, 
urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tij.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 108-109.

koshena dervish 
Lindi më 1907, në Vlorë. Gjatë luftës 

ishte anëtar i çetës së Ballit, Dukat. U 
arrestua më 9 prill 1953, dhe më 14 korrik 
1953, me vendim nr. 41, Gjykata e Lartë, 
Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor për 
«krimin e pjesëmarrjes në një organizatë 
tradhtare» dhe e dënoi me 15 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 258-259; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 131.

koshena gjylo
E bija e Maliq Koshenës [shih], ka 

vuajtur vite të shumta internim. 
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Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
131.

koshena Mehmet 
Lindi më 1900, në Dukat, Vlorë. Anëtar 

i Ballit Kombëtar. U arrestua më 24 maj 
1949, dhe më 25 nëntor 1949, me venidm 
nr. 201, Gjykata e Lartë, Kolegji Ushtarak 
e deklaroi fajtor për «krimin e krijimit të 
një organizate kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 15 vjet burg, për «krimin e 
agjitacion e propagandës» me 5 vjet burg 
dhe «krimin e tentativës për të rrëzuar 
pushtetin popullor» me 10 vjet burg. 
Përfundimisht u dënua me 20 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 295-296; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 130.

koshena Maliq
Lindi më 1898, në fshatin Dukat të 

Vlorës. Mori pjesë në Luftën e Vlorës (1920). 
Më 1939 u lidh me Hysni Lepenicën dhe 
Skënder Muçon dhe u bë një nga anëtarët e 
parë të Ballit Kombëtar në Vlorë. Më 1942 
u zgjodh kryetar i këshillit të Dukatit dhe 
pastaj komandanti i çetës së krahinës. Më 
korrik 1943, luftoi kundër ushtrisë fashiste 
në Llogora, të cilat lanë 200 ushtarë e 
oficerë robër, dhe humbën 40 makina të 
djegura. Më 13 shtator 1943, luftoi kundër 
gjermanëve në Llogora. Komunistët i bënë 
ftesë të bashkohej me ata por ai nuk pranoi. 
Atëherë, më 30 nëntor 1943, komunistët e 
rrethuan pabesisht në Dukat. Pas 14 orë 
luftimi komunistët u tërhoqën duke lënë 
24 të vrarë dhe tre robër. Më 28 janar 1945 
u arrestua nga forcat e regjimit komunist, 
të komanduara nga Gjon Banushi, dhe u 
dënua me 20 vjet burg. Më 7 prill 1950 u 
pushkatua së bashku me 7 persona të tjerë. 
Po atë ditë, në Dukat regjimi vari një 23 
vjeçar.

Gazeta Flamuri, korrik-gusht 1950, nr. 7-8, f. 7; 
Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
130.

koshena Musa 
Lindi më 1931, në Dukat, Vlorë. Djali i 

Maliq Koshenës [shih]. Më 11 korrik 1953, 
me vendim nr. 88, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhtisë ndaj atdheut në formën e 
arratisjes» dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, humbjen e të 
drejtave elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 285-286; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 130.

koshena Sherif 
Lindi më 1910, në Dukat, Vlorë. Gjatë 

luftës ishte anëtar i çetës së Ballit në Dukat. 
U arrestua më 29 mars 1953, dhe më 14 
korrik 1953 me vendim nr. 41, Gjykata e 
Lartë, Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor 
për «krimin e pjesëmarrjes në një grup 
armik» dhe e dënoi me 10 vjet burg.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 409-410; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 130.

koshi agron
Lindi më 1942, në Berat. Më 13 korrik 

1976, me vendim nr. 631, Gjykata Berat 
e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 9 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 367.

koshi Pëllumb
Lindi më 1940, në Berat. Më 21 shtator 

1976, me vendim nr. 17, u dënua «për 
agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 5 vjet burg dhe heqjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 321.

KoSHi
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koshi Sadi
Lindi më 2 janar të vitit 1903, në 

Elbasan. Më 5 dhjetor 1964, me vendim nr. 
76, Gjykata e Qarkut të Tiranës e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë» dhe e 
dënoi me 3 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 357-358.

koshnica Qamil
Lindi më 1885, në Koshnicë, Devoll. Më 

19 gusht 1945, me vendim nr. 5, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «pjesëmarrje 
në Ballin Kombëtar», me vdekje dhe 
konfiskim pasurie.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 432.

kota Eduart
Lindi në vitin 1964, në Kolonjë. Më 15 

qershor 1992, Drejtoria e Administratës së 

Burgjeve, vërtetoi arrestimin më 9 korrik 
1986 dhe lirim e tij më 31 mars 1989.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 252-253.

kota Kostaq (Koço) 
Veprimtar politik, Kryeministër i 

Shqipërisë (10 shtator 1928-5 mars 1930 
dhe 9 nëntor 1936-7 prill 1939), Ministër 
i Brendshëm (11 maj 1928-1 shtator 1928 
dhe 5 shtator 1928-13 janar 1930).

Kostaq Kota, i njohur edhe si Koço 
Kotta, u lind në Korçë, më 1889. Më 
1913 u zgjodh sekretar i përgjithshëm i 
Ministrisë së Arsimit. Më 1920 mori pjesë 
në Kongresin e Lushnjes. Është ndër 
themeluesit e Partisë Popullore (tetor 
1920). Nga 1921 deri më 1923 ishte prefekt 
i Beratit. Më 1924 u zgjodh Ministër i 
Punëve Botore. Gjatë Revolucionit të 
Qershorit u largua në Greqi. Pas rënies së 
qeverisë së Fan Nolit, u kthye në postin e 
tij ministror. Më vonë shërbeu si Ministër 
i Arsimit (janar 1925), Ministër i Punëve të 
Brendshme (shkurt-mars 1925), si kryetar i 
kuvendit (nga 3 tetori 1925), sërish Ministër 
i Punëve të Brendshme (maj-shtator 1928) 
dhe, përfundimisht, si Kryeministër nën 
Mbretin Zog I (1928-mars 1930 dhe nëntor 
1936-prill 1939). Gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, ai u bashkua me Legalitetin dhe, 
në fund të vitit 1944, u arratis në Greqi. 
Por u rrëmbye prej agjentëve të regjimit 
komunist, u kthye në Shqipëri, ku dhe u 
dënua më burgim, më 13 prill 1945, nga 
Gjyqi Special. Vdiq nga torturat në burgun 
e Burrelit në vitin 1949.

Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, 
Second Edition, p. 246-247.

kotaj caf 
Lindi më 1918. Më 25 shtator 1993, 

Drejtoria e Administratës se Burgjeve 
pranë Mimistrisë së Rendit Publik, njohu 
vërtetimin e faktit të vuajtjes së dënimit 

KoSHi

Koço Kota
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për motive politike nga data 15 shtator 
1946 deri më 20 shtator 1951. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 281-282. 

kotaj Met
Lindi më 1925. Më 4 qershor 1993, 

Gjykata Malësi e Madhe vendosi njohjen e 
faktit të vrasjen pa gjyq për motive politike 
më 6 qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 395-496.

kote gligor
      Lindi në vitin 1935, në Biovizhdë. U 
arrestua më 2 maj 1951, dhe më 8 qershor 
të po atij viti, me vendim nr. 82, Gjykata 
e Përmetit e deklaroi fajtor «se ka hedhur 
parrulla kundër pushtetit» dhe e dënoi me 
7 vjet burg.  U arrestua sërsih më 9 shkurt 
1960, dhe më 13 dhjetor të po atij viti, me 
vendim nr. 25, Gjykata e Gjirokastrës e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» 

dhe e dënoi me 20 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 3-4.

kote Kostandin 
Veprimtar politik, Ministër i Ekonomisë 

(1942).
U lind në Përmet, në vitin 1896. Kreu 

studimet për Shkenca Politike-Ekonomike 
në Romë. Mori pjesë në Kongresin e 
Lushnjës më 1920. Në 1942 u zgjodh 
Ministër i Ekonomisë. Më 13 prill 1945, 
Gjykata Speciale e Tiranës e deklaroi 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje 
me pushkatim, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave civile-politike.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 221-222.

kote nikolla
Lindi më 16 mars të vitit 1932, në Berat. 

U arrestua më 1 mars 1946, dhe më 31 tetor 

KotE

Koço Kota Kabineti i Kryeministrit  (në mes)
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të po atij viti, me vendim nr. 609, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi «armik të 
popullit dhe sabotator të pushtetit» 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 ndëshkimit. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 239-240.

kote ollga 
      Lindi në vitin 1917, në fshatin Mursi 
të Sarandës. U dënua për motive politike. 
Më 31 maj 1994, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit administrativ, 
vendosi t’i njohë kohën e internimit nga 
Mursia e Sarandës në rrethin e Krujës, të 
Tepelenës e të Cërrikut prej vitit 1947 deri 
më 1954.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 194-195.

kote Petraq
Lindi në vitin 1938, në Korçë. Arrestuar 

më 10 korrik 1956. Më 18 tetor 1956, me 
vendim nr. 32, Gjykata Ushtarake Korçë e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit», me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet. Liruar më 28 janar 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 665.

kote Sotir
Lindi në vitin 1932, në Berat. Më 19 

tetor 1997, me vendim nr. 34, Gjykata e 
Kolonjës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 8 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale baraz me 
kohën e dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 154-155.

kote Stefan 
      Lindi në vitin 1940, në fshatin Mursi 
të Sarandës. U dënua për motive politike. 

Më 21 korrik 1993, komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së dënimit administrativ, 
vendosur t’i njohë kohën e internimit nga 
Mursia në Borsh të Sarandës, prej 9 tetorit 
të vitit 1961 deri më 21 nëntor 1963.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 199-200.

kote vasil
Lindi në vitin 1928, në Gjirokastër. Më 

4 gusht 1953, me vendim nr. 60, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «tradhëti ndaj atdheut» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 124-125.

kotefa angjeliqi
Lindi më 1931, në Sarandë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 29 korrik 
1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Tirana në Adriatik 
(Krujë), prej 5 tetor 1967 deri më 30 shtator 
1991. Nga këto 10 vjet kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 203-204.

kotefa dhimitër
Lindi në vitin 1926, në Cerkovicë. Më 

19 tetor 1968, me vendim nr. 303, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut», «agjitacion e 
propagandë» dhe «përhapje të informatave 
sekrete» dhe e dënoi me 20 vjet heqje lirie, 
konfiskimin e pasurisë së tundshme e të 
patundshme dhe heqjen e dekoratave të 
trimërisë. Më 12 tetor 1971, me vendim nr. 
39, Gjykata e Rrethit të Tepelenës e deklaroi 
për «agjitacion e propagandë kundër shtetit» 
me 10 vjet heqje lirie dhe, me bashkimin 
e dënimeve, përfundimisht u dënua me 
25 vjet heqje lirie. Më 27 korrik 1977, me 
vendim nr. 42, Gjykata e Rrethit të Mirditës e 
deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor» dhe e dënoi me 

KotE



333

10 vjet heqje lirie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet kohë. U fal me dekret nr. 
7338, datë 20 nëntor 1989 të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 186-187.

kotefa Kosta
Lindi më 1951, në Gjirokastër. Është 

dëbuar për motive politike. Më 29 korrik 
1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Tirana në 
Adriatik (Krujë), prej 5 tetor 1967 deri më 
30 shtator 1991. Nga këto 10 vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 220-221.

kotoko Petraq
Lindi më 1888, në Korçë. Më 29 nëntor 

1994, me vendim nr. 2403, Gjykata Korçë 
vendosi njohjen e faktit të dënimit me burg 
për 5 vjet, me akuzën se ka qenë pjesëtar i 
organizatës së Ballit Kombëtar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 676-677.

kotolleshi dilaver
Lindi më 1898, në Vergo, Delvinë. 

Arrestuar më 20 dhjetor 1944. Më 12 shtator 
1945, Gjykata Ushtarake e Delvinës e dënoi 
«kriminel lufte dhe armik i popullit», me 
vdekje. Ekzekutuar më 29 shtator 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 574-575.

kotolloshi nazmije
Lindi më 1969. E dënuar, e dëbuar për 

motive politike, prej 15 mars 1969 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 586.

kotorri Belul
Më 21 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 njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike, 
në qershor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 257-258.

kotorri dilaver
Lindi më 1952, në Tiranë. Më 13 shkurt 

1973, me vendim nr. 5, Gjykata e Elbasanit 
e dënoi për «largim pa leje nga reparti» me 
8 muaj heqje lirie. Më 24 nëntor 1975, me 
vendim nr.115, Gjykata e Lezhës e dënoi 
për «ikje nga vendi i internimit» me 1 vit 
heqje lirie. Më 19 korrik 1985, me vendim 
nr. 283, Gjykata e Rrethit të Tiranës e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes jashtë shtetit të mbetur në 
tentativë» me 10 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 138-139.

kotorri Faik
Lindi më 1940, në Kotorr, Gramsh. 

Është internuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 12, më 29 maj1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Gramshi 
në Kamëz (Tiranë), prej 1947, deri më 1951.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 213-214.

kotorri Feruze
Lindi më 1949. Është internuar për 

çështje politike. Me vendim nr. 26, më 
11 dhjetor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Gramshi në Kamëz 
(Tiranë), prej 1949 deri më 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 223-224.

kotorri idriz
Lindi më 1914, në Kotorr, Gramsh. Më 

30 dhjetor 1950, Gjykata e Lartë e Sigurimit 
të Shtetit e dënoi se «si bashkëpunëtor 
i Sigurimit të Shtetit, ka ditur bazat e të 

Kotorri
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arratisurve dhe të gjithë punën armiqësore 
të grupit, ka pasur lidhje dhe ka bërë 
mbledhje me të arratisurit», me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 638-639.

kotorri Lije
Lindi më 1920, në Galigat. Më 21 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 njohjen e faktit të vrasjes pa 
gjyq për motive politike, në qershor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 259-260.

kotorri Muharrem
Lindi më 1938, në Tiranë. Më 10 

tetor 1956, me vendim nr. 138, Gjykata  
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhëtisë ndaj atdheut në 
formën e arratisjes jashtë shtetit» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 218-219.

kotorri Petrit
Lindi në vitin 1932, në Kavajë. Më 23 

korrik 1963, me vendim nr. 38, Gjykata 
e Qarkut të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e parashikuar nga neni 80/I K.P» 
dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. Në zbatim 
të dekretit të vitit 1962, dënimi iu zbrit në 
5 vjet e 3 muaj heqje lirie. U lirua më 12 
shtator 1963, pasi vuan nga një sëmundje 
psiqike e pashërueshme dhe u la në 
kujdesin e familjes për mjekim. 

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 344-345.

kotorri rushan
      Lindi në vitin 1921, në Kreshovë të 
Përmetit. U vra për motive poltike. Më 30 
nëntor 1994, me vendim nr. 804, Gjykata 
e Përmetit njohu faktin e vrasjes së tij pa 

gjyq nga forcat partizane më 30 qershor të 
vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 28-29.

kotorri Sabri Xhelo 
Lindi më 1892, në Gramsh. Është vrarë 

pa gjyq më 10 maj 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kotorri vasilika
Lindi më 1900, në Berat. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 23, 
më 22 maj 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Durrësi në Tepelenë, prej 
10 dhjetor 1949 deri më 10 qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 707-708.

kotorri violeta
Lindi më 1933, në Berat. Është internuar 

për motive politike, prej 10 dhjetor 1949 
deri më 10 qershor 1952.

Dom Ejëll Kovaçi

Kotorri
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 709.

kotorri Xhelal
Lindi më 1908, në Filat, Çamëri. Më 5 

mars 1946, Gjykata e Tiranës e dënoi për 
«pjesëmarrje në grup të organizuar kundër 
pushtetit», me 3 vjet burg.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 195-196

kotorrja Zenel Sali 
Lindi më 1914, në Kukës. Është vrarë 

pa gjyq më 18 shtator 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kovaçi dom Ejëll
Klerik katolik.
U lind më 5 prill të vitit 1920, në Hajmel 

të Zadrimës. Është një prej klerikëve 
që refuzuan të nënshkruanin Statutin e 
Kishës Katolike. Më 1957, pas shërbimit 
disavjeçar në famullinë e Komanit, u 
transferua në famullinë e fshatit Qelëz. 
Më 21 gusht 1958, u arrestua për të tretën 
herë, me akuzën se «...në bashkëpunim 
me spiunët e diversantët kanë organizuar 
dhe zhvilluar me qëllime terroriste natën 
e datës 26 nëntor 1951, brenda në kishën 
e katundit Qelëz, vrasjen e aktivistit të 
organeve të sigurimit të shtetit, shokut 
Mark... Ka kryer veprën e pregatitjes për t’u 
arratisur jashtë shtetit në bashkëpunim...». 
Në nëntor të po këtij viti, në sallën e 
kinemasë «Republika» filloi gjyqi kundër 
tij, dhe me vendim nr. 12, datë 10 nëntor 
1958, u dënua me vdekje me pushkatim. U 
ekzekutua më 10 dhjetor 1958.

Imzot Zef Simoni, Persekutimi i Kishës Katolike 
në Shqipni nga 1944-1990; Ndoc Selimi, Historia 
e Dom Engjëll Kovaçit, Arkivi i Ministrisë së 
Brendshme, Dosja 2229; AISKK, F. 1, Viti 2015, 
D. 27, Fl. 451-452. 

kovaçi gjergji
Lindi më 1903, në Lezhë. Arrestuar 21 

mars 1953. Më 24 korrik 1953, me vendim 
nr. 117, Gjykata Ushtarake Shkodër e 
dënoi për «bashkëpunim me diversantët» 
me 15 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 5 vjet. Liruar më 28 maj 1963. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 309.

kovaçi gjon
Lindi më 1928, në Shkodër. Më 12 janar 

1948, me vendim nr. 6, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 209-210.

kovaçi isuf
Lindi më 1930, në Laçaj, Dibër. Ka 

vuajtur burg për motiv politike, prej 26 
shtator 1970 deri më 20 korrik 1987.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 336-337.

kovaçi Jak Preng
Lindi më 1915, në Dragush, Lezhë. 

Më 16 qershor 1945, me vendim nr. 139, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«strehim kriminelësh», me 1 vit burg. 
Më 24 nëntor 1951, me vendim nr. 342, 
Gjykata Ushtarake Territoriale e dënoi për 
«dhënie informatash kundër pushtetit», 
për «përgatitje për tu arratisur» dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 15 vjet 
burg, humbjen e të drejtave elektorale dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 232.

kovaçi Jeko
Lindi më 1946, në Korçë. Më 26 janar 

1982, me vendim nr. 16, Gjykata Korçë e 
dënoi për «tradhëti ndaj atdheut në formë 
arratisje jashtë shtetit në bashkëpunim», 
me 15 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
së zgjedhjeve për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 487.
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kovaçi Llazar
Lindi më 1941, në Lushnjë. Arrestuar 

më 2 dhjetor 1979. Më 14 shkurt 1980, me 
vendim nr. 18, Gjykata Lushnjë e dënoi për 
«agjitacion e propagandë» me 6 vjet burg. 
Liruar më 1982..

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 173-174.

kovaçi Mark Preng
Lindi më 1903, në Laç. Më 27 shtator 

1953, me vendim nr. 178, Gjykata Ushtarake 
Shkodër e dënoi me 6 vjet burg. Liruar më 
7 prill 1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 229-230.

kovaçi ndue Mark
Lindi më 1925, në Troshan, Lezhë. Më 

9 shkurt 1951, me vendim nr. 168, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi «sepse kanë 
dashur të hapin burgun për të shpëtuar 
kriminelat e dënuar dhe të arratisur në 
Jugosllavi», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 244.

kovaçi osman
Lindi më 1913, në Fushë-Çidhën, 

Dibër. Më 1951, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e dënoi për «strehim dhe furnizim 
kriminelësh», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 359-360.

kovaçi Prendush
     Lindi në vitin 1924, në Pukë. Më 24 mars 
1959, me vendim nr. 33, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «tentativë 
për arratisje» dhe e dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 285-286.

kovaçi Qemal
Lindi më 1944, në Kobreg, Kukës. 

Më 14 tetor 1993, me vendim nr. 963, 
Gjykata Kukës vendosi njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq për arsye politike nga 

forcat e kufirit më 29 mars 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 118-119.

kovaçi Sotir
Lindi në vitin 1889, në fshatin Ziçisht 

të Devollit. Më 13 janar 1992, Drejtoria e 
Administratës pranë Ministrisë së Rendit 
Publik, vendosi t’i njohë kohën e internimit 
për 5 vjet kohë nga rrethi i Korçës në 
rrethin e Fierit. Më 30 maj 1994, Drejtoria 
e Administratës së Burgjeve pranë 
Ministrisë së Drejtësisë, i njohu kohën e 
vuajtjes së dënimit për motive politike, 
prej datës 19 gusht të vitit 1946 deri më 20 
tetor po të këtij viti.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 82-83; F. 1, V. 2014, D. 14, 
f. 218-219.

kovaçi Stavri
Lindi më 1922, në Korçë. Arrestuar 

më 16 gusht 1949. Më 29 qershor 1950, 
me vendim nr. 82, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «pjesëmarrje në grup 
të organizuar, tentativë arratisje dhe 
agjitacion e propagandë», me 3 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 731

koxhaj Mehdi
Lindi më 1901, në Korçë. Më 14 shtator 

1946, Gjykata Ushtarake e Korçës si «armik 
i popullit» dhe «sabotator i pushtetit 
popullor», me burg të përjetshëm, 
konfiskimin e pasurisë, dhe humbjen e 
të drejtës elektorale e civile, dhe punë të 
detyruar baras me e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 835-836.

koxhaxhiku Bujar
Lindi më 10 mars të vitit 1949, në 

Durrës. Më 6 mars 1985, me vendim nr. 
199, Gjykata e Rrethit të  Tiranës e deklaroi 
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fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 14 vjet 
heqje lirie. U lirua me dekret të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor nr. 2752, datë 23 janar 
1991.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 116-117.

koxheri Zenel
Lindi më 1911, në Martanesh. 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 njohjen e 
faktit të vrasjes pa gjyq për motive politike, 
në gusht 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 745-746.

kozare rasim
Lindi më 1924, në Kozare, Lushnjë. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 23 
gusht 1974 deri më 29 korrik 1987.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 275-276.

kozeli asllan 
Lindi më 1915, në Maliq, Korçë. Më 21 

dhjetor 1951, me vendim nr. 238, Gjykata 
Ushtarake Territoriale Korçë e dënoi për 
«pjesëmarrje në grup kundër shtetit» me 
5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit. Më 29 prill 1965, me 
vendim nr. 15, Gjykata Korçë e dënoi me 
12 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 474.

kozeli rustem
Lindi më 1917, në Korçë. Arrestuar 6 

shtator 1950. Më 21 maj 1954, me vendim 
nr. 45, dënohet për «moskallëzim të 
krimit», me 5 vjet burg. Liruar më 24 janar 
1958.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 388.

kozi arben
Lindi më 12 mars 1965, në Tiranë. Më 

21 gusht 1987, me vendim nr. 1, Gjykata 
e Rrethit të Dibrës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut, në formën e 
arratisjes jashtë shtetit në bashkëpunim», 
dhe e dënoi me 16 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtës së zgjedhjeve për 3 
vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 335-336.

kozi Haxhi
Lindi më1920. Më 13 shkurt 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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 302, 776-777.

kozi Hysen
Lindi në Dibër. U dëbua për motive 

politike. Më 11 gusht 1992, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga Tirana në fshatin Bizë, prej 
datës 28 korrik 1987 deri më 30 shtator të 
vitit 1991.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 266-267.

kozi ibrahim
Lindi më 1968, në Tiranë. Më 21 gusht 

1987, me vendim nr. 1, Gjykata e Rrethit 
të Dibrës  e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut, në formën e arratisjes jashtë 
shtetit në bashkëpunim», dhe e dënoi me 
10 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 332-333.

kozi Zenel
Lindi më 1933, në Kllobçisht, Dibër. 

Ka vuajtur burg për motive politike, prej 9 
qershor 1965 deri më 14 shtator 1974. 
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 302-303.

kozmaçi aleksandër
Lindi më 1956, në Durrës. Është 

dëbuar  për çështje politike. Me vendim nr. 
23, më 22 maj 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga Durrësi në Shijak, prej 3 
maj 1956 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 579-580.

kosmaçi anton
Veprimtar politik, Ministër i Drejtësisë 

(18 janar-11 shkurt 1943 dhe 11 maj-10 
shtator 1943).

Lindi më 1898, në Jugosllavi. Më 13 
prill 1945, Gjykata Speciale, e dënoi për 
«krime lufte», me 30 vjet burg. Shpehimisht 
vendimi thotë: “Për kriminelët e luftës ose 
armiqtë e popullit: Sokrat Dodbiba, Mihal 
Zallari, Ethem Cara, Ndoc Naraçi, Andon 
Kozmaçi, Lazër Radi, Sami Koka, Sulejman 
Vuçiterni,” gjykata i dënon me “nga 30 vjet 
burg e punë të deryerueshme.” Liruar më 
24 prill 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 757-758; Pjetër 
Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 12.

kozmaçi Marija 
Lindi më 1905, në Jugosllavi. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 23, më 22 maj 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Tiranë në Shijak, prej 10 
shtator 1946 deri më 18 shtator 1985; nga 
këto 5 vjet kanë qenë internet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 705-706.

kozniku Salih
Lindi më 1938, në Tiranë. Më 10 nëntor 

1956, me vendim nr. 31, Gjykata e Qarkut 
të Korçës e deklaroi fajtor për «kalim të 
paligjshëm kufiri» dhe e dënoi me 2 vjet 
burg. Më 30 shtator 1958, me vendim nr. 
129, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «tradhëti ndaj atdheut» me 20 vjet 
heqje lirie, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 395-396.

kraja abdullah 
Lindi ëm 1920, në Shkodër. U dënua 

për motive politike, dhe më 12 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga data 5 prill 1962 
deri më 20 maj 1963. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 146-147.

Hafiz Ali Kraja
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kraja ahmet 
Lindi më 1908, në Shkodër. Më 29 

shtator 1951, me vendim nr. 188, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e takimit dhe furnizimit të 
diversantëve» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 485-486.

kraja (tari) Hafiz Ali
Klerik i lartë mysliman.
U lind në Shkodër, në vitin 1900. 

Studimet e larta teologjike i kreu në 
Universitetin El-Ez-heri në Kajro (1924). 
Në vitin 1943 u internua në Porto Palermo 
si antiitalian. Më 1974 u dënua me vdekje, 
por duke përfituar nga një amnisti, u 
dënua me burgim të përjetshëm, dënim 
që më 8 qershor 1947 iu kthye në 25 vjet 
heqje lirie. Zbritje dënimi përfitoi edhe nga 
një amnisti e dytë, kështu që u lirua më 12 
tetor 1965. Vdiq më 1973.

vepra: «A duhet feja? A e pengon ajo 
bashkimin kombëtar?» (1934).

100 personalitete shqiptare të kulturës islame, 
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Tiranë, 
2012, f. 28-30.

kraja Ernest 
Lindi më 1925, në Shkodër. Më 29 

dhjetor 1952, me vendim nr. 543, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tentativës për arratisje» dhe 
e dënoi me 10 burg. Më 21 mars 1978, 
me vendim nr. 77, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 11 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 5 vjet. Më 21 mars 
1979, me vendim nr. 3, Gjykata e Lartë e 
deklaroi fajtor për «krimin e pjesmarrjes 
në një oraganizatë kundër revolucionare 
dhe nacionaliste për të kryer krime kundër 
shtetit dhe agjitacion e propagandë» dhe 
e dënoi me 20 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 512-513.

kraja Fadil 
Lindi më 1906, në Shkodër. Më 19 

shtator 1959, me vendim nr. 51, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
7 vjet burg.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 466-467.

kraja Kolë
Lindi në vitin 1946, në Tiranë. 

Arrestuar më 22 tetor 1973. Më 30 dhjetor 
1973, Gjykata e Durrësit, e deklaroi fajtor 
për «tentativë arratisjeje jashtë shtetit», me 
4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 761-762.

kraja Lan
Lindi më 1926, në Tivar. Më 19 dhjetor 

1952, me vendim nr. 330, Gjykata e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë 
ndaj atdheut dhe tentativë arratisje» 
dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 2 vjet si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës 
kundër pushtetit popullor» me 4 vjet burg. 
Përfundimisht u dënua me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 202-203.

kraja Luigj 
Lindi më 1964, në Shkodër. Më 17 

nëntor 1981, me vendim nr. 249, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativës për arratisje» dhe e dënoi me 5 
vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 273-274. 

kraja Malo 
Lindi më 1913, në Shkodër. Më 28 

dhjetor 1947, me vendim nr. 520, Gjykata 
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Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e fajeve penale kundër popullit 
dhe shtetit» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 204-205.

kraja Musa 
Lindi më 1927, në Shkodër.  Më 18 

gusht 1953, me vendim nr. 14, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor 
për «krimin e tradhtisë ndaj atdheut» dhe 
e dënoi me 12 vjet burg dhe humbjen e 
tëdrejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 287-288. 

kraja rushit
Lindi në vitin 1916, në Kukës. U 

arrestua më 19 nëntor 1952, dhe më  28 
qershor të po këtij viti, me vendim nr. 292, 
Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor 
për «strehim e furnizim të të arratisurve» 
dhe e dënoi me 5 vjet heqje lirie dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 134-135.

kraja ruzhdi 
Lindi më 1944, në Shkodër. Më 7 mars 

1964, me vendim nr. 18, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e parashikuar 
në nenin 64-10 të K.P» dhe e dënoi me 12 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë, sipas 
nenit 81 të K.P e dënoi me 1 vit burg dhe 
sipas nenit 48 të k.P me 12 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 123-124.

kraja Sabah 
Lindi më 1958, në Shkodër. U arrestua 

më 23 qershor 1988, dhe më 18 korrik 1949, 
me vendim nr. 178, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» me 4 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 437-438. 

kraja Sami 
Lindi më 1946, në Shkodër. Më 30 

korrik 1977, me vendim nr. 201, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativë së arratisjes» dhe e dënoi me 18 
vjet burg. Më 5 nëntor 1980, me vendim 
nr. 278, Gjykata e Fier e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 10 vjet 
burg. Përfundimisht u dënua me 24 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 245-246. 

kraja Simon
Lindi në Shkodër. Më 31 korrik 1992, 

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, vendosi njohjen e faktit te vrasjes pa 
gjyq për motive politike më 19 tetor 1947.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 11-12.

kraja Shuaip 
Lindi më 1936, në Shkodër. Më 17 korrik 

1973, me vendim nr. 305, Gjykata e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tradhëtisë 
ndaj atdheut në formën e arratisjes» dhe e 
dënoi me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 341-342.

kraja Shefqet 
Lindi më 1929, në Shkodër. Më 2 prill 

1957, me vendim nr. 45, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tentativës për arratisje» dhe e dënoi me 13 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 509.
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kraja Shefqet
Lindi më 1934, në Shkodër. Më 7 gusht 

1951, me vendim nr. 148, Gjykata Ushtarake 
Shkodër e dënoi për «pjesëmarrje në 
grup kundërshtarësh me bashkëveprim», 
për «agjitacion e propagandë» dhe për 
«tentativë arratisje » me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 3 
vjet. Më 18 maj 1988, me vendim nr. 112, 
Gjykata Shkodër e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 342.

kraja Xhevdet 
Lindi më 1918, në Shkodër. Më 7 

dhjetor 1965, me vendim nr. 37, Gjykata 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime të 
parashikuara në nenin 73/1 e 14 të K.P» 
dhe e dënoi me 7 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl.  231-232.

krasnaj Muharem
Lindi më 1914, në Kosovë. Arrestuar 

më 23 mars 1953. Më 10 qershor 1953, 
Gjykata Ushtarake e Durrësi e dënoi «për 
krimin e përkrahjes dhe fshehjes që u ka 
bërë diversantëve, dhe nuk e ka denoncuar 
tek organet e Sigurimit të Shtetit», me 2 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 676-677.

krasniqi ali 
Lindi më 1954, Durrës. Më 23 janar 

1973, me vendim nr. 15, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tentativë së 
arratisjes» dhe e dënoi me 8 vjet burg.  
Më 14 gusht 1985, me vendim nr. 137, 
Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut në formën 
e arratisjes në bashkëpunim» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl.  237-238.

krasniqi gani
Lindi më 1949, në Tiranë. Më 15 gusht 

1875, me vendim nr. 187, Gjykata e Rrethit 
të Fierit e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes jashtë shtetit 
të mbetur në tentativ» dhe për «agjitacion 
e propgandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 12 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 212-213.

krasniqi Hamdi
Lindi më 1922, në Kosovë. Më 10 tetor 

1951, Gjykata Ushtarake Territoriale e 
dënoi për «agjitacion e propagandë», me 
5 vjet burg dhe punë të detyruar. Më 3 
shkurt 1968, Gjykata Popullore e Kavajës e 
dënoi «për goditje të personit zyrtar, rojes 
së kooperativës», me 1 vit burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 713-714.

krasniqi irfete
Lindi në vitin 1936, në Tiranë. 

Me vendim të Komisionit Qëndror të 
Internim-Dëbimeve, të datës 8 korrik 1977, 
u internua nga Tirana në fshatin Vrap të 
Tiranës për 14 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 146-147.

krasniqi ismail
Lindi më 1937, në Fier. Më 25 mars 

1961, Gjykata e Ushtarake, e dënoi për 
«tentativë arratisjeje jashtë shtetit», me 13 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, pjesës së 
tij, dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 690-691

krasniqi Jetulla
Lindi më 1897, në Goledicë, Prishtinë. 

Më 11 qershor 1953, Gjykata Ushtarake 
e Durrësit e dënoi se «ka strehuar dhe 
furnizuar kriminelët e arratisur, dhe 
për t’i fshehur gjurmët e tyre nuk i ka 
denoncuar», me 5 vjet burg.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 684-685.

krasniqi Liman
Lindi më 1938, në Jugosllavi. Arrestuar 

më 24 maj 1964 . Më 24 korrik 1964, me 
vendim nr. 32, Gjykata Vlorë e dënoi për 
«tentativë kalimi të kufirit». Liruar më 13 
prill 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 85-86.

krasniqi osman
Lindi më 1914, në Peran të Vuçiternës 

(Kosovë). Më 12 nëntor 1959, Gjykata 
e Lartë, Kolegji Ushtarak, e dënoi për 
«agjitacion e propagandë» dhe për 
«bashkëpunim me bandat e armatosura», 
me 9 vjet burg, konfiskimin e pasurisë  dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet. 
U lirua më 4 tetor 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 733-734; AISKK, 
F. 1, V. 2015, D. 22, f. 708-709.

krasniqi rakip
Lindi më 1882, në Kukës. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 28, më 18 prill 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Kukësi 
në Berat dhe Tepelenë, prej 12 janar 1947 
deri më 15 janar 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 786-787.

krasniqi robert
Lindi më 1965, në Dermenas, Fier. Më 

11 gusht 1986, Gjykata e Tiranës, Kolegji 
Ushtarak, e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut, e mbetur në tentativë», me 9 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 411-412.

krasniqi Sahid
Lindi më 1923, në Kosovë. Më 12 

maj 1945, me vendim nr. 31, u dënua për 

«krime të kryera gjatë luftës», me 5 muaj 
burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 60-61.

krasniqi Shefqet
Lindi më 1967, në Lajm, Kukës. 

Arrestuar më 11 tetor 1984. Më 6 prill 1985, 
me vendim nr. 21, Gjykata Kukës e dënoi 
për «moskallëzim krimi kundër shtetit», 
me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 133.

krasniqi Sheremet
Lindi më 1930, në Fushë-Krujë. Më 30 

nëntor 196[...], Gjykata e Vlorës e dënoi 
për «tentim arratisje jashtë shtetit», me 10 
vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë së tij 
të luajtshme. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 427-428.

krasniqi Ylli
Lindi më 1965, në Fier. Arrestuar më 5 

nëntor 1983. Më 7 shkurt 1984, u dënua për 
«tradhti ndaj atdheut», dhe për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit», me 12 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 446-447.

krasta Hajce
      Lindi në vitin 1912, në Pogradec. U 
arrestua më 4 dhjetor 1971, dhe u dënua 
me 10 vjet heqje lirie për «agjitacion e 
propagandë».

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 118-119.

kreka Haxhi
Lindi më 1916, në Korçë. Arrestuar më 

21 korrik 1946. Më 6 gusht 1946, me vendim 
nr. 215, Gjykata Ushtarake Korçë e dënoi 
për «sabotator të luftës dhe pushtetit» me 
burgim të përjetshëm, konfiskim pasurie  
dhe humbjen e  të drejtës politike baras me 
kohën e dënimit.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 378.

kreka Qazim
Lindi më 1927, në Kosovë. Më 23 

mars 1977, Gjykata e Elbasanit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë», kundër 
pushtetit popullor, me 8 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 52-53.

kreka Shefki
      Lindi në vitin 1875, në Golik. Më 31 
maj 1945, Gjykata Ushtarake e Korçës e 
deklaroi fajtor si «kriminel lufte» dhe e 
dënoi me vdekje, pushkatim. Vendimi u 
ekzekutua më 25 qershor të vitit 1945.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 70-72.

kreka Ymet
Lindi më 1940, në Leminot, Korçë. 

Më 8 korrik 1978, me vendim nr. 116, 
Gjykata Korçë , e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 681.

krekasi isa
Lindi më 1895, në Tridas, Korçë. 

Arrestuar për motive politike, më 23 mars 
1945. Vdiq në burg, më 20 korrik 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 318-319.

kremici (krasniqi) Xhemil 
Lindi më 1912, në Prishtinë, Kosovë. 

Gjykata e deklaroi fajtor për «krimin si 
armik i popullit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, me humbjen e të drejtave elektorale 
dhe konfiskimin e pasurisë.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 3-4.

krepi dodë ndue
Lindi më 1885, në Rrasi Butë, Mirditë. 

Është internuar për motive politike. Më 18 

prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Kashnjeti 
(Mirditë) në Tepelenë,  prej 10 qershor 1946 
deri më 30 dhjetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 659-660.

kresi nikollë
Lindi më 1900, në Bushnesh, Krujë. 

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 e vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 1 nëntor 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 7-8.

kresto Jovan
      Lindi në vitin 1885, në Pogradec. Më 
28 korrik 1953, me vendim nr. 81, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«dhënie ndihmë diversantëve» dhe e 
dënoi me 7 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 124-125.

kreshpa abdurraman 
Lindi më 1920, në Vlorë. Më 17 qershor 

1946, me vendim nr. 143, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin 
si sabotator i pushtetit dhe agjitacion e 
propagandë» me burgim të përjetshëm 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 5 
vjet. Dënimi i është zbritur në 20 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 441-442. 

kreshpa Kujtim
Lindi më 1926, në Vlorë. U arrestua 

më 8 mars 1946, dhe më 17 gusht 1946, me 
vendim nr. 26, Gjykata Ushtarake e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e dezertimit 
nga rradhët e ushtrisë partizane dhe 
lidhjen me Ballin Kombëtar» dhe e dënoi 
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me 10 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtave elektorale. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 57-58; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 28.

kreshta Martin 
Lindi më 1880, në Dukagjin. U dënua 

për motive politike, dhe më 25 maj 1994, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Shkodrës 
në Tepelenë, Lushnjë, prej datës 1 gusht 
1948 deri më 31 dhjetor 1955. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 345-346.

kreshpa Xhelal
Lindi më 1913, në Vlorë. Më 27 janar 

1994, Drejtoria e Administratës së Burgjeve 
pranë Ministrisë së Drejtësisë, i njohu 
kohën e arrestimit për motive politike, më 
datë 13 prill 1945 dhe ekzekutimit të tij më 
15 korrik 1947.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 93-94; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 28.

kreshta Lulë
Lindi më 1895. U dënua për motive 

politike, dhe më 25 maj 1994, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen 
e internimit nga rrethi i Shkodrës në 
Tepelenë, Lushnjë, prej datës 1 gusht 1948 
deri më 31 dhjetor 1955. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 347-348.

kripa Besnik
Lindi 1933, në Vlorë, në një familje 

tregëtare. Vëllai i Reshat Kripës [shih]. Më 
1950, bashkë me dy shokë të tij, nxënës 
të klasës së dytë të gjimnazit “Ali Demi, 
formojnë një organizatë antikomuniste që 
shpërndante trakte në shkollë. Arrestohet 
më 15 prill 1950 dhe me Vendimin Nr. 180, 

datë 21.shtator 1950, të gjykatës ushtarake 
të Gjirokastrës, dënohet me 15 vjet privim 
lirie, humbjen e së drejtës elektorale për 
4 vjet, punë të detyruar dhe konfiskimin 
e pasurisë. Fillon kështu kalvari i gjatë 
nëpër kampet e punës së detyruar si 
Nizhaveci, Gosa e Vogël, Ura Vajgurore, 
Vlashuku, Shtyllasi, Rinasi, Zadrima, 
Çerma, Bubullima e të tjera. Ky kalvar 
vazhdoi 11 vjet e 8 muaj. U lirua në dhjetor 
1961. Pas kësaj u detyrua të punonte 
si punëtor, deri sa doli në pension, në 
tunelet e fabrikës së tullave në Vlorë. 
Përfundoi gjimnazin e mbrëmjes por iu 
refuzua e drejta e studimit për më lartë. 
Pas ndryshimeve demokratike u aktivizua 
me Partinë Demokratike dhe Shoqatën e të 
Përndjekurve Politikë. Në periudhën 1992-
1996 ka qenë zgjedhur Këshilltar i Këshillit 
të Bashkisë Vlorë. Vdiq më 26 nëntor 2006.

Besnik Kripa
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AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 397-398; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 32.

kripa Llukman 
Lindi më 1950, në Berat. U dënua për 

motive politike, dhe më 22 gusht 1992, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Beratit në 
rrethin e Vlorës, (Lapardha), prej datës 7 
tetor 1966 deri më 1969. (me prindërit). 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 204-205.

kripa reshat
Lindi më 28 janar 1936, në Vlorë, në 

një familje tregëtare. Më 1942 familja 
vendoset në Tiranë. Me vendosjen e 
pushtetit komunist, më 10 tetor 1946, 
dëbohen familjarisht nga Tirana në 
Vlorë, ku trajtohen si armiq të partisë dhe 
pushtetit. Në moshën 15-vjeçare, në vitin e 
parë gjimnaz, bashkë me dy shokë klase, 
formuan një organizatë antikomuniste që 
shpërndante trakte në qytet. Arrestohet 
më 24 maj 1951 dhe me Vendimin Nr. 
111, datë 11.dhjetor 1951, të gjykatës 
ushtarake të Durrësit, dënohet me 5 vjet 
burg dhe punë të detyruar. Fillon kështu 
kalvari nëpër kampet e punës së detyruar 
si Ura Vajgurore, Vlashuku, Shtyllasi 
dhe Bulqiza. U lirua më 11 dhjetor 1955. 
Kreu shërbimin ushtarak në repart pune 
ku mësoi mjeshtërinë e muratorit që e 
ushtroi gjatë gjithë kohës së diktaturës. 
Përfundoi gjimnazin e mbrëmjes me 
rezultate të shkëlqyera por iu refuzua 
e drejta e studimit për më lartë. Pas 
ndryshimeve demokratike u aktivizua me 
Partinë Demokratike dhe Shoqatën e të 
Përndjekurve Politikë. Në vitet 1992-1996 
ka qenë anëtar i Kryesisë së PD për Vlorën, 
ndërsa në periudhën 2001-2002, Drejtor i 
Departamentit të Përndjekurve Politikë të 
Shqipërisë. Në shoqatë, në vitet 1991-1993 
ka qenë Sekretar i Degës së Vlorës. Në 

vitet 1993-1995 dhe 1997-2000 Nënkryetar 
i Shoqatës Kombëtare. Aktualisht është 
Kryetar i Degës së Tiranës. Më datën 
21.12.2013 është dekoruar nga Presidenti 
i Republikës me titullin “Naim Frashëri”.

Qysh kur ishte i ri kishte dëshirë të 
shkruante, por dyert e botimit për të ishin 
të mbyllura. Pas ndryshimeve demokratike 
iu hap drita jeshile e botimeve. Ka botuar 
mbi 250 artikuj në organet e ndryshme të 
shtypit. Ka mbajtur mbi 50 kumtesa nëpër 
konferencat e ndryshme shkencore dhe 
përkujtimore. Ka botuar romanet “Shkallët 
e Ferrit”, “Sekreti i Varrit te Vetmuar”, 
“Ëndrrat e Thyera”, “Në Kërkim të Lirisë”, 
përmbledhjen e tregimeve “Një Tregim për 
Mikun Tim”, një libër me kujtime “Rini e 
Copëtuar” dhe një përmbledhje me poezi 
“Dhimbje.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 74-75; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 32.

krisafi Llukan
Lindi më 1919, në Gjirokastër. Më 

29 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e dënoi për krimin e 
«agjitacionit e të propagandës», kundër 
pushtetit popullor, pasi ishte pjesëtar i 
një grupi antipushtet, me 5 vjet burg dhe 
heqjen e gradës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 512-513.

kristani Josif
Lindi në vitin 1908, në Leskovik. Më 17 

korrik 1973, me vendim nr. 305, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut të mbetur në fazën 
e tentativës» dhe e dënoi me 10 vjet heqje 
lirie dhe konfiskimin e arit të depozituar 
në arkën e kursimit.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 434-435.

kristani vangjel
Lindi më 1906, në Ersekë. Më 28 tetor 
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1959, Gjykata e Lartë (Kolegji Ushtarak) e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut» dhe për 
«tentativë akti diversioni me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 815-816.

kristidhi Kosta
      Lindi në vitin 1912, në Përmet. Më 
26 prill 1947, me vendim nr. 83, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«lidhje me reaksionin grek» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg, si dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për një vit kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 44-45.

kristo aleko
Lindi më 1931, në Himarë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 22 maj 1993, 
me vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Tirana në Lezhë, prej 10 
shtator 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 247-248.

kristo Lefter 
Lindi më 1918, në Himarë. Më 13 

qershor 1952, me vendim nr. 239, Gjykata 
e Lartë, Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor 
për «krimin e tentativës për arratisje për 
në Greqi» dhe e dënoi me 8 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave civile për 3 vjet si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 5 vjet burg. Përfundimisht u dënua 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
civile për 3 vjet kohë. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 321-322.

kristo Pandi
Lindi në vitin 1914, në Korçë. Këpucar 

me profesion, pastaj ministër pa portofol, 
kryetar i Komisionit të Kontrollit në vitet e 
para të qeverisjes së komunistëve, i dënur 

dy herë, gjatë monarkisë dhe pushtimit 
italian të Shqipërisë. Pjesë e regjimit 
komunist deri në pridhjen e marrëdhënieve 
me Jugosllavinë, u dënua jo për krimet e 
bëra, por si pjesë e një grupoi të sajuar me 
Koçi Xoxen në krye. Më 10 qershor 1949, 
me vendim nr. 1, Gjykata e Lartë e deklaroi 
fajtor për «faje kundër popullit e shtetit», 
«dëmtim me vepra të fuqisë ushtarake» 
dhe «nxitje të një shteti të huaj për luftë 
kundër vendit» dhe e dënoi me 20 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave civile për 
5 vjet kohë. U lirua më 9 tetor të vitit 1963. 
Familja e tij u internua. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 5-6.

kristo rako
      Lindi në vitin 1955, në Dëshnicë. Më 
26 janar 1974, me vendim nr. 8, Gjykata e 
Tepelenës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes» dhe 
e dënoi me 6 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet kohë. Më 14 
gusht 1980, me vendim nr. 22, Gjykata e 
Tepelenës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhëtisë ndaj atdheut me anë të 
arratisjes» dhe «agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me 20 vjet burg, heqjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë dhe 
internim për 5 vjet.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 14-15.

kristo Sotiraq
Lindi më 1936. Ka vuajtur burg për 

motive politike, prej 3 mars 1975 deri më 
20 shkurt 1984. Është dënuar nga Gjykata 
e Korçës, me vendim nr. 142, më 2 korrik 
1975.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 530-531.

kristo themistokli
Lindi më 1910, në Korçë. Më 4 janar 

1995, me vendim nr. 3, Gjykata Korçë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
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politike nga forcat e diktaturës në kufi, më 
31 korrik 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 717-719.

kristo vangjeli
Lindi më 1927, në Korçë. Më 4 janar 

1995, me vendim nr. 3, Gjykata Korçë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
politike nga forcat e diktaturës në kufi, më 
31 korrik 1967.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 718-719.

kristo vasil
      Lindi në vitin 1932, në Shëdre të 
Sarandës. Më 5 maj 1980, me vendim nr. 
28, Gjykata e Sarandës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 8 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 209-210.

kristoforidhi Kristo
Lindi më 1931, në Kostur, Greqi. 

Më 15 qershor 1972, me vendim nr. 26, 
Gjykata Mirditë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 555.

kristoho andrea
Lindi më 1894, në Izmir, Turqi. Më 9 

dhjetor 1947, me vendim nr. 276, Gjykata 
Ushtarake Gjirokastër e dënoi si «armik i 
popullit se ka marrë pjesë në organizatë 
tradhtare duke u vënë në shërbim të 
zbulimit Grek dhe ka bërë agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 15 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet. 
Liruar me kusht më 18 dhjetor 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 512.

kroburi osman
Lindi më 1918, në Spatër, Çamëri. 

Arrestuar më 8 shtator 1960. Më 25 tetor 

1961, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme, humbjen e të 
drejtave elektorale për 4 vjet dhe heqjen e 
dekoratave. Liruar më 19 gusht 1976.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 187-188.

kroçi dervish
Lindi më 1882, në Shënmëri, Kukës. 

Me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve është dënuar me 
internim nga Kukësi në Lushnjë, prej 5 
mars 1953 deri më 1 tetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 151.

kroi Hamit
Lindi më 1896, në Libohovë. Arrestuar 

më 20 shkurt 1951. Më 25 janar 1952, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi për 
«faje kundër popullit dhe shtetit», me 5 
vjet burg. Po me këtë vendim, u dënua për 
«[mos]denoncim të krimit», me 2 vjet punë 
korrektonjëse, Përfundimisht, u dënua 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për një vit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 181-182.

kroi Lubica
Lindi më 1910, në Valjevo. Është dëbuar 

për motive politike. Më 11 dhjetor 1993, 
me vendim nr. 26, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Tirana në Kukës, prej 25 
qershor 1945 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 134-135.

kroi vasel 
Lindi më 1921, në Vrith, Shkodër. Më 

9 prill 1970, me vendim nr. 49, Gjykata 
e Lartë e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
7 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë.

Kroi



348

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 295-296. 

kroji dedë
Lindi më 1951, në Velipojë. Më 28 

shtator 1967, me vendim nr. 55, Gjykata e 
Shkodër e deklaroi fajtor për «krimin sipas 
neneve 64 e 46» dhe e dënoi me 5 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 327-328. 

kroji ramadan
Lindi në vitin 1921, në fshatin Selcë e 

Sipërme të Pogradecit. Më 16 tetor 1956, 
me vendim nr. 30, Gjykata Ushtarake e 
Korçës e deklaroi fajtor për «moskallëzim 
të krimeve kundër shtetit» dhe e dënoi me 
2 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 140-141.

kroji Xhelil
Lindi më 1922. ka vuajtur dënim me 

burg për arsye politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 621.

kromidha Koço 
Lindi në vitin 1915, në Kallçat të 

Sarandës. Më 14 shkurt 1952, me vendim 
nr. 96, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi 
fajtor për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 128-129.

kromidha vasil 
Lindi në vitin 1946, në Livadh të 

Sarandës. Më 8 maj 1987, me vendim nr. 
2, Gjykata e Lartë e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut dhe agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 13 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 126-127.

kronaj Frano 
Lindi më 1890, në Shkodër. U arrestua 

më 20 mars 1953, dhe më 27 gusht 1953, 
me vendim nr. 153, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 229-230.  

krongo Kaliopi
Lindi më 1890, në Gjirokastër. 

Arrestuar 6 dhjetor 1949. Më 30 qershor 
1950, me vendim nr.93, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «strehim dhe 
furnizim diversantësh» dhe kalim kufiri 
pa pashaportë, me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 291-292.

kroqi diana
Lindi në Tiranë. U internua për motive 

Nikoll  Preng Krosi
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politike. Më 28 maj 1993, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Shkodrës, prej datës 1 maj 1948 deri më 10 
shtator 1953.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 231-232.

krosi Lazim
Lindi më 1949, në Dibër. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 25, më 
23 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Dibra në Tepelenë, prej 
10 maj 1949 deri më 5 dhjetor 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 198-199.

krosi nikollë Preng
U lind në Mamurras, në vitin 1900. 

Me vendim të datës 22. 9. 1945, Këshilli 
Gjyqësor i Qarkut të Durrësit, e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi «me vdekje me ekzekutim 
në litar në kalan e Krujës dhe në vendin 
ku janë ekzekutuar luftëtarët e lirisë, dhe 
konfiskimin e pasunis të lujtshme dhe të 
pa-lujtshme». Ky vendim u aprovua edhe 
nga Gjykata e Lartë. U ekzekutua më 1 
nëntor 1945.

Qeverija Demokratike e Shqipnis, Kshilli Gjyqsuer i 
Qarkut Dorrësit, nr. 109 i R. Themeltar; Republika 
e Shqipërisë, Ministria e Brendshme, Sektori i 
Arkivit Shtetëror të Sistemit, nr. 137/1 dhe nr. 
372/1 prot.

krosi Qamil
Lindi më 1907, në Gjoricë, Dibër. Më 

3 prill 1979, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», më 17 vjet 
burg, dhe humbjen e të drejtës së zgjedhjes 
për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 171-172.

krosi razie
Lindi më 1916, në Dibër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra 
në Tepelenë, prej 10 maj 1949 deri më 5 
dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 187-188.

krosi Sadik
Lindi më 1920, në Dibër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra 
në Tepelenë, prej 10 maj 1949 deri më 5 
dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 162-163.

kruçi Xhevdet 
Lindi më 1924, në Shkodër. Është vrarë 

në tentativë për arratisje më 1 qershor 
1947, për motive politike. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 144-145.

kruja abdyl 
Lindi më 1886, në Shkodër. Më 7 mars 

1964, me vendim nr. 18, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «krimin sipas nenit 
218 dhe 94 të K.P» dhe e dënoi me 3 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 277-278. 

kruja aleksandër
Lindi në Peqin. Është internuar për 

motive politike. Më 10 shkurt 1993, me 
vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Peqini në Tepelenë, prej 
1949 deri më 1952.

KrUJa
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 699-700.

kruja Fadil 
Lindi më 1910, në Shkodër. Më 11 

dhjetor 1947, me vendim nr. 526, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime e faje kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 2 vjet burg dhe punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 371-372.

kruja Hajrulla
Lindi më 1940, në Shkodër. Më 17 

maj 1978, Gjykata e Durrësit e dënoi «për 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 9 vjet burg dhe heqjen e së 
drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 470-471.

kruja Hysen 
Tregtar.
U lind në vitin 1909, në Peqin. Pasi 

mbaroi studimet në shkollën unike të qytetit 
të lindjes, në moshë fare të re iu fut rrugës 
së tregtisë. Fillimisht u lidh me firmën 
«Vëllezërit Shijaku», dhe më vonë ndërtoi 
fabrikën «Shkumbini» me teknologjinë më të 
përparuar të kohës, si dhe një central elektrik 
në lagjen Xhami në Peqin, një mulli vaji në 
lagjen Çesme, po në Peqin, si dhe një mulli 
vaji e mielli në fshatin Bishqem të Peqinit. Në 
shkurt të vitit 1928 hapi liçencën tregtare për 
mallrat ushqimore e industriale në Peqin. 
U arrestua më 10 nëntor 1945, dhe më 18 
mars 1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e 
dënoi «me burgim të përjetshëm, me punë 
të rëndë e të detyrueshme, humbjen e të 
drejtave qytetare e politike të përhershme 
dhe konfiskimin e pasurisë së tundëshme e 
të pa tundëshme». Është gjobitur gjithashtu 
për «mos denoncim të një sasie voji», me 
100 000 franga shqiptare. Dënimin e vuajti 
në burgun e Burrelit. Pas lirimit iu mohua 
sërish e drejta votës, largimi nga qyteti pa 
leje të organeve policore, triska e frontit etj. 
Vdiq në vitin 2000.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 720.

kruja Muharrem
Lindi më 1910, në Peqin. 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 njohjen e faktit të vdekjes në 
hetuesi për motive politike më 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 734.

kruja nedai
Lindi më 1952, në Lezhë. Më 23 nëntor 

1974, me vendim nr. 60, Gjykata Lezhë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 4 vjet burg.

Hysen Kruja
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 301.

kruja Petrit 
Lindi më 1943, në Shkodër. Më 7 

mars 1964, me vendim nr. 18, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për tradhti ndaj 
atdheut, dhe e dënoi me 11 vjet burg dhe 
konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 127.

kruja Qamil
Lindi në vitin 1946, në Tiranë. Më 14 

janar 1981, me vendim nr. 466, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje» dhe për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 13 vjet heqje 
lirie, me 5 vjet internim dhe me humbjen e 
të drejtave elektorale. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 65-66.

kruja raimond
Lindi më 1952, në Peqin. Më 19 

dhjetor 1982 hyri në zyrën e Ministrisë 
së Brendshme në Tiranë dhe kërkonte 
takimin me ministrin. Në dhomën e pritjes, 
bazuar në dëshminë e tre personave, ka 
pështyrë fotografinë e diktatorit Enver 
Hoxha dhe bërtiti “Rroftë Mehmet Shehu”. 
Kjo u konsiderua agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor, por bazuar 
në një ekspertizë mjeko-ligjore, ai u 
konsiderua i papërgjegjshëm dhe u mbyll 
në një institucion mjekësor për kurim të 
detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 696-698.

krusa ramiz
Lindi më 1914, në Peshkopi. U arrestua 

më 19 gusht 1949. Më 12 tetor 1949, 
Gjykata Territoriale e Korçës e dënoi për 
«organizimin dhe udhëheqjen e grupit të 
të arratisurve», me 15 vjet burg dhe heqjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet; dhe për 
«fajin e planit për t’u arratisur», me 8 vjet 

burg. Përfundimisht, u dënua me 20 vjet 
burg. Më 1956, dënimi iu zbrit në 15 vjet 
burg dhe 12 janar 1960, iu fal mbetja e 
dënimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 141-142.

krushova neki
Lindi në Skrapar. Është dënuar nga 

Divizioni Mbrojtjes Popullit me 15 vjet 
burg.

AMB, F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 77.

kryemadhi gani
Lindi më 1913. Është vrarë nga forcat 

e Sigurimit, në prill 1947, si ish-pjesëtar i 
Ballit Kombëtar. pas vrasjes, trupi i tij u 
hoq zvarrë dhe u ekspozua në rrugë për 
qëllime terrori.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 154-155-156.

kryemadhi Hajdar
Lindi më 1901, në Gramsh. Më 24 

mars 1959, Gjykata e Elbasanit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 8 vjet burg. 
Liruar më 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 634-635.

kryemadhi Mehmet
Lindi më 1924, në Sopot, Librazhd. Më 

7 qershor 1961, me vendim të Komisionit 
Qendror të Internim-Dëbimeve është 
internuar nga Librazhdi në Lushnje, për 5 
vjet. Liruar më 7 qershor 1966.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 301-302.

kryemadhi ramazan
Lindi më 1937, në Sopot, Librazhd. 

Me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve, është internuar nga 
Librazhdi në Lushnje, prej 7 qershor 1961 
deri më 7 qershor 1966. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 257-258.
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krymi Zyhdi 
Lindi më 1963, në Shkodër. U arrestua 

më 19 mars 1988, dhe më 29 qershor 1988, 
me vendim nr. 152, Gjykata e Shkodrës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 223-224.  

kryeziu arif
Lindi më 1934, në Librazhd. Më 29 

gusht 1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi për «tradhëti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes», me 12 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së tij, dhe heqjen e së drejtës 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 714-715.

kryeziu Fetah
Lindi më 27 dhjetor 1959, në Klinë të 

Kosovës. U dënua për motive politike. 
Më 31 maj 1994, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dënimit prej datës 27 dhjetor 1982 deri më 
27 qershor 1987.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 9-10.

kryeziu ismet
Lindi më 1888, në Gjakovë. Ministër 

i Tokave të Lirueme, 18 janar -11 shkurt 
1943. Arrestuar më 24 dhjetor 1944 nga 
Divizioni Mbrojtjes Popullit. Më 13 prill 
1945, Gjykata Speciale e dënoi me 15 vjet 
burg, me akuzën «armik i popullit os 
krimel lufte». As gjykata nuk ishte e sigurt 
se cilat nga akuzat ishte e vërtetë. Vdiq në 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 267-268; AMB, 
F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kryeziu nazmi 
Lind më 1945, në Shkodër. Më 17 

maj 1994, me vendim nr. 1386, Gjykata e 

Shkodrës njohu faktin e vrasjes pa gjyq për 
motive politike më 2 prill 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 40.

kryeziu ndoc 
Lindi më 1865, në Mnelë. Vdiq në 

internim më 15 nëntor 1951. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 373-374.

kryeziu (qesja) nurten
Lindi më 1936, në Tiranë. Ka vuajtur 

dëbim për motive politike, 31 dhjetor 19 56 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 652.

kryeziu Qemal
Lindi më 1910, në Gjakovë. Më 18 korrik 

1945, Gjykata  Ushtarake e Gjirokastrës 
e dënoi për «propagandë disfatiste në 
ushtri», me 30 vjet burg. Dënimi iu ul në 
15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 653.

krrabi Mark
Lindi më 1915, në Shkodër. U arrestua 

më 24 dhjetor 1958, dhe më 21 mars 1959, 
me vendim nr. 28, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut me anë veprash për t’u 
arratisur» dhe për «moskallëzim të krimit 
të tradhëtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së tij të 
tundshme e të patundshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 163-164.

ksera aristotel
Lindi më 19533, në Dervician, 

Gjirokastër. Më 16 dhjetor 1974, Gjykata 
e Gjirokastrës e dënoi «për agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit», me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 550-551.
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ksera Mitro
Lindi më 1911, në Dervician, 

Gjirokastër. Më 31 mars 1950, Gjykata 
e Gjirokastrës e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», kundër pushtetit,  me 15 vjet 
burg, dhe punë të detyruar. Më 3 gusht 
1964, me vendim të Qarkut të Gjirokastrës, 
u dënua për «agjitacion e propagandë» 
kundër pushtetit popullor, me 10 vjet 
burg, dhe heqjen e së drejtës elektorale për 
3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 477-478.

kthupi ali
Lindi më 1888, në Tiranë. Është 

internuar dhe dëbuar  për çështje politike. 
Me vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit, 
nga Tirana në Porto Romano (Durrës), prej 
10 dhjetor 1946 deri më 31 dhjetor 1954, 
dhe kohën e dëbimit, prej 1 janar 1955 deri 
më 17 shkurt 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 581-582.

kthupi arshi
Lindi më 1947, në Durrës. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 25, më 
23 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Tirana në Durrës, 
prej 1947 deri më 30 shtator 1991; bashkë 
me prindërit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 593-594.

kthupi Bashkim
Lindi më 1944, në Tiranë. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 23, më 
23 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga Tirana në Durrës, prej 

1946 deri më 30 shtator 1991. Është dëbuar 
familjarisht. Babi dhe xhaxhai janë cilësuar 
kulakë. Motra është internuar familjarisht 
për 23 vjet, si e persekutuar politike. Babai 
ka vuajtur dënimin si i burgosur. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 620-621.

kthupi Besim
Lindi më 1939. Është dëbuar  për çështje 

politike. Me vendim nr. 25, më 23 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit, 
nga Tirana në Durrës, prej 1946 deri më 30 
shtator 1991; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 629-630.

kthupi osman
Lindi më 1883. Është dëbuar  për çështje 

politike. Me vendim nr. 25, më 23 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit, 
Shijaku në Karpën (Kavajë, prej 1 qershor 
1947 deri më 30 prill 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 474-475.

kthupi ramazan
Lindi më 1929, në Durrës. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit, nga Tirana në Porto – Romano 
(Durrës), 10 dhjetor 1946-31 dhjetor 1954 
(internim) dhe 1 janar 1955-30 shtator 1991 
(dëbim).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 664-665.

kthupi Rexhep
Lindi më 1925, në Durrës. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, 
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Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit dhe 
dëbimit, nga Tirana në Porto – Romano 
(Durrës), 10 dhjetor 1946-31 dhjetor 1954 
(internim) dhe 1 janar 1955-30 shtator 1991 
(dëbim).

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 666-667.

kuba Hava 
Lindi më 1924. Më 5 shtator 1992, 

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, vendosi njohjen e faktit të vuajtjes së 
dënimit për motive politike prej 12 muajsh 
nga maji 1958 deri në prill 1959. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 289-290.

kubati ibrahim
Lindi më 16 mars 1937, në Tiranë. U 

arrestua më 15 tetor 1980, dhe më 31 janar 
1981, me vendim nr. 40, Gjykata e Rrethit 
të Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit» dhe e dënoi 
me 8 vjet heqje lirie. U fal me dekret nr. 
6656, datë 28 tetor 1982, të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, dhe u lirua më 15 
nëntor 1982.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 220-221.

kubazi Hekuran 
Lindi më 1941, në Shkodër. Më 22 

gusht 1959, me vendim nr. 108, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut me anë të 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet.   

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 17-18.

kuci abedin
Lindi më 1894, në Delvinë. Më 

29 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës e dënoi se «ka marrë pjesë 
në Organizatën e Ballit Kombëtar», dhe 
«ka bërë agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 4 vjet, humbjen 
e të drejtës elektorale për 1 vit. Më 20 
qershor 1950, Gjykata e Sarandës e dënoi 
«se nuk ka regjistruar 3 kokë keca», 2000 
lekë gjobë dhe konfiskimin e tre kokë dele. 
Më 1951, u dënua për tregti të ndaluar me 
5 muaj burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 611-612.

kuci Berat
Lindi më 1930, në Fushëbardhë, 

Gjirokastër. Më 22  maj 1962, me vendim 
nr. 10, Gjykata Gjirokastër e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 578.

kuco ilia
Lindi më 1954, në Gjirokastër. Më 24 

shkurt 1972, me vendim nr. 27, u dënua për 
«përgatitje për tu arratisur jashtë shtetit» 
me 3 vjet burg. Më 7 maj 1980, me vendim 
nr. 80, Gjykata Durrës e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut në formën e përgatitjes për 
tu arratisur jashtë shtetit» me 11 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet. Më 24 korrik 1984, Gjykata e Beratit 
e dënoi për largim nga vendi i internimit, 
me një vit burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 568.

kuçaj ded Llesh
Lindi më 1902, në Sukaxhi, Lezhë. Më 

26 nëntor 1953, me vendim nr. 212, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut», me 15 vjet burg dhe heqjen 
e të drejtave për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 287.

kuçaj gëzim
Lindi në vitin 1955, në Tiranë. Më 29 
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mars 1974, me vendim nr. 118, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 209-210.

kuçaj ilir 
Lindi më 1963, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 24 maj 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Vlorës, (Peshkëpi), prej datës 7 
mars 1968 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 228-229.

kuçaj Leonard 
Lindi më 1968, në Vlorë.U dënua për 

motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Peshkëpi, (Vlorë), prej vitit 1968 
deri më 30 shtator 1991. (me prindërit)

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 97-98.

kuçaj Perlat 
Lindi më 1934, në Peshkëpi, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 9 mars 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi i 
Vlorës në rrethin Vlorës, (Peshkëpi), prej 
datës 7 mars 1968 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 120-121.

kuçaj Pirro 
Lindi më 1960, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 19 gusht 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin Vlorës, (Peshkëpi), prej datës 7 
mars 1968 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 124-125.

kuçaj Refije 
Lindi më 1939, në Kreshpan, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 9 mars 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi i 
Vlorës në rrethin Vlorës, (Peshkëpi), prej 
datës 7 mars 1968 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 122-123.

kuçi adrian 
Lindi më 1968, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Peshkëpi, (Vlorë), prej vitit 1968 
deri më 30 shtator 1991. (me prindërit) 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 176-177.

kuçi adhurim 
Lindi më 1968, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Peshkëpi, (Vlorë), prej vitit 1973 
deri më 30 shtator 1991. (me prindërit) 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 174-175.

kuçi ali
Pati një aktivitet të gjatë e të begatë në 

dobi të shtetit shqiptar, pa pranuar kurrë një 
post administrativ. Aktiviteti i tij patriotik 
zë fill që në fillimet e pavarësisë, në SHBA, 
ku ishte emigrant. Kryetar i Vatrës në 
qytetin New Florence, ku jetonte. Gazeta 
Dielli, 22 mars 1919, shkruante: “Zoti 
Ali Kuçi fton në konkursin e madh çdo 
atdhetar që rron në SHBA dhe në Kanada, 
që dëshiron të mbajë flamurin e shpëtimit 
të Shqipërisë.” Në Shqipëri krijoi një fermë 
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të tipit amerikan në Lushnjë. Gjatë luftës 
u rreshtua me Ballin Kombëtar. Vdiq pas 
torturave në burgun e Beratit.

Uran Kalakulla, Për bashkëvuajtësit e mi nën 
komunizëm, (Tiranë: PRINCI, 2011), 70-73.

kuçi avdul
Jurist, deputet, u dënua me vdekje nga 

një gjykatë pa juristë. Lindi më 1882, në Kuç, 
Vlorë. Më 10 maj 1945, me vendim nr. 12, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
si «kriminel lufte» dhe e dënoi me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë. U pushkatua më 
1945. Më 20 qershor 1945, me vendim nr. 
23, Komiteti Ekzekutiv i Nënprefekturës 
së Kotës urdhëroi sekuestrimin e gjithë 
pasurisë së tij.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 169; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 110; 
Gazeta Zyrtare, nr. 55, 2  tetor 1945, f. 2.

kuçi Bezat 
      Lindi në vitin 1930, në Gjirokastër. Më 
22 maj 1962, me vendim nr. 10, Gjykata 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 4 vjet burg. U 
amnistua me dekretin nr. 3603.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 164-165.

kuçi Burbuqe 
Lindi më 1964, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 9 mars 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Vlorës, (Peshkëpi), prej datës 7 
mars 1968 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 191-192.

kuçi daver
Lindi më 1945, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 27 maj 1993, 

Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës 17 tetor 1960 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 5 vjet janë 
internim. Më 20 nëntor 1966, me vendim 
nr. 156, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «krimin e tradhëtisë 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 15 vjet burg,  
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet. Më 29 tetor 
1971, me vendim nr. 86, Kolegji Ushtarak 
i Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhëtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 413-414;  195-
196.

kuçi devoll
U burgos më 1966, vuajti 8 vjet burg.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
111.

Avdul Kuçi
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kuçi Ernest 
Lindi më 1948, Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 1 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Vlorës, (Peshkëpi) prej vitit 1948 
deri më 30 maj 1950. (me prindërit). 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 199-200.

kuçi Evelina 
Lindi më 1975, në Tiranë. U dënua për 

motive politike, dhe më 15 shkurt 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Tiranës 
në rrethin e Vlorës, (Kocul) prej datës 13 
tetor 1975 deri më 10 dhjetor 1990. (me 
prindërit). 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 201-202.

kuçi Fatmira 
Lindi më 1965, në Durrës. U dënua për 

motive politike, dhe më 20 shkurt 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Durrësit në 
rrethin e Perlat, (Sukth), prej vitit 1967 deri 
më 1989. (me prindërit). 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 208-209.  

kuçi gjinovefa 
Lindi më 1947, në Fier. U dënua për 

motive politike, dhe më 8 qershor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Vlorës, (Peshkëpi), prej datës 7 
mars 1968 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 219-220.

kuçi Hajri
Lindi më 1913, në Berat. U arrestua 

më 26 nëntor 1946, dhe më 5 janar 1948, 
me vendim nr. 1, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi fajtor, se si «armik 
i popullit se ka kryer këto faje: ka qenë 
anëtar i Komitetit Qarkor, ka marrë pjesë në 
mbledhjet e Komitetit Qarkor qysh nga viti 
1945 në bashkëpunim më të tjerë, ka marrë 
përsipër të ngrerë organizatën në Skrapar 
dhe të mbajë lidhje me të arratisurit» dhe 
e dënoi me 20 vjet privim lirie me punë të 
detyruar, konfiskimin e pasurisë së tij të 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 5 vjet kohë. 
Me Dekretin nr. 819, datë 27 prill 1949, të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, dënimi 
iu zbrit në 10 vjet privim lirie me punë të 
detyruar. Vdiq në burgun e Beratit.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 59-60; Uran Kalakulla, 
Për bashkëvuajtësit e mi nën komunizëm, (Tiranë: 
PRINCI, 2011), 75.

kuçi Halim
Lindi më 1961, në Draj-Reç, Dibër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 13 
gusht 1986 deri më 14 prill 1989. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 344.

kuçi Hamza 
Lindi më 1891, në Shkodër. Më 19 prill 

1951, me vendim nr. 220, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës» dhe e dënoi me 15 vjet burg 
e punë të detyruar. 
 
AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 473-474.

kuçi Harrim 
Lindi më 1945, në Peshkëpi, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 27 maj 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit, nga rrethi 
Vlorës në rrethin e Lushnjës, prej datës 17 
tetor 1960 deri më 30 shtator 1991. 
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AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 223-224.

kuçi Hydai 
Lindi më 1909, në Peshkopi. Më 28 

gusht 1950, me vendim nr. 510, Gjykata 
e Vlorës e deklaroi fajtor për «krimin e 
sabotimit ekonomik» dhe e dënoi me 8 
vjetburg, konfiskimin e pasurisë dhe punë 
të detyruar. Kreu 6 vjet burg.    

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 116; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 110.

kuçi Hysen
Lindi më 1887, në Kuç, Vlorë. Më 4 

janar 1993, Drejtoria e Administratës së 
Burgjeve pranë Ministrisë së Rendit Publik, 
i njohu kohën e vuajtjes së dënimit për 
motive politike, me burgim të përjetshëm. 
U dënua më 1945. Më 22 qershor 1945, 
me vendim nr.81, Komiteti Ekzekutiv 
i Nënprefekturës së Kotës urdhëroi  
sekuestrimin e gjithë pasurisë së tij.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 385-386; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 110, 
Gazeta Zyrtare, nr.67, 1 nëntor 1945, f. 3.

kuçi ihsan 
Lindi më 1952, në Shkodër. Më 30 

tetor 1976, me vendim nr. 126, Gjykata e 
Tropojës e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
7 vjet burg e konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 477-478. 

kuçi izet 
Lindi më 1952, në Vlorë. U dënua 

për motive politike, dhe më 27 maj 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës 17 tetor 1960 
deri më 30 shtator 1991. Nga këto 5 vjet 
janë internim. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 238-239.

kuçi Kujtim
Lindi më 3 dhjetor të vitit 1930, në 

Tiranë. U internua për motive politike. 
Më 19 mars 1993, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Tiranës në rrethin 
e Lushnjës, prej 10 prillit të vitit 1945 deri 
më 10 shtator 1954.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 33-34.

kuçi Liman 
Lindi më 1920. Ka vuajtur burg për 

arsye politike, prej 1 shkurt 1948 deri më 
1 shtator 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 149.

kuçi Mahmut
Lindi më 1918, në Tiranë. Më 8 gusht 

1977, Gjykata e Durrësit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 9 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 508-509.

kuçi (begaj) Meçan 
Lindi më 1889, në Kuç, Berat. Arrestuar 

më 27 shtator 1946. Më 31 tetor 1946, me 
vendim nr. 419, Gjykata Berat e dënoi se 
ka «strehuar dhe ndihmuar kriminelin 
e tradhtarin Mersin Toska, është takuar 
me kriminelët e arratisur, ka furnizuar të 
arratisurit me ushqime dhe armë», me 8 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe punë të 
detyruar. Liruar më 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 369.

kuçi Mehmet 
Lindi më 1920, në Vlorë. Më 25 

tetor 1945, Gjykata Ushtarake e Vlorës e 
deklaroi fajtor për «krimin e pjesmarrjes në 
organizatën tradhëtare të Ballit kombëtar 
dhe si armik i popullit» dhe e dënoi me 3 
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vjet burg.Më 8 dhjetor 1949, me vendim 
nr. 102, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi 
për«krimin e pjesmarrjes në një organizatë 
anti pushtet» dhe e dënoi me 2 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 1 vit. Më 1953 u arratis nga 
Shqipëria.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 193-194; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 111.

kuçi naim
Lindi në vitin 1924, në Berat. U arrestua 

më 28 shtator 1949, dhe më 7 dhjetor të vitit 
1950, me vendim nr. 325, Gjykata e Lartë 
Ushtarake e deklaroi fajtor për «tentativë 
arratisje dhe për shprehje të pakënaqësisë 
ndaj pushtetit popullor» dhe e dënoi me 5 
vjet heqje lirie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 166-167.

kuçi nehat
Lindi më 1912, në Kosovë. Më 30 maj 

1994, Komisioni për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin e 
vrasjes pa gjyq për motive politike, më 11 
nëntor 1948, në Jugosllavi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 328-329.

kuçi Pëllumb
Lindi më 1971, në Sukaxhi, Lezhë. Më 

30 shtator 1989, me vendim nr. 104, Gjykata 
Lezhë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
në formë arratisje jashtë shtetit mbetur në 
tentativë», me 10 vjet burg. Gjykata e Lartë 
e uli dënimin në 6 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 285.

kuçi Pjetër
Lindi më 1964, në Sukaxhi, Lezhë. 

Më 30 shtator 1989, me vendim nr. 104, 
Gjykata Lezhë e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut në formë arratisje jashtë shtetit 

mbetur në tentativë», me 14 vjet burg 
dhe 2 vjet internim. Gjykata e Lartë e uli 
dënimin në 9 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 282-283.

kuçi Qamuran 
Lindi më 1924, në Berat. Më 7 

dhjetor 1956, me vendim nr. 171, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut në formën 
e arratisjes» dhe e dënoi me 13 vjet burg, 
humbjen e të drejtës elektorale për 2 vjet 
dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 447-448. 

kuçi Qani
Lindi më 1908, në Kopaçez, Delvinë. 

Më 25 gusht 1993, me vendim nr. 262, 
Gjykata Delvinë vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes pa gjyq për motive politike më 31 
tetor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 16-17

kuçi Qemal
Lindi më 1905, në Berat. Më 8 korrik 

1950, me vendim nr. 300, Gjykata e Beratit 
e dënoi «për mosdorëzim të grurit», «për 
refuzim dorëzimi të tërshërës»,  «për 
refuzim dorëzimi të misrit», «për refuzim 
të dorëzimit të fasuleve», me 7 muaj burg. 
Më 20 dhjetor 1951, me vendim nr. 99, 
Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi «për 
arratisje jashtë shtetit», me 8 vjet burg, për 
«dhënie informata sekrete», me 4 vjet burg 
dhe për «agjitacion e propagandë», me 3 
vjet burg. Përfundimisht është dënuar me 
12 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
civile me 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 331.

kuçi riza
Lindi më 1928, në Berat. Më 11 

gusht 1952, me vendim nr. 113, Gjykata 
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Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi me 15 
vjet heqje lirie, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 51-52; Uran Kalakulla, 
Për bashkëvuajtësit e mi nën komunizëm, (Tiranë: 
PRINCI, 2011), 74-77.

kuçi rushan arif
Lindi më 1915, në Skrapar. Është vrarë 

pa gjyq më 1 nëntor 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kuçi Sefire 
Lindi më 1920, në Kaninë të Vlorës. U 

dënua për motive politike, dhe më 1 qershor 
1993 Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi i 
Vlorës në rrethin e Peshkëpi, (Vlorë), prej 
datës 30 korrik 1945 deri më 30 maj 1950.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 20-21.

kuçi Shaban
Lindi në vitin 1895, në Kuç. U arrestua 

më 18 shkurt 1945, dhe po këtë muaj, me 
vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e deklaroi fajtor «se ka strehuar kriminela», 
dhe e dënoi me vdekje dhe konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme. U 
ekzekutua më 18 shkurt 1945.

AISKK, F. 1, V. 2014, D. 18, f. 350-351; F. 1, V. 
2015, D. 20, f. 607-608.

kuçi Shan 
Lindi më 1918, në Shkodër. Më 14 prill 
1950, me vendim nr. 46, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
e agjitacion e propagandës kundër shtetit» 
dhe e dënoi me 4 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 1 
vit.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 15-16.

kuçi tahir
Lindi më 1870, në Peshkëpi, Vlorë. Më 

27 gusht 1945, me vendim nr. 71, Gjykata 
Ushtarake e Vlorës e deklaroi fajtor si 
«kriminel lufte» dhe e dënoi me burg të 
përjetshëm. Me amnistinë e vitit 1945, i 
ulet dënimi në 10 vjet burg. Vdiq në Burrel 
më 1947. Më 22 qershor 1945, me vendim 
nr.80, Komiteti Ekzekutiv i Nënprefekturës 
së Kotës urdhëroi sekuestrimin e gjithë 
pasurisë së tij. Si në shumë rast të tjera, 
pasuria është sekuestruar pa vendimin e 
gjykatës, i cili ka dalë më vonë.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 117-118; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 110; 
Gazeta Zyrtare, nr.67, 1 nëntor 1945, f. 2.

kuçi teuta 
Lindi më 1940, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 1 qershor 1993 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi i Vlorës në 
rrethin e Peshkëpi, (Vlorë), prej datës 30 
korrik 1945 deri më 30 maj 1950.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 29-30.

kuçi violeta 
Lindi më 1940, në Peshkëpi, Vlorë. U 

dënua për motive politike, dhe më 2 qershor 
1993 Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit, nga rrethi i 
Vlorës në rrethin e Peshkëpi, (Vlorë), prej 
datës 5 korrik 1945 deri më 10 maj 1950.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 40-41.

kuçi Zija 
Lindi më 1929, në Peshkëpi, Vlorë. Më 

5 gusht 1960, me vendim nr. 79, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tentativës për arratisje» dhe 
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e dënoi me 15 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtës elektorale për 3 vjet. Liruar më 
1973.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 387-388; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 112.

kuçka ilmi
Lindi më 1914, në Peshkopi. Arrestuar 

më 2 gusht 1947. Më 26 prill 1948, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi «si armik 
i popullit», punë të detyruar dhe heqjen e 
gradës. Liruar më 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 370-371.

kuçka Myfit
Lindi më 1944, në Dibër. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 31 korrik 
1961 deri më 3 gusht 1963 dhe prej 19 
shtator 1981 deri më 26 nëntor 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 340.

kuço Sulejman
Lindi në vitin 1927, në fshatin Lubonjë 

të Korçës. U arrestua më 22 prill 1952, 
dhe më 5 gusht 1953, me vendim nr. 175, 
Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë e 
deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut», 
«pjesëmarrje në grup» dhe «për agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 20 vjet heqje 
lirie dhe humbjen e të drejtave elektorale 
për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 236-237.

kuçuku Fejzo
Lindi më 1926, në Konispol, Sarandë. 

Më 15 dhjetor 1975, Gjykata e Durrësit e 
dënoi për «agjitacion e propagandë [dhe] 
mbajtje arme zjarri pa leje», me 15 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 482-483.

kuçuli alqiviadh
Lindi më 1937, në Himarë. Më 28 tetor 

1967, Gjykata e Elbasanit, e dënoi për 

«veprime përgatitore për arratisje jashtë 
shtetit», me 10 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 66-67.

kujtimi Pali
      Lindi në vitin 1927, në fshatin Pevelen 
të Pogradecit. Më 29 gusht 1979, me 
vendim nr. 78, Gjykata e Pogradecit 
vendosi pushimin e gjykimit të çështjes 
për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit» dhe urdhëroi mjekimimin e tij të 
detyruar në spitalin psikiatrik të Elbasanit. 
Vendimi u ekzetua më 17 korrik 1979.  

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 83-84.

kujinxhia (kujxhija) injac 
Lindi më 1932, në Shkodër. Më 18 

korrik 1957, me vendim nr. 90, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut në formën 
e arratisjes» dhe e dënoi me 15 vjet burg 
dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 420-421. 

kujunxhiu viktor 
Lindi më 1929, në Shkodër. Më 12 janar 

1948, me vendim nr. 6, Gjykata Ushtarake 
e Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin 
si armik i popullit» dhe e dënoi me 10 
vjet burg. Më 18 korrik 1957, me vendim 
nr. 90, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë 
ndaj atdheut» dhe e dënoi me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 417-418.

kujunxhiu(kujxhija) Zef 
Lindi më 1912, në Shkodër. Më 8 

dhjetor 1947, me vendim nr. 478, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër popullit dhe shtetit» dhe 
e dënoi me 5 vjet burg dhe konfiskimin e 
pasurisë. 
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AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 415-416. 

kuka abdurraman
Lindi më 1949, në Patos. Është dëbuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 24, më 
18 qershor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Patosi në Kurjan 
(Fier), prej 1950, deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 458-459.

kuka adelina
Lindi më 1973, në Lushnjë. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 mars 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Lushnja 
në Gjori (Lushnjë), prej 1974 deri më 1976; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, f. 320-321.

kuka adnand
Lindi më 1961, në Berat. Është arrestuar 

për arsye politike më 3 prill 1984 dhe është 
liruar më 29 mars 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, f. 360-361.

kuka alush
Lindi më 1910, në Kurjan, Fier. Më 2 

shtator 1949, m vendim nr. 246, Gjykata e 
Fierit e dënoi «për largim nga puna», me 
10 ditë punë korrektonjëse dhe ndalimin 
e ¼ e pagës. Më 28 shtator 1950, Gjykata 
Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», me 7 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 332-333.

kuka angjelina
Lindi më 1963, në Tiranë. U internua për 

motive politike. Me vendim të Komisionit 
Qëndror të Internim-Dëbimeve, të datës 

13 tetor 1975, u internua për 5 vjet kohë 
nga Tirana në fshatin Fishtë të Lezhës.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 121-122.

kuka Bardhyl 
Lindi më 1953. U dënua për motive 

politike, dhe më 17 prill 1993, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit, prej datës 10 maj 1962 deri më 30 
shtator 1991; bashkë me prindërit. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 178-179.

kuka Besnik
Lindi më 1957, në Kurjan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 qershor 
1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Patos në 
Kurjan (Fier), prej 1957 deri më 30 shtator 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 48-49.

kuka dashnor
 Lindi më 1947, në Kurjan, Fier. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 24, më 18 qershor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Patosi në 
Kurjan (Fier), prej 1950, deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 460-461.

kuka diana
Lindi më 1967, në Lushnjë. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 mars 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Lushnja 
në Gjori (Lushnjë), prej 1967 deri më 1976; 
bashkë me prindërit.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 322-323.

kuka dituri
Lindi më 1937, në Kurjan, Fier. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
qershor 1993, me vendim nr. 24, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim- dëbimit nga 
Patos në Kurjan (Fier), prej 1950 deri më 
1980. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 22-23.

kuka gani
 Lindi më 1935, në Kurjan, Fier. 
Arrestuar më 23 nëntor 1977. Më 3 
maj 1978, Gjykata e Fierit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 5 vjet burg. Liruar më 21 gusht 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 441-442.

kuka Fadil
Lindi më 6 shtator të vitit 1930, në Krujë. 

U internua për motive politike. Më 28 janar 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej vitit 1948 
deri më 10 mars të vitit 1951.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 47-48.

kuka Hysni
 Lindi më 1890, në Fier. Më 26 gusht 
1950, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e 
dënoi si «organizator për drejtim bande», 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 4 
vjet. Amnistuar më 1959. Më 27 tetor 1970 
u arrestuar sërish dhe më 12 shkurt 1971, 
Gjykata e Fierit, e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 8 vjet burg. Liruar më 27 
tetor 1978.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 433-434.

kuka Jeta
 Lindi më 1947, Kurjan, Fier. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 24, më 18 qershor 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Patosi në 
Kurjan, prej 1950 deri më 1977.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 391-392.

kuka Kolë Zef
Lindi më 1904, në Tropojë. Është vrarë 

pa gjyq më 14 nëntor 1944.

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kuka Luftar
Lindi më 1941, në Kurjan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 qershor 
1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Patos në 
Kurjan (Fier), prej 1950 deri më 30 shtator 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 34-35.

kuka Mehdi
Lindi më 1963, në Kurjan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 qershor 
1993, me vendim nr. 24, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Patos në 
Kurjan (Fier), prej 1963 deri më 30 shtator 
1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 50-51.

kuka (bardulla) Melita
Lindi më 1940, në Peshkopi. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
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Berat, prej 5 mars 1946 deri më 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 386-387.

kuka Mitat
Lindi në vitin 1927. U arrestua më 18 

shtator 1946 dhe u liruar më 27 prill 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 54-55.

kuka nezir
Lindi më 1902, në Kurjan, Fier. 

Arrestuar 1 maj 1951. Më 15 tetor 1951, me 
vendim nr. 70, Gjykata Ushtarake Durrës e 
dënoi për «sabotim», me 5 vjet burg, punë 
të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
civile për 1 vit. Liruar 6 janar 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 13-14.

kuka resmie
Lindi më 1938, në Maqellarë, Dibër. 

Është internuar  dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 20, më 10 mars 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Dibra në Lushnjë, prej 9 
shtator 1958, deri më 1976; nga këto 10 vjet 
kanë qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 327-328.

kuka Saimir
Lindi më 1971, në Lushnje. Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 mars 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Lushnja 
në Gjori (Lushnjë), prej 1971, deri më 1976; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 329-330.

kuka Sali
Lindi në vitin 1905, në Tepelenë. U 

arrestua më 30 dhjetor 1950, dhe më 10 

shtator 1951, me vendim nr. 43, Kolegji 
Ushtarak i Gjykatës së Lartë e deklaroi 
fajtor për «krime kundër shtetit» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 11-13.

kuka Skënder
Lindi më 1934 në, Kërçisht, Dibër. 

Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 20, më 10 mars 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Dibra në Tepelenë dhe 
Lushnje, prej 5 maj 1950 deri më 1976; nga 
këto, 14 vjet janë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 384-385.

kuka Suzana
Lindi më 1969, në Lushnje. . Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 mars 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Lushnja 
në Gjori (Lushnjë), prej 1969, deri më 1976; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 331-332.

kuka Shahe
Lindi në vitin 1893, në Nivicë të 

Kurveleshit. Më 28 gusht 1951, me 
vendim nr. 96, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastër e deklaroi fajtor për «strehim, 
furnizim dhe bashkëpunim me bandat 
e diversantëve», si dhe për «krimin e 
agjitacion e propagandës», dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, punë të detyruar dhe 
konfisimin e pasurisë. Me vendim nr. 500, 
6 nëntor 1951, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
ia zbriti dënimin në 10 vjet burg dhe punë 
të detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 16-17.
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kuka (perona) Shpresa
Lindi më 1941, në Sul, Devoll. Është 

dëbuar për motive politike. Më 27 shtator 
1992, me vendim nr. 14, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së dëbimit nga Korça në Lushnjë, 
prej 24 tetor 1956 deri më 30 shator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 101-102.

kuka tefta
Lindi më 1962, në Lushnje. . Është 

dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 20, më 10 mars 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Lushnja 
në Gjori (Lushnjë), prej 1962, deri më 1976; 
bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 333-334.

kuka Xhek
Lindi më 1880, në Mat. Arrestuar më 1 

shtator 1946. Më 23 tetor 1946, me vendim 
nr. 384, Gjykata Ushtarake Elbasan e dënoi 
si «sabotator i pushtetit popullor» me 5 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtës qytetare e politike baras me 
kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 797.

kuka Ymer
Lindi më 1890, në Kurdari, Burrel, 

Mat. Më 23 tetor 1946, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e dënoi si «sabotator pushteti, 
se ka strehuar Bilal Kolën dhe Sali Llanin», 
me 15 vjet burg, konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme dhe humbjen 
e të  drejtave qytetare e politike baras me 
kohën e ndëshkimit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 232-233.

kuka Ymer
 Lindi më 1938, në Kukës. Më 28 

mars 1974, Gjykata e Kukësit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 660-661.

kuka Zef 
Lindi më 1923, në Shkodër. Më 14 

maj 1994, Drejtoria e Administratës se 
Burgjeve pranë Ministrisë së Drejtësisë, 
njohu vërtetimin e faktit të vrasjes pa gjyq 
për motive politike më 15 dhjetor 1944. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 101-102; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kukaj dalina
      Lindi në vitin 1895, në Degë të Tropojës. 
U dënua për motive politike. Më 30 maj 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Bajram Currit në rrethin e Tepelenës e të 
Beratit, prej vitit 1946 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 321-322.

kukaj dile
      Lindi në vitin 1938, në Degë të Tropojës. 
U dënua për motive politike. Më 6 maj 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Bajram Currit në rrethin e Tepelenës e të 
Beratit, prej 10 korrikut të vitit 1946 deri 
më 30 janar 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 287-288.

kukaj Frano
Lindi më 1924, në Tropojë. Më 27 

dhjetor 1947, me vendim nr. 552, Gjykata 
Ushtarake Shkodër e dënoi për «faje 
kundër popullit dhe shtetit», me burgim të 
përjetshëm. Liruar më 9 maj 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 260.
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kukaj Lara
 Lindi më 1928, në Nivicë, Tepelenë. Ka 
qenë e internuar me vendim të Gjykatës 
së Tepelenës, nr. 5, datë 19 mars 1976, për 
5 vjet, me motivacionin: për lidhje me të 
arratisurit politikë. Dënimi mbaronte më 
19 mars 1981, por është liruar para kohe, 
më 18 nëntor 1978. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 349-350.

kukaj Lena
Lindi në Iballe të Pukës. U dënua 

për motive politike, dhe më 29 maj 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Bajram 
Currit në rrethin e Tepelenës e të Beratit, 
prej 10 korrikut të vitit 1946 deri më 30 
janar 1951.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 291-292.

kukaj Martin
Lindi në vitin 1913, në Tropojë. Më 

16 janar 1993, 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, vendosi të njohë 
faktin e vrasjes së tij pa gjyq për motive 
politike në vitin 1946.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 335-336.

kukaj nik
Lindi në vitin 1938, në Degë të Tropojës. 

U dënua për motive politike. Më 30 maj 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Bajram Currit në rrethin e Tepelenës e të 
Beratit, prej vitit 1946 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 319-320.

kukaj Shaqir
Lindi më 1930. Më 16 prill 1994, 

Komisioni për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin e 
vrasjes pa gjyq për motive politike, më 8 
dhjetor 1953, në burgun e Shkodrës. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 666-667.

kukaj Zef  
Lindi në vitin 1935, në Degë të Tropojës. 

U dënua për motive politike. Më 30 maj 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Bajram Currit në rrethin e Tepelenës e të 
Beratit, prej vitit 1946 deri më 1950.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 317-318.

kukalaj Hasan
Lindi më 1941, në Mamurras, Laç. Më 

30 prill 1971, me vendim nr. 56, Gjykata 
Fier e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit», me 5 vjet burg. Më 15 
shtator 1976, me vendim nr. 244, Gjykata 
Fier e dënoi për «agjitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor», me 9 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 7-8.

kukeli Hamit
Lindi më 1895, në Mustafaj, Dibër. 

Është pushkatuar për motive politike, më 
30 mars 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 427.

kukeli Muharem
Lindi më 1876, në Mustafaj, Arras, 

Dibër. Më 10 prill 1947, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e dënoi për «krime kundër 
shtetit», me 2 vjet burg dhe heqjen e së 
drejtës elektorale për 1 vit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 337-338.

kukeli nazmi
Lindi më 1960, në Fushë-Alie, 

Peshkopi. Më 22 dhjetor 1980, Gjykata 
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e Tiranës (Kolegji Usht.) e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër shtetit», 
me 5 vjet burg. Liruar Falur më 1982. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 273.

kukeli Sulejman
Lindi më 1917, në Mustafaj, Dibër. Më 

11 dhjetor 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 vuajtjes së 
dënimit për motive politike, prej dhjetor 
1946 deri më 13 janar 1947. Ka vdekur në 
hetuesi, pa dalë në gjyq.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 435-436

kukeli Shaban tahir 
Lindi më 1872, në Mustafaj, Dibër. 

Është vrarë pa gjyq më 6 korrik 1944. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 341; Gazeta 55, 
28 nëntor 2014, 17.

kula Hava
Lindi më 1914. U internua për motive 

politike. Më 26 nëntor 1992, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
me heqje lirie, të faktit të vdekjes të personit 
në burg pa qenë i dënuar, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethit i Korçës në 
rrethin e Tiranës prej vitit 1951 deri më 30 
shtator 1991.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 175-176.

kula Muharrem
Lindi më 1920, në Cfir, Mallakastër. 

Ka qenë pjesë e forcave të Ballit Kombëtar. 
Pas luftës u arrestua. Më 22 shtator 1945, 
Gjykata Ushtarake e Fierit e dënoi «si 
armik i popullit dhe kriminel lufte, duke 
marrë pjesë në operacione kundër Luftës 
Nac. Çlirimtare», me vdekje. U ekzekutua 
më 1946. Më 23 nëntor 1995, me vendim nr. 

717, Gjykata Mallakastër vendosi njohjen e 
faktit të pushkatimit nga forcat komuniste 
për motive politike më 31 dhjetor 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 513-515.

kula Pelivan
Lindi në Cfir, Mallakastër. Pushkatuar 

më 1950.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),  199, 
217.

kula Shyqyri
Lindi në Cfir, Mallakastër. Më 18 maj 

1993, Gjykata Mallakastër vendosi njohjen 
e faktit të vrasjes nga forcat e sigurimit për 
motive politike më 9 shkurt 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 516-517; Agim 
T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, 
(Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),  199, 217.

kula Zihni 
Lindi më 1930, në Cfir, Mallakastër. 

Arrestuar më 23 korrik 1949. Më 24 dhjetor 
1949, me vendim nr. 117, Gjykata Fier e 
dënoi për «bashkëpunim me kriminelë të 
arratisur» me 15 vjet burg dhe humbjen e 
të drejtave civile për 4 vjet. Liruar më 23 
korrik 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 511.

kule vangjel
Lindi në vitin 1931, në Berat. U arrestua 

më 8 shtator 1962, dhe më 19 korrik po 
të këtij viti, me vendim nr. 18, Gjykata 
e Qarkut të Beratit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dhe e dënoi me 
16 vjet heqje lirie (dënim i kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 331.

kule vasillaq
Lindi më 1929, në Selanik, Greqi. 

Më 18 nëntor 1953, me vendim nr. 1883, 
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Gjykata e Lartë e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit e popullit»  
me 4 vjet burg dhe për «kalim kufiri të 
paligjshëm» me 2 vjet burg. Përfundimisht 
është dënuar me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 466.

kuleni ahmet 
Lindi më 1874, në Burrel. Me vendim 

nr. 30, më 1 shkurt 1994, Gjykata e 
Matit, vendosi njohjen e faktit juridik të 
pushkatimit pa gjyq për motive politike, 
nga forcat komuniste, më 17 korrik 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 257-258-259; 
Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kulheku teuta
Lindi më 1944, në Prizren. Është dëbuar 

për motive politike. Më 23 korrik 1993, 
me vendim nr. 25, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Tirana në Kukës, prej 1947 
deri më 1970.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 28-29.

kuli Hysen
 Lindi më 1935, në Kavajë. Arrestuar 
më 25 shtator 1976. Më 8 janar 1977, 
Gjykata e Kavajës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër shtetit», me 6 vjet 
burg. Liruar më 24 shtator 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 717-718.

kulimani (kulejmani) Hajredin
Lindi më 1918, në Peshkopi. Më 31 

korrik 1958, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi se «ka bërë përgatitje për t’u 
arratisur në një shtet tjetër», me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë, pjesës së tij, 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 3 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 279-280.

kulla alfred
 Lindi më 1967, në Elbasan. Ka vuajtur 
internim dhe dëbim, prej 25 maj 1968 deri 
më 30 shtator 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 121.

kulla alifejzi
Lindi më 1924, në Korçë. Më 24 mars 

1994, me vendim nr. 193, Gjykata Devoll 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
politike nga forcat komuniste të shtetit se 
ka qenë vëllai i Hydbi Kullës një nga krerët 
e Ballit Kombëtar, më 31 dhjetor 1945. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 437-438.

kulla aliriza
Lindi më 1945, në Zëmblak, Korçë. 

Babai i saj, Fuat Kulla [shih], e ekzekutua 
me varje në litar, kurse tre xhaxhallarë kanë 
qenë të arratisur. Familja e saj u internuar 
prej 1951 deri më 1958, në Tepelenë dhe 
Lushnje. Dhe u dëbua prej 1958 deri më 
1990. Pasuria iu sekuestrua.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 656-657; 811.

kulla Bardhyl 
Lindi më 1960, në Durrës. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 26, më 
11 dhjetor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Durrësi në Sallmone 
(Durrës), prej 20 nëntor 1960 deri më 7 maj 
1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 613-614.

kulla Belul
Lindi më 1908, në Zëmblak, Korçë. Më 

22 mars 1949, me vendim nr. 19, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «aktivitet 
kundër popullit e shtetit», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 177-178.
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kulla demirshan
Është internuar për motive politike. Më 

18 prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korça 
në Kamëz dhe Tepelenë, prej 1948 deri më 
1954. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 131-132.

kulla duro
 Lindi më 1927, në Sarandë. Më 1946, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës, e dënoi 
me 5 vjet burg, për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 595-596.

kulla Ermiona
 Lindi më 1971, në Belsh, Elbasan. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 16, më 18 gusht 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Elbasani 
në Belsh, prej 1971 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 152-153.

kulla Faik
Lindi më 1911, në Zëmblak, Korçë. Më 

4 dhjetor 1952, me vendim nr. 20, Gjykata 
Speciale, e dënoi për «propagandë kundër 
pushtetit popullor dhe tentativë arratisje», 
me 15 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 608.

kulla Fatbardh
Lindi më 23 maj 1958, në Elbasan. U 

internua për motive politike. Më 1 shtator 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Elbasanit, prej datës 1 
dhjetor 1982 deri më 30 shtator 1990.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 226-227.

kulla Fatime
Lindi më 1907, në Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 18 qershor 1993, me vendim nr. 24, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim/
dëbimit nga Korça në Lushnjë, prej 14 maj 
1954 deri 1984.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 250-251.

kulla Femije
 Lindi më 1923, në Bilisht. Është dëbuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 14, më 
29 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, prej 25 maj 1968 deri më 
28 mars 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 101-102.

kulla Ferit
Lindi më 1917, në Korçë. Më 21 nëntor 

1945, me vendim nr. 10, Gjykata Ushtarake 
e Korçës e deklaroi «armik të popullit dhe 
kriminel lufte» dhe e dënoi me burgim 
të përjetshëm, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave baraz me kohën e ndëshkimit. 
Në bazë të dekretit nr. 819, datë 27 prill 
1949, dënimi iu zbrit në 12 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 26-27.

kulla Fidarije
 Lindi më 1911, në Pojan. Është dëbuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 14, më 
29 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, brenda rrethit të Elbasanit, prej 
25 maj 1968 deri më 26 mars 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 241-242.
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kulla Fuat
Lindi më 1909, në Zemblak, Korçë. 

Më 12 mars 1951, u inskenua djegia e një 
gjysmë mullari dhe për të u akuzuan disa 
kulakë se gjoja kishin dashur të digjnin 
kooperativën e Zëmblakut. Më 19 mars 
951, Gjykata Ushtarake e Korçës e dënoi 
me vdekje dhe u ekzekutua me varje në 
litar, po atë ditë, bashkë me Abdyl Kalanë 
[shih]. Akuza zyrtare ishte kjo: ka kryer 
«krime në bashkëpunim me diversantët 
dhe për kryerje aktesh sabotazhi».

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 268; Xhafer 
Sadiku, Genocidi mbi kulakët, (Tiranë: GEER, 
2011), 271-72.

kulla gëzim
Lindi më 1949, në Korçë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 22, më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Korça në 
Kamëz, Cërrik dhe Tepelenë, prej 10 mars 
1951 deri më 10 mars 1954. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 796-797.

kulla gurazie
 Lindi më 1939, në Pojan. Ka qenë e 
internuar dhe dëbuar prej 25 maj 1968 deri 
më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 105.

kulla Hajdar
Lindi më 1926, në Krujë. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 30 qershor 
1946 deri më 24 prill 1949. Me vendim 
nr. 219, 8 gusht 1946, dhënë nga Gjykata 
Ushtarake e Krujë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 58-59.

kulla Halime
Lindi më 1961, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Me vendim 

të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve nr. 3, më 17 korrik 1954, u 
internua nga Korça në Savër (Lushnjë), 
prej 11 korrik 1954 deri më 11 korrik 1959.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 506-507.

kulla Hamit
Lindi më 1916, në Durrës. Më 4 prill 

1951, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «strehim dhe furnizim kriminelësh», 
me 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 591-592.

kulla Harun
Lindi më 1925, në Frashër. Më 20 

dhjetor 1951, me vendim nr. 102, Gjykata 
Ushtarake Durrës e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 104-105.

kulla Hasan
 Lindi më 1944, në Zëmblak, Korçë. 
Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 26, më 18 gusht1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Elbasani 
në Belsh (Elbasan), prej 1968 deri më 30 
shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 107-108.

kulla Hidajet
Lindi më 1916, në Berat. Më 17 mars 

1961, me vendim nr. 8, Gjykata e Qarkut 
të Tiranës e dënoi për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit» me 6 vjet 
heqje lirie. Me vendim nr. 4, datë 25 qershor 
1959, Gjykata e Qarkut të Elbasanit e liroi 
me kusht.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 161-162.
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kulla Hidajet
Lindi më 1898, në Nepravishtë të 

Libohovës. Më 18 janar 1947, me vendim 
nr. 15, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «veprimtarinë që parashikohet prej 
nenit 14 e 15 të ligjës 41» me vdekje dhe 
konfiskimin e pasurisë së tij të tundshme e 
të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 152-153.

kulla Hidajet
Lindi më 1927, në Gurz e Madhe. Më 

18 korrik 1945, me vendim nr. 59/197, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
fajtor si «inisiator dhe pjesëmarrës në një 
organizatë antipopullore dhe disfatiste në 
ushtri për rrëzimin e pushtetit popullor, 
qeverisë demokratike dhe shkatërrimin 
e ushtrisë kombëtare» dhe e dënoi 
me vdekje, konfiskimin e pasurisë së 
tundshme e të patundshme dhe humbjen 
e të drejtave ushtarake.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 157-158.

kulla Hydbi
Lindi më 1917, në Korçë. 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 vrasjes pa 
gjyq, për motive politike, në shtator 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 439-440.

kulla Hydbi
Lindi më 1946, në Korçë. Është 

internuar për motive politike. Me vendim të 
Komisionit Qendror të Internim Dëbimeve 
nr. 22, më 1 korrik 1969 u internua për 5 
vjet, nga Korça në Strelcë (Korçë). Liruar 
më 5 mars 1973.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 508-509.

kulla Hyqmet 
Lindi më 1922, në Zëmblak, Korçë. Më 

22 mars 1949, me vendim nr. 19, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «tradhti dhe 
luftë kundër popullit dhe shtetit», me 4 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 394.

kulla idajet
U pushkatua në vitin 1981.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),  217.

kulla ilmi
Lindi në vitin 1923, në Korçë. Më 13 

gusht 1946, me vendim nr. 224, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor se «ka 
qenë eksponent i Ballit Kombëta, dhe se 
si i tillë ka marrë pjesë në luftra kundër 
partizanëve» dhe e dënoi me 30 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë të tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e të drejtave 
elektorale.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 192-193.

kulla irfan
Lindi më 1946, në Zëmblak, Korçë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 18 
janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Korça në 
Savër (Lushnje), prej 20 shtator 1954 deri 
më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 510-511.

kulla Inxhiko
Lindi më 1885, në Korçë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 18 qershor 1993, 
me vendim nr. 24, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Korça në Lushnjë, prej 14 
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maj 1954 deri më 9 qershor 1966. Një djalë 
i saj u pushkatua për motive politike, dy të 
tjerë vuajtën dënime me burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 244-245.

kulla (habili) ismete
 Lindi më 1955, në Habilaj, Kavajë.  
Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 15, më 13 gusht 1992, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Kavaja në 
Habilaj, prej 25 maj 1966 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 118-119.

kulla Krenar
 Është dëbuar për motive politike, prej 
1 nëntor 1974 deri më 30 shtator 1991. 
Babai i tij, Nevrus Kulla [shih], ka vuajtur 
burg për motive politike. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 295.

kulla Mahmude
Lindi në vitin 1892, në Korçë. U internua 

për motive politike. Më 25 korrik 1994, 
Drejtoria e Administratës pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në Kamzë të 
Tiranës prej 1 dhjetorit të vitit 1952 deri më 
20 gusht 1969.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 90-91.

kulla Mehdi
 Lindi më 1911, në Zëmblak, Korçë. Më 
3 gusht 1946, Gjykata e Korçës, e dënoi 
si «sabotator të pushtetit popullor», me 5 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë së tij të 
luajtshme e të paluajtshme, humbjen e të 
drejtave civile dhe punë të detyruar baraz 
me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 256.

kulla Mehmet
 Lindi më 1898, në Zëmblak, Korçë. 
Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 24, më 18 qershor 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Korça në Kamëz (Tiranë), 
Tepelenë dhe Lushnje,  prej 1950 deri më 
1965. Nga këto, 4 vite janë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 90-91.

kulla Mirdash
Lindi më 1938. Është internuar dhe 

dëbuar për motive politike. Më 19 nëntor 
1992, me vendim nr. 18, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit/dëbimit nga 
Korça në Tiranë, Lushnjë, prej 1951 deri 
më 30 shtator 1991; nga këto 7 vjet kanë 
qenë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 52-53.

kulla Muhamet
Lindi në vitin 1921, në fshatin 

Nepravishtë të Gjirokastrës. Më 30 shtator 
1950, me vendim nr. 415, Gjykata e 
Rrethit të Gjirokastrës e shpalli fajtor «se 
nuk ka deklaruar me saktësi ekonominë 
bujqësore» dhe e dënoi me 1 vit privim 
lirie.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 64-65.

kulla Muharrem
Lindi në Cfir, Mallakastër. U pushkatua 

nga komunistët. 

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 193, 
215.

kulla Myniver
Lindi më 1923, në Plasë, Korçë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
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nr. 22, më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Korça në 
Kamëz, Cërrik dhe Tepelenë, prej 10 mars 
1951 deri më 10 mars 1954. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 794-795.

kulla Myzafer
Lindi më 1950, në Zëmblak, Korçë. 

Është internuar për motive politike. Më 8 
prill 1993, me vendim nr. 22, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Korça 
në Kamëz, Cërrik, Tepelenë, prej 10 mars 
1951 deri më 10 mars 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 222-223.

kulla naim
Lindi më 1954, në Durrës. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 26, më 
11 dhjetor 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
kohës së dëbimit, nga Durrësi në Sallmone 
(Durrës), prej 20 nëntor 1960, deri më 7 
maj 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 459-460.

kulla nebije
 Lindi më 1896, në Zëmblak, Korçë. 
Është internuar dhe dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 24, më 18 qershor 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit nga Korça në Kamëz (Tiranë), 
prej 1950 deri më 1965. Nga këto, 4 vjet 
janë internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 215-216.

kulla neshet
Lindi më 1937, në Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 26 dhjetor 1992, me vendim nr. 19, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim/
dëbimit nga Korça në Lushnjë, prej 14 maj 
1954 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 246-247.

kulla (mehmetalia) nevruz
Lindi më 1918, në Zëmblak, Korçë. Më 

19 mars 1951, Gjykata Ushtarake e Korçës 
e dënoi për «veprimtari kundër pushtetit 
popullor», me 20 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave elektorale civile 
dhe politike për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 106, 296.

kulla njazi 
U dënua për motive politike, dhe 

me vendim të Komisionit Qendror të 
Internim-Dëbimeve të datës 21 prill 1993, 
u internua nga Korça në Kamzë (Tiranë) 
dhe në Cërrik, për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 197.

kulla osman
 Lindi më 1895, në Elbasan. Më 30 
korrik 1993, Komisioni për njohjen e 
dënimit të vuajtur për motive politike, 
vendosi vërtetimin e vuajtjes së burgut për 
motive politike, prej 12 qershor 1948 deri 
më 8 shkurt 1949, pa vendim gjyqi.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 165-166.

kulla Petro
Lindi më 1929, Gjirokastër. Më 14 janar 

1958, me vendim nr. 1, Gjykata Gjirokastër, 
e dënoi për «tradhëti ndaj atdheut», me 15 
vjet burg, konfiskim pasurie dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 4 vjet. Më 1965, 
iu falën 2 vite burg.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D.21, FL. 574.

kulla Pranvera
 Lindi më 1972, në Dragot. Është dëbuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 16, 
më 18 gusht 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Elbasani në Belsh (Elbasan), 
prej 1972 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 271-272.

kulla rakipi
Lindi më 1931, në Korçë. U internua 

për motive politike. Më 8 mars 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Tiranës në 
rrethin e Fierit, prej datës 1 tetor 1967 deri 
më 2 shkurt 1986.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 228-229.

kulla rebani
Lindi më 1930, në Kavajë. Më 26 

gusht 1954, me vendim nr. 79, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «pjesëmarrje 
në grup me qëllim arratisje dhe agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 25 vjet burg dhe humbjen e  të drejtës 
elektorale për 1 vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 408.

kulla Refide
Lindi më 1918, në Zëmblak, Korçë. Më 

18 janar 1994, me vendim nr. 27, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim/dëbimit nga 
Korça në Savër (Lushnje), prej 20 shtator 
1954 deri më 30 shtator 1991. Nga këto 10 
vjet internim.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 512-513.

kulla reshat
Lindi më 1927, në Zëmblak, Korçë. Më 

7 maj 1993, me vendim nr. 566, Gjykata 
Korçë vendosi njohjen e faktit të vrasjes 
për arsye politike nga forcat e sigurimit të 
shtetit si diversant, më 13 qershor 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 432-433.

kulla Rexhep
Lindi më 1917, në Ishëm, Durrës. 

Arrestuar më 11 dhjetor 1949. Më 8 gusht 
1950, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
«se ka strehuar dhe furnizuar të arratisur», 
me 4 vjet burg, punë të detyruar dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 1vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 751-752.

kulla Salije
Lindi më 1911, në Bitinckë, Korçë. 

Ka vuajtur internim dhe dëbim për 
motive politike. Bashkëshorti i saj, Fuat 
Kulla [shih] është ekzekutuar nga regjimi 
komunist. Me vendim nr. 22, më 8 prill 
1993, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit, 
nga Korça në Kamëz, Cërrik, Tepelenë, 
prej 10 mars 1951 deri më 10 mars 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 657, 841-842.

kulla Selajdin Etem 
Lindi më 1922, në Zëmblak, Korçë. Më 

20 tetor 1949, me vendim nr. 190, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi se «është bërë 
anëtar i shoqatës ilegale qëllim të vërë në 
rrezik organizimin shtetëror dhe rendin 
institucional», me 5 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 4 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 398, 606.

kulla Skënder
Lindi më 1919, në Korçë. Më 5 korrik 

1945, me vendim nr. 3, Gjykata Ushtarake 
Korçë, e dënoi për «bashkëpunim me Ballin 

KULLa



375

Kombëtar» me burgim të përjetshëm dhe 
konfiskim pasurie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 614.

kulla Sulejman
 Lindi më 1927, në Sarandë. Më 
22 dhjetor 1949, Gjykata Ushtarake e 
Gjirokastrës dënoi si «pjesëmarrës në grup 
të organizuar antipushtet», me 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 609-610.

kulla Shaban
Lindi më 1911, në Zëmblak, Korçë. 

Arrestuar më 17 mars 1951. Më 16 qershor 
1951, me vendim nr. 99, Gjykata Ushtarake 
Korçë e dënoi për «bashkëpunim me 
diversantë dhe dhënie ndihme», me 20 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet. Liruar nga 
burgu më 26 dhjetor 1964.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 671.

kulla Shadije
Lindi në vitin 1917, në Korçë. U internua 

për motive politike. Më 25 korrik 1994, 
Drejtoria e Administratës pranë Ministrisë 
së Rendit Publik, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit nga rrethi i Korçës në Kamzë të 
Tiranës prej 1 dhjetorit të vitit 1952 deri më 
datën 11 prill 1975.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 92-93.

kulla Shefik
 Lindi më 1903, në Elbasan. Ka vuajtur 
burg për motive politike, prej 20 gusht 
1945 deri më 8 shkurt 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 74-75.

kulla Shpresa
 Lindi më 1942, në Maçurisht. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 16, më 18 gusht 1992, Komisioni i 

krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Elbasani në 
Belsh (Elbasan), prej [...] deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 264-265.

kulla Tefik
Lindi në vitin 1913, në Korçë. Më 22 

mars 1940, me vendim nr. 19, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e deklaroi fajtor për 
«veprimtari armiqësore, se ka ndihmuar në 
arratisjen e Preng Previzit», «për agjitacion 
e propagandë», se «ka hedhur parulla 
dhe ka informuar», si dhe për «tentativë 
arratisjeje bashkë me dhëndrin», ndaj e 
dënoi me 5 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 63-64.

kulla vedat
Lindi më 1939, në Korçë. Është 

internuar dhe dëbuar për motive politike. 
Më 26 dhjetor 1992, me vendim nr. 19, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ ka 
vendosur njohjen e kohës së internim/
dëbimit nga Korça në Lushnjë, prej 14 maj 
1954 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 248-249.

kulla Xhani
 Lindi më 1958, në Elbasan. Është 
dëbuar për motive politike. Babai i tij, 
Xhevit Kulla [shih], ka vuajtur burg, për 
motive politike. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 273.

kulla Xhevit
 Lindi më 1917, në Zëmblak, Korçë. 
Më 28 qershor 1945, Gjykata Ushtarake 
e Beratit, e dënoi për «dezertim» dhe 
«hedhje parullash disfatiste», me burg të 
përjetshëm. Më 27 prill 1949, dënimi iu 
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zbrit në 10 vjet burg. Më 7 mars 1968, u 
dënua për agjitacion e propagandë, me 10 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 50-51; 274.

kullagin Mihail
U lind në vitin 1900, në Rusi. Më 2 

mars 1948, me vendim nr. 143, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër shtetit» dhe e dënoi me 
10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
për 5 vjet kohë. Me dekret nr. 1177, datë 
24 shtator 1950, iu fal koha e mbetur e 
dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 356.

kullaj Pelivan
Lindi më 1912, në Fier. Arrestuar 

më 8 gusht 1949. Më 24 dhjetor 1949, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për «pjesëmarrje në grup të organizuar, 
për veprime përgatitore, për të kryer 
vrasje kundër njerëzve të pushtetit dhe 
për arratisje », me vdekje, varje në litar, 
humbjen e të gjitha të drejtave civile 
përgjithmonë dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme dhe të paluajtshme. Ekzekutuar 
më 24 gusht 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 200.

kullaj Përparim
Lindi në Fier. Është internuar për çështje 

politike. Me vendim nr. 28, më 18 prill 
1994, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit, 
nga Patosi në Cfir (Mallakastër), prej 1988 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 213.

kullaj Pronjo Sinan
 Lindi më 1904, në Vergo, Delvinë. Ka 
qenë pjesë e Ballit Kombëtar, është vrarë 
nga komunistët në Kaparjel (Gjirokastër). 

Me vendim nr. 213,  më 16 korrik 1993, 
Gjykata e Sarandës vendosi njohjen e faktit 
juridik të vrasjes së tij nga forcat partizane, 
më 5 janar të vitit 1944. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 582-583.

kullaj Shkëlqim
Lindi në Fier. Është internuar për çështje 

politike. Me vendim nr. 28, më 18 prill 
1994, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së internimit, 
nga Patosi në Cfir (Mallakastër), prej 1988 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 213.

kullau gazmend
Lindi më 1971, në Kuçovë. Më 26 korrik 

1990, me vendim nr. 141, Gjykata Korçë e 
dënoi për «kalim të kufirit shtetëror», me 
4 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 107.

kulli ali 
Lindi më 1932, në Paçram, Shkodër. U 

dënua për motive politike, dhe më 30 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit nga rrethi i 
Lezhës në Shkodër, Barbullush, prej datës 
15 korrik 1967 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 152-153

kulli artan 
Lindi më 1970, në Barbullush, 

Shkodër. U dënua për motive politike, 
dhe më 30 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit nga rrethi i Lezhës në Shkodër, 
Barbullush, prej vitit 1970 deri më 30 
shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 156-157.
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kulli daut
Lindi më 1888, në Shkodër. Ka vuajtur 

burg për motive politike, prej 31 janar 1951 
deri më 24 shkurt 1953. Ka vdekur në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 316-317.

kulli dul 
Lindi më 1921, në Paçram, Shkodër. U 

dënua për motive politike, dhe më 29 korrik 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 
e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e dëbimit nga rrethi i 
Lezhës në Shkodër, Barbullush, prej datës 
15 korrik 1967deri në vitin 1981. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 166-167.

kulli Fatmir 
Lindi më 1963. U dënua për motive 

politike, dhe më 30 korrik 1993, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit nga rrethi i Lezhës në Shkodër, 
Barbullush, prej datës 15 korrik 1967 deri 
më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 172-173.

kulli Flutura
Lindi më 1962, në Lezhë. U dënua për 

motive politike, dhe më 30 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit nga rrethi i Lezhës në 
Shkodër, Barbullush, prej datës 15 korrik 
1967 deri në vitin 1981.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 176-177.

kullolli Bylyre
 Lindi më 1924, në Grazhdan. Ka qenë 
e dëbuar dhe kulake. Vjehrri i saj, Muço 
Kullolli [shih] ka vuajtur burg për motive 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 140.

kullolli demir
 Lindi më 1899, në Poroçan, Gramsh. Më 
30 tetor 1945, Gjykata Ushtarake e Beratit 
e dënoi për «strehim kriminelësh», me 30 
vjet burg, punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, dhe 
humbjen e të drejtave qytetare e politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 646-647.

kullolli donika
 Lindi më 1926. Është dëbuar për çështje 
politike. Me vendim nr. 28, më 18 prill 
1994, Komisioni i krijuar për verifikimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit, 
nga Fierza (Elbasan) në Poroçan (Gramsh), 
prej 1948 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 145-146.

kullolli Fatmir
 Lindi më 1948, në Poroçan, Gramsh. 
Ka vuajtur dëbim prej 31 dhjetor 1948 deri 
më 1 janar 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 100.

kullolli Guxim
 Lindi më 1960, në Elbasan. Më 25 prill 
1981, Gjykata e Lezhës e dënoi për «arratisje 
jashtë shtetit, në formën e përgatitjes», me 
15 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 78-79.

kullolli Hazis
 Lindi më 1928, në Poroçan, Gramsh. 
Arrestuar më 4 janar 1981. Më 23 prill 1981, 
Gjykata e Gramshit e dënoi «agjitacion e 
propagandë kundër Partisë dhe pushtetit 
popullor», me 10 vjet burg. Liruar më 26 
janar 1988.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 262, 648-649.

kullolli Hysen 
Lindi më 1953, në Shkodër. Më 21 
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dhjetor 1990, me vendim nr. 3, Gjykata e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krimin e 
diversionit në bashkëpunim» dhe e dënoi 
me 10 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 186-187.

kullolli Kadri
 Lindi më 1921, në Poroçan, Gramsh. 
Ka vuajtur dëbim për motive politike, 31 
dhjetor 1948 deri më 1 janar 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 120.

kullolli Muço
 Lindi më 1888, në Poroçan, Gramsh. 
Arrestuar më 30 qershor 1951. Më 27 
shtator 1951, Gjykata e Lartë e dënoi për 
«sabotim ekonomik», me 2 vjet burg dhe 
konfiskimin e 5 deleve. Liruar më 30 
qershor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 81-82.

kullolli Musa
 Lindi më 1907, në Elbasan. Më 27 
gusht 1947, Nënprefektuara e Gramshit 
e ka dënuar për fshehje të misrit, me dy 
muaj punë të detyruar. Më 7 shtator 1949, 
Gjykata e Gramshit e dënoi për «bashkimit 
ilegal», me 2 muaj punë korrektonjëse. Më 
5 shtator 1950, Gjykata Territoriale e Koçës 
e dënoi për «pjesëmarrje në grup», si 
«strehues dhe furnizues kriminelësh», dhe 
për «agjitacion e propagandë», me vdekje, 
pushkatim, dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22,  FL. 292; 644-645.

kullolli Nexhip 
Lindi më 1958, në Gramsh. Është 

dëbuar për motive politike, prej 31 dhjetor 
1958 deri më 1 janar 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 309.

kullolli nezir
 Lindi më 1954, në Gramsh. Është 
dëbuar për motive politike, prej 31 dhjetor 

1958 deri më 1 janar 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 312.

kullolli Petref
Lindi më 1902, në Gramsh. Më 21 

mars 1947, me vendim nr..114, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «strehim 
dhe furnizim kriminelësh», me 7 vjet burg 
dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 283-284.

kullolli rabushe
 Lindi më 1905, në Kishtë, Gramsh. 
Është internuar për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 291.

kullolli rakip
Lindi më 1929, në Pogradec. Arrestuar 

më 21 maj 1949. Më 19 nëntor 1949, 
me vendim nr. 118, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Korçë e dënoi për «arratisje 
në shtet ilegale të huaj» dhe për «dhënie 
informatash në shtet të huaj» me 2 vjet burg 
dhe 300 lekë gjobë. Më 3 shkurt 1961, me 
vendim nr. 21, Gjykata Ushtarake Tiranë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë», me 8 
vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 386.

kullolli Shahin
Lindi më 1870, në Poroçan, Gramsh. 

Më 7 mars 1947, me vendim nr. 78, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «strehim 
dhe furnizim të arratisurish», me 3 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 112-113.

kullolli Sherif
 Lindi më 1965. Është internuar dhe 
i dëbuar, për motive politike. Babai i tij, 
Hazis Kullolli [shih], u dënua me 10 burg, 
më 1981, për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 267.

KULLoLLi



379

kullolli Shyqyri
 Lindi më 1943, në Poroçan. Është 
internuar dhe dëbuar, për motive politike, 
prej 31 dhjetor 1948 deri më 1 janar 1990. 
Babai tij, Muço Kullolli [shih], ka vuajtur 
burg për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 266.

kullolli tomorr
 Lindi më 1960. Është internuar dhe i 
dëbuar, për motive politike, prej 25 mars 
1960 deri më 30 shtator 1991. Babai i tij, 
Hazis Kullolli [shih], u dënua me 10 burg, 
më 1981, për motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 261.

kullolli violeta
 Lindi më 1970. Është internuar dhe 
dëbuar për motive politike. Babai i saj, 
Hazis Kullolli [shih], ka vuajtur burg për 
motive politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 286.

kullolli Xhemile
Lindi më 1928, në Gramsh. Është 

dëbuar për motive politike. Më 18 maj 
1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Elbasani në 
Goroçan (Gramsh), prej 1948 deri ditën e 
martesës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 386-387.

kullolli Xhevat
Lindi më 1963, në Gjerë. Ka vuajtur 

dëbim dhe internim për motive politike, 
prej 12 mars 1963 deri më 1 janar 1990. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 279-280.

kullura Kosta 
      Lindi në vitin 1927. Më 11 qershor 1995, 
me vendim nr. 587, Gjykata e Sarandës 

njohu faktin e vrasjes së tij pa gjyq nga 
forcat e kufirit më 31 dhjetor të vitit 1945.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 266-267.

kumanati Fati 
Lindi më 1945, në Kalla, Fier. Më 5 

mars 1968, me vendim nr. 53, Gjykata 
Ushtarake  e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e tradhtisë ndaj atdheut me anë 
të arratisjes në Jugosllavi» dhe e dënoi 
me 25 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.  Më 30 qershor 1973, 
me vendim nr. 29, Gjykata e Mirditës e 
deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion 
e propagandës dhe sabotim duke qenë 
pjesëtar në një organizatë kundër pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 25 vjet burg, 
humbjen e të drejtës elektorale për 5 vjet 
dhe konfiskimin e pasurisë.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 377-378.

kumara daut
Lindi në vitin 1915, në Librazhd. Më 

12 korrik 1962, me vendim nr. 18, Gjykata 
e Qarkut të Elbasanit e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë» dënoi me 7 vjet 
heqje lirie.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 423/ D. 18, f. 
322-323.

kumani Hatixhe
Lindi më 8 gusht 1895. U internua për 

motive politike. Më 29 maj 1994, komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
internimit, deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 23, Fl. 248.

kumbaçi Naxhije
Lindi më 1919, në Maqellarë, Dibër. 

Më 29 shtator 1951, është internuar 6 vjet, 
nga Dibra në Tepelenë dhe Lushnjë. Liruar 
më 25 dhjetor 1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 800-801.
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kumbara adriatike
Lindi më 1942, në Kadipashaj, Lushnje. 

Është dëbuar për motive politike. Më 23 
korrik 1993, me vendim nr. 25, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Berat, prej 1952 deri më 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 498-499.

kumbarçe Hekuran
Lindi më 1951, në Peshkopi. Ka vuajtur 

internim për motive politike, nga Dibra në 
Tepelenë dhe Lushnjë, prej 29 shtator 1952 
deri më 25 dhjetor 1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 699-700.

kumbi Eleni
 Lindi më 1931, në Gjirokastër. Me 
vendim të Komisionit Qendror të Internim-
Dëbimeve, është internuar nga Gjirokastra 
në Valare (Gjirokastër), prej 6 maj 1967 
deri më 6 maj 1972.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 534-535.

kumbi thanas
Lindi më 1930, në Sopik, Gjirokastrës. 

Më 4 dhjetor 1979, Gjykata e Gjirokastrës 
e dënoi për «agjitacion e propagandë» 
kundër shtetit, me 8 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 502-503.

kumbi vasiliqi
 Lindi më 1897. Ka vuajtur internim për 
motive politike, prej 30 dhjetor 1960 deri 
më 17 mars 1962

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 536.

kumbuli Spiro
Lindi më 1939, në Kakodhiq, Delvinë. 

Arrestuar më 20 mars 1958. Më 23 qershor 
1958, me vendim nr. 14, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut në bashkëpunim me të arratisurin 

Jorgo Laze», me 18 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 4 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 194.

kumbuli vasil
 Lindi më 1942, në Sarandë. Më 22 
prill 1967, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi 
për tradhti ndaj atdheut, me 7 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 589-590.

kumbulla Marash 
Lindi më 1949, në Kish Arrë, Shkodër. 

Më 24 shkurt 1976, me vendim nr. 50, 
Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krimin e agjitacion e propagandës kundër 
pushtetit popullor» dhe e dënoi me 8 vjet 
burg dhe konfiskimin e pasurisë.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 211-212.

kumbullaku gjon 
Lindi më 1963, në Shkodër. Më 12 

qershor 1993, me vendim nr. 1468, Gjykata 
e Shkodrës njohu faktin e vrasjes pa gjyq 
nga forcat e kufirit me 25 gusht 1989. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 13-14.

kume dilaver
      Lindi në vitin 1929, në Pogradec. Më 25 
janar 1961, me vendim nr. 2, Gjykata e Lartë 
e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut 
në formën e arratisjes» dhe për«dhënie 
të informatave sekrete», dhe e dënoi me 
18 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 4 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 128-129.

kume dhimitër
Lindi më 1941, në Kavajë. Më 25 

mars 1961, Gjykata e Tiranës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», me 15 vjet burg 

KUMBara



381

dhe konfiskimin e pasurisë. Më 9 maj 1966, 
i falet një vit nga dënimi. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 537-538.

kume Kristaq
Lindi më 1938, në Gjirokastër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 26, më 11 dhjetor 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Tirana 
në Kavajë, prej 1948 deri më 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 643-644.

kume Leonidha
Lindi më 1910, në Vlorë. Më 4 mar 

1945, me vendim nr. 2, Gjykata Ushtarake 
e Vlorës e deklaroi «kriminel lufte» dhe 
e dënoi me burgim të pëtjetshëm dhe 
konfiskimin e pasurisë së tij të tundshme 
e të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 136-137; Fahri Shaska, Të 
quajtur armiq të popullit, 2010, 29.

kume Manol
 Lindi më 1918, në Gjirokastër. Ka 
vuajtur burg për motive politike, prej 27 
dhjetor 1945 deri më 21 dhjetor 1957.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 712.

kume Sali
Lindi më 1911, në Gramsh. Më 29 gusht 

1949, Gjykata e Gramshit e dënoi për mos 
dorëzim leshi, me 3000 lekë gjobë. Më 11 
nëntor 1951, Gjykata e Lartë, e dënoi për 
krimin e «sabotimit ekonomik», me 1 vit 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 654-655.

kume Tafil Adem 
Lindi më 1902, në Pogradec. Është 

vrarë pa gjyq më 17 prill 1944.

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kumiu Spiro
Lindi në vitin 1913, në Sarandë. U 

arrestua më 5 janar 1947 dhe u dënua më 
18 prill 1947, me vendim nr. 115 të Gjykatës 
Ushtarake të Gjirokastrës. U lirua më 27 
prill të vitit 1949.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 92-93.

kumrija agim
 Lindi më 1951, në Gramsh. Më 23 
nëntor 1976, Gjykata e Gramshit e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 650-651.

kumrija Shamet
 Lindi më 1916, në Mollas. Më 21 tetor 
1993, Komisioni për njohjen e faktit të 
pushkatimit pa gjyq, vendosi vërtetimin e 
vrasjes pa gjyq për motive politike, më 10 
korrik 1944, në Floq.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 11-12, 157-158; 
Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kumrija Xhelal
 Lindi më 1923, në Floq. Më 22 dhjetor 
1971, Gjykata e Elbasanit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë», me 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 76-77.

kupe ali
Lindi më 1923, në Korçë. Më 11 

korrik 1951, me vendim nr. 102, Gjykata 
Ushtarake Territoriale Korçë e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 491.

kupe Kasem
Lindi më 1923, në Versel, Filat. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
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njohjen e kohës së internimit, nga Durrësi 
në në Loxhan (Durrës), prej 9 maj 1949 deri 
më 30 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 839-840.

kupe telha Muharrem 
Lindi më 1910, në Sarandë. Është vrarë 

pa gjyq më 31 janar 1944. 

Gazeta 55, 28 nëntor 2014, 17.

kupi abaz
Patriot, politikan, ushtarak. Kryetar i 
Lëvizjes së Legalitetit.
Lindi më 1892, në Krujë. Më 1920 mori 
pjesë në Luftën e Koplikut. U gradua toger 
e më pas major; u caktua komandant i 
xhandarmërisë së Durrësit. Më 7 prill 1939 
drejtori qëndresën e ushtrisë shqiptare 
kundër pushtimit italian, në Durrës. Pas 
pushtimit emigroi në Turqi, familja e tij u 
intenrua nga administrata e pushtimit në 
Himarë. Me hyrjen e Britanisë së Madhe 
në Luftë, britanikët kërkonin një mundësi 
për fillimin e rezistencës në Shqipëri, 
dhe për këtë arsye Abaz Kupi, i cili është 
ka kaluar në Jugosllavi tashmë, takohet 
me përfaqësuesit britanikë në Beograd. 
Kthehet në Shqipëri për organizimin e 
qendresës së armatosur. Më 1942, ai mori 
pjesë në Konferencën e Pezës, u zgjodh 
anëtar i KANÇ, në korrik 1943 u zgjodh 
anëtar i Shtabit të Përgjithsëm të UNÇ. Ishte 
njeriu kyç në organizimin e Konferencës 
së Mukjes, sepse komunikonte me të 
dyja palët, ballistët dhe komunistët, 1-2 
gusht 1943. Me prishjes e marrëveshjes së 
Mukjes nga komunistët dhe nisjen e luftës 
civile, A.K. i preu të gjitha kontaktet me 
ta dhe u nda përfundimisht më 21 nëntor 
1943, kur krijoi Lëvizjen e Legalitetit, 
një lëvizje politike monarkiste. Ai e bëri 
publik qëndrimin e tij, me një deklaratë, 
ku dënoi luftën civile të nisur nga 
komunistët. Prej këtij momenti ai ishte 
armik i shpallur i tyre dhe komunistët 

kërkuan zhdukjen fizike të tij; në qershor 
1944, kur forcat komunioste u nisën drejt 
Veriut, asgjësimi i A.K. dhe forcave të tij 
ishte objektivi kryesor i tyre. Ai kishte 
një nga formacionet ushtarake më solide 
gjatë luftës dhe mbeti deri në fund të saj 
i pakompromentuar, luftoi vetëm kundër 
pushtuesve, suke mos pranuar të zhytej në 
luftën civile. Pranë tij qëndroi deri në fund 
të luftës një mision anglez, por fatkeqësisht 
Londra zyrtare kishte të tjera plane për 
Shqipërinë, ajo përkrahu komunistët. Më 
24 tetor 1944, A.K. u largua nga Shqipëria. 
Familja e tij mbeti në Shqipëri dhe iu 
nënshtruar persekutimit gjysmëshekullor, 
deri në rënien e regjimit komunist. Ashtu 
si pushtuesit fashistë, dhe komunistët i 
sekuestruan pasurinë. Në emigracion u 
mor me bashkimin e emigrantëve politikë, 
më pas u aktivizua në komitetin “Shqipëria 
e Lirë”, me president Mid’hat Frashërin. 
Më 7 korrik 1949, u emërua president i 

Abaz Kupi
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Juntës ushtarake, nën projektin “Valuable” 
- organizëm kontrollues i operacioneve 
ushtarake sekrete për destabilizimin e 
regjimit komunist në Shqipëri. Më 1968 u 
vendos në SHBA. Vdiq më 1976.

kupi ahmet
Lindi në vitin 1915, në Radomirë të 

Peshkopisë. Më 7 janar 1947, me vendimin 
nr. 7,  u dënua «si armik i popullit dhe 
sabotator i pushtetit», me 4 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së luajtshme e të 
paluajtshme, humbjen e të drejtës civile 
dhe politike dhe punë të detyruar baras 
me kohën e ndëshkimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 367-368.

kupi Besim Shaban
Lindi në vitin 1939, në Krujë. U internua 

për arsye politike në Berat, prej 1 qershorit 
të vitit 1945 deri më 20 nëntor 1949.

kupi Bukurije abaz
Lindi në vitin 1926, në Krujë. U 

internua dhe dëbua për arsye politike në 
Tepelenë e Lushnjë, prej 10 marsit të vitit 
1949 deri më 31 dhjetor 1980.

kupi dudije abaz
Lindi në vitin 1933, në Krujë. U 

internua për arsye politike në Tepelenë e 
Lushnjë, prej 31 dhjetorit të vitit 1949, deri 
më 31 dhjetor 1954.

kupi Fadil Shaban
Lindi në vitin 1932, në Krujë. U 

internua në Berat, prej 1 qershorit të vitit 
1945 deri më 20 nëntor 1949.

kupi Fatbardh abaz
I biri i patriotit dhe luftëtarit të shquar 

Abaz Kupit, i cili priti me armë pushtuesit 
fashist më 7 prill të vitit 1939, dhe ishte 
krijuesi i çetave të para nacionaliste. 

Lindi në vitin 1928, në Krujë. Që në 
moshë të re, iu desh të përballej dhe të 
sfidonte përndjekjen si antifashist dhe 
antikomunist. Për shkak të veprës së shquar 
të të atit, vuajti internimin në Himarë nga 
viti 1939 deri më 1940, e pastaj në Itali së 
bashku me familjen deri në vitin 1941. 
U lirua dhe u kthye në Krujë. Pushtuesit 
fashistë e rrethuan të atin, Abaz Kupin, në 
Krujë, por nuk mundën ta shtinin në dorë. 
Për këtë arsye, Fatbardhi me familjen e tij u 
internua në Gjirokastër deri në fund të vitit 
1942. U lirua dhe kthye sërish në Krujë. 

Faksimile e hetimit të Fatbardh Kupit????????????????????????????
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Me fitoren e komunizmit dhe arratisjen 
e të atit dhe dy vëllezërve, Fatbardhi dhe 
familja e tij iu nënshtrua përndjekjes nga 
pushteti i ri. Nga fundi i vitit 1944 dhe 
fillimi i vitit 1945, u mobilizua në repartet 
luftarake të F.N.Ç.L., me komandant 
Gjin Markun. Në vitin 1945 u arrestua. 
Më 17 dhjetor 1946, me vendim nr. 685, 
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi 
«kriminel lufte dhe armik të popullit» 
dhe e dënoi me 5 vjet burg. U lirua pasi 
plotësoi dënimin, por pas disa muajsh u 
internua në Porto-Palermo të Himarës, 
ku qëndroi deri në vitin 1951. Nëna dhe 
katër motrat e tij u internuan në kampin 
famëkeq të Tepelenës. Kur Porto Palermo 
pushoi së qeni kamp internimi, Fatbardhi 
u transferua në Tepelenë, ku u bashkua 
me familjen. Nga Tepelena familja Kupi u 
dërgua në kampin e fabrikës së tullave në 
Tiranë. Aty qëndruan deri në vitin 1954. 
Më 14 prill 1954, u internua për 5 vjet në 
Kuç të Vlorës. Pas mbarimit të internimit 
në Kuç, u transferua në Savër të Lushnjës, 
ku u martua me Liri Dorin-Kupin [shih], e 
cila sakrifikoi çdo gjë për hir të dashurisë. 
Në vitin 1968 u transferua në Grabian, 
kurse më 1981 në Gradishtë të Lushnjës. 
Më 25 nëntor 1981, me vendim nr. 114, 
Gjykata e Lushnjës e deklaroi fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», dhe e dënoi me 10 vjet burg e 
me 5 vjet internim. U lirua më 1989 dhe u 
kthye pranë familjes në Gradisht. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 94; Tomorr 
Aliko, Gjysmë shekulli në kthjetrat e djallit, 
(Tiranë: 2003), 83; Lekë Tasi, Grabjani rrëzë 
kodrave, (Tiranë: Botimet Erik, 2009), 24, 45, 
245-47. 

kupi gani Shaban 
Djali i Shaban Kupit [shih]. Lindi në 

vitin 1929, në Krujë. Më 2 gusht 1946, me 
vendim nr. 320, Gjykata Ushtarake e Beratit 
e deklaroi «sabotator kundër pushtetit dhe 

armik të popullit», dhe e dënoi me 5 vjet 
burg. U lirua më 1 dhjetor 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 53.

kupi Halil 
Lindi në vitin 1896, në Krujë. U arrestua 

më 10 prill 1945, dhe më 15 maj 1946, 
me vendim nr. 180, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
bashkëpunimit me kriminelët e luftës» 
dhe e dënoi me 2 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës politike e civile për 2 vjet kohë.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 325-326.

kupi Hamid Emërlla
 Lindi në vitin 1911, në Krujë. U 
arrestua më 10 nëntor 1944, dhe u dënua 
më 27 shtator 1945, me vendim nr. 96, të 
Gjykata Ushtarake të Durrësit. Pas lirimit 
më 3 nëntor 1959, u internua në Gjazë të 
Lushnjës.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 40-41.

Gani Kupi
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kupi Hava alush 
Lindi në vitin 1897, në Krujë. U 

internua për arsye politike në Tepelenë e 
Lushnjë, prej 10 marsit të vitit 1949 deri më 
30 dhjetor 1954.

kupi ibrahim
Lindi në vitin 1895, në Krujë. Pas 

vendosjes së regjimit komunist, doli në mal 
së bashku me të birin, Jakup Kupin [shih], 
dhe shumë antikomunistë të tjerë. Më 1946, 
ata u rrethuan në shtëpinë e Bajram Kaut, 
në qytetin e Krujës, së bashku me Hysen 
Tagën etj. Pas një lufte të ashpër gjashtë 
orëshe, u vranë babë e bir. Më 26 gusht 
1993, me vendim nr. 668, Gjykata e Krujës 
vendosi njohjen e faktit të vrasjen pa gjyq 
për motive politike nga forcat e Divizionit 
të Mbrojtjes së Popullit, më 19 mars 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 9-11; AMB, 
F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kupi ishe Murat 
Lindi në vitin 1903, në Krujë. U 

internua për arsye politike në Berat, prej 
30 qershorit të vitit 1945, deri më 20 nëntor 
1949.

kupi islam ali 
Lindi në vitin 1895, në Krujë. U burgos 

për arsye politike prej 27 tetorit të vitit 
1944 deri më 24 shtator 1948.

kupi Jakup
Lindi në Krujë. Pas vendosjes së 

regjimit komunist, doli në mal së bashku 
me të atin, Ibrahim Kupin [shih], dhe 
shumë antikomunistë të tjerë. Më 1946, 
ata u rrethuan në shtëpinë e Bajram Kaut, 
në qytetin e Krujës, së bashku me Hysen 
Tagën etj. Pas një lufte të ashpër gjashtë 
orë rresht, u vranë babë e bir. Më 26 gusht 
1993, me vendim nr. 668, Gjykata Krujë 
vendosi njohjen e faktit të vrasjen pa gjyq 
nga forcat e diktaturës, për motive politike, 

më 19 mars 1946. U vra nga Divizioni 
Mbrojtjes Popullit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 10-11; AMB, 
F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kupi Kumrie Shaban
Lindi në vitin 1937, në Krujë. U internua 

për arsye politike në Berat, prej 1 qershorit 
të vitit 1945, deri më 20 nëntor 1949.

kupi (dori) Liri
Lindi në Lushnjë. Familja e saj e nuk 

ishte e dënuar, por ajo u martua me 
Fatbardh Kupin, djalin e Abaz Kupit, 
i internuar që ditët e para të ardhjes së 
komunistëve në pushtet e deri në shembjen 
e diktaturës. Të shoqin e njohu në gjimnaz, 
që të dy e vazhdonin natën, dhe zgjodhi 
të jetonte me të në internim. “Në vend 
të shkollës së lartë e të profesionit të 
rehatshëm në një jetë normale pranoi 
të marrë shatin e lopatën e të punojë me 
dhjetra vite nën diellin përvëlues dhe erën 
e ftohtë dimërore të Myzeqesë. Jetoi në 
një kasolle majë kodrës së Grabianit, pa u 
ankuar kurrë, pa hapur gojën. Nuk kishte 
nevojë të fliste, sytë e saj shprehnin më 
së miri gjithë botën e saj të brëndëshme, 
në të cilën zotëronte vetëm dashuria, ajo 
sublimja, e përjetëshmja, që bashkohej me 
respektin për familjen e burrit, për vlerat 
morale, për aftësinë e flijimit për to.” Vdiq 
në New York, 2015.

Gazeta Mapo, 29 prill 2015.

kupi Myftar ibrahim
Lindi në vitin 1921, në Krujë. U arrestua 

më 30 mars 1951, dhe më 25 tetor të po atij 
viti, me vendim nr. 306, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe se «ka qenë në dijeni 
për ardhjen e diversantëve» dhe e dënoi 
me 13 vjet burg dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 3 vjet kohë. U lirua më 25 
maj 1961.
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F. 1, V. 2014, D. 19, f. 215-216.

kupi Nafije
Lindi në vitin 1910, në Krujë. Më 26 

gusht 1946, Gjykata Ushtarake e Durrësit 
e deklaroi «sabotatore të pushtetit dhe 
armike të popullit», dhe e dënoi me 30 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. 2015, D. 20, FL. 684-685.

kupi Sami Shaban 
Lindi në vitin 1927, në Krujë. Më 2 

gusht 1946, me vendim nr. 320, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e deklaroi «armik të 
popullit», se «si nipi i Abaz Kupit dhe i biri 
i B. Kupit, ka qenë i frymëzuar me ndjenja 
anti pushtetit popullor, ka marrë vendime 
për atentate kundër njerëzve të frontit», 
dhe e dënoi me 10 vjet burg me punë të 
detyruar. Me dekret dënimi iu zbrit në 7 
vjet heqje lirie. Nga viti 1959 deri në vitin 
1964, u internua në Gjazë të Lushnjës. Më 
27 korrik 1981, me vendim nr. 77, Gjykata 
e Krujë e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet kohë.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 92.

kupi Shaban Hasan
Vëllai i Abaz Kupit. Lindi në vitin 

1896, në Krujë. Pas pushtimit fashist të 
Shqipërisë, më 1939, familja e tij u internua 
në Gjirokastër si kundërshtare e pushtimit 
(1939-1942). Pas internimit, Shaban Kupi 
doli në mal. Me vendosjen e regjimit 
komunist, ai doli sërish në mal, deri më 15 
nëntor 1949. U burgosu prej 1 prillit të vitit 
1942 deri më 15 nëntor 1949. Pas lirimit u 
internua në Tepelenë dhe Lushnjë, prej 3 
janarit të vitit 1951 deri më 10 maj 1963.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 46-48.

kupi Shpresa tahir 
Lindi në vitin 1949, në Kukës. U dëbua 

për arsye politike prej 18 marsit të vitit 
1952 deri më 14 maj 1954.

kupi Zenepe 
Lindi në vitin 1875, në Krujë. U internua 

në Berat për arsye politike prej 30 qershorit 
të vitit 1945 deri më 20 nëntor 1949.

kupi Zyra osman 
Lindi në vitin 1923, në Krujë. U dëbua 

për arsye politike, prej 31 dhjetorit të vitit 
1956 deri më 31 dhjetor 1981.
 
kuqali Kol

Vdiq nga torturat në hetuesi më 1947. 

Sami Kupi

KUPi



387

Pjetër Pepa, Dosja e Diktaturës, (Botimet KUMI: 
Tiranë, 2009) 12.

kuqali Llambi
Lindi më 1906, në Korçë. Më 1 

dhjetor 1947, me vendim nr. 248, Gjykata 
Ushtarake e Korçës e dënoi si «armik të 
popullit» me 7 vjet privim lirie, punë të 
detyruar dhe humbjen e të drejtave civile-
politike për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 191-192.

kuqani Bep 
Lindi më 1931, në Shkodër. U arrestua 

më 20 shkurt 1957, dhe më 24 prill 1957, me 
vendim nr. 56, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion e 
propagandës kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale. Më 27 shkurt 1957, 
me dekret nr. 250 i falet gjysma e dënimit. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 249-250.

kuqani Pal
Lindi më 1887, në Kuqan. Arrestuar 

më 1 janar 1950. Më 31 janar 1950, me 
vendim nr. 56, Gjykata e Lartë, Kolegji 
Ushtarak, e dënoi për «bashkëpunim me 
të arratisurit», me vdekje. Ekzekutuar më 
29 mars 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 211.

kuqari Sadush
Lindi në Kuqar, Mallakastër. U 

pushkatua pa gjyq nga komunistët. Më 7 
qershor 1945, me vendim nr. 20, Komiteti 
Ekzekutiv i Nënprefekturës së Fierit 
urdhëroi sekuestrimin e gjithë pasurisë së 
tij.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004), 193, 
216; Gazeta Zyrtare, nr. 47, 21  shtator 1945, f 8.

kuqari Selim Qamil
Lindi në Kuqar, Mallakastër. Ka vuajtur 

burg për motive politike, vdiq në burg më 
1981. Më 7 qershor 1945, me vendim nr. 
20, Komiteti Ekzekutiv i Nënprefekturës 
së Fierit urdhëroi sekuestrimin e gjithë 
pasurisë së tij.

Agim T. Cfiri (përmbledhës) Tefik Cfiri, 
Testamenti, (Tiranë: Lumo Skëndo, 2004),  195, 
217; Gazeta Zyrtare, nr. 47, 21  shtator 1945, f 8.

kuqeshi Kiço
Lindi në vitin 1900, në Ersekë. Më 

24 tetor 1959, me vendim nr. 10, Gjykata 
e Lartë Ushtarke e deklaroi fajtor për 
«tradhëti ndaj atdheut» dhe e dënoi 
me vdekje me pushkatim, humbjen e 
përhershme të të drejtave civile-politike, 

Shaban Kupi
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konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 346-347.

kuqeshi Llazo
 Lindi më 1895, në Kolonjë. Më 28 tetor 
1959, Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut» dhe për 
«tentativë për diversion», me 25 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 805-806.

kuqeshi Petraq
Lindi më 1940, në Leskovik. Është 

internuar për motive politike. Më 8 korrik 
1960, Komisioni Qendror i Internim-
Dëbimeve e dënoi me internim, nga 
Kolonja në Savër (Lushnjë), prej 8 korrik 
1960 deri më 8 korrik 1975.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 127-128.

kuqeshi Sava 
Lindi më 1895, në Pobickë, Ersekë. 

Është internuar për motive politike. 
Komisioni Qendror i Internim-Dëbimeve e 
dënoi, më 8 korrik 1960, me 5 vjet internim,  
nga Leskoviku në Lushnjë. Liruar më 8 
korrik 1965.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 97-98.

kuqeshi Sofokli
Lindi më 1950, në Pobickë, Ersekë. 

Është dëbuar për motive politike. Më 27 
tetor 1992, me vendim nr. 17, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Erseka 
në Savër (Lushnjë), prej 1960 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 99-100.

kuqeshi thanas
Lindi më 1938, në Leskovik. Është 

internuar për motive politike. Më 8 korrik 
1960, Komisioni Qendror i Internim-
Dëbimeve e dënoi me internim, nga 
Kolonja në Savër (Lushnjë), prej 8 korrik 
1960 deri më 8 korrik 1980.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 129-130.

kuqi adem
Lindi më 1920, në Kosovë. Më 1 qershor 

1961, me vendim nr. 21, Gjykata Berat e 
dënoi për «agjitacion e propagandë» me 
5 vjet burg. Më 10 tetor 1964, me vendim 
nr. 6, Gjykata Lushnjë e dënoi sipas nenit 
161/1 të Kodit Penal me 12 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 69-70.

kuqi andon
Lindi më 1955, në Shkozet, Durrës. 

Arrestuar më 12 nëntor 1973. Më 23 shkurt 
1974, Gjykata e Durrësit e dënoi për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 555-556.

kuqi Behije Bajram
Lindi më 1943, në Shalës. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 9, më 24 prill 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Berati në 
Krujë, prej 1 shkurt 1947 deri më 31 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 235-236.

kuqi Behixhe
Lindi më 1940, në Lushnje. Është 

dëbuar bashkë me familjen. Babai, xhaxhai 
dhe i vjehrri, kanë vuajtur burg për motive 
politike. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 137.

kuqi Beqir
 Lindi më 1881, në Kavajë. Më 23 nëntor 
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1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «strehim kriminelësh», me 1 muaj e 
gjysmë burg. Më 23 dhjetor 1947, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës, e dënoi si «armik i 
popullit», me 5 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 748-749.

kuqi Bukuri
Lindi më 1902, në Sulovë. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 9, më 24 prill 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Berati në 
Krujë, prej 1 shkurt 1947 deri më 31 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 211-212.

kuqi demush 
Lindi më 1935, në Ishull të Lezhës. U 

arrestua më 22 dhjetor 1963, dhe më 22 prill 
1964, me vendim nr. 36, Gjykata e Shkodrës 
e deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë 
ndaj atdheut në formën e tentativës për 
arratisje» dhe e dënoi me 10 vjet burg si dhe 
për «krimin e agjitacion e propagandës» 
me 3 vjet burg. Përfundimisht u dënua me 
10 vjet burg dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 403-404. 

kuqi Hysen
Lindi më 1937, në Durrës. Më 25 

dhjetor 1981, Gjykata e Durrësit, e dënoi 
për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 7 vjet burg dhe heqjen e së 
drejtës së zgjedhjes për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 745-746.

kuqi idriz
 Lindi më 1879, në Kavajë. Arrestuar 
më 13 gusht 1946. Më 4 mars 1947, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi se «ka strehuar 
kriminelët e arratisur», me 2 vjet burg dhe 
punë të detyruar. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 686-687.

kuqi Loni
Lindi më 1933, në Ngurëz, Lushnjë. Më 

31 gusht 1951, me vendim nr. 36, Gjykata 
Ushtarake Durrës e dënoi për «pjesëmarrje 
në një grup kundër shtetit», me 4 vjet burg. 
Liruar më 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 279-280.

kuqi Mahmut
Lindi më 1896, në Guri Bardhë, Mat. 

Më 21 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 njohjen 
e faktit të vdekjes në hetuesi për motive 
politike, më 1950.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 749-750.

kuqi Mehdi
Lindi më 1914, në Krujë. Arrestuar më 

23 tetor 1947. Më 11 maj 1948, me vendim 
nr. 264, Gjykata Ushtarake Tiranë e dënoi 
«për shkak se ka zhvilluar një aktivitet të 
gjerë kundra popullit dhe R. P. SH.», me 
vdekje (pushkatim) dhe konfiskim pasurie. 
Ekzekutuar më 30 korrik 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 15.

kuqi Miftar
Lindi më 1898, në Krujë. Arrestuar më 

15 maj 1947. Më 10 mars 1949, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi me akuzën 
«organizim të një grupi kundër pushtetit 
popullor», me 5 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë luajtshme e të paluajtshme dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 743-744.

kuqi Nexhip
 Lindi më 1935, në Shalës. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
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nr. 9, më 24 prill 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Berati në 
Krujë, prej 1 shkurt 1947 deri më 31 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 209-210.

kuqi osman
Lindi më 1916, në Lushnjë. Më 24 tetor 

1958, me vendim nr. 9, Gjykata e Lartë ( 
Kolegji Ushtarak) e dënoi për «agjitacion e 
propagandë», me 8 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtave elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 293-294.

kuqi Piro
Lindi në vitin 1939, në Tiranë. U 

arrestua më 26 prill 1959, dhe më 13 korrik 
po të këtij viti, me vendim nr. 83, Gjykata 
Ushtarak e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«krimin e përgatitjes për t’u arratisur 
jashtë shtetit, për në një shtet të huaj» dhe 
e dënoi me 7 vjet heqje lirie dhe humbjen e 
të drejtave elektorale për 3 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 246-247.

kuqi ramazan
Lindi më 1927, në Krujë. Më 26 janar 

1978, me vendim nr. 9, Gjykata Krujë e 
dënoi për «agjitacion e propagandë», me 
8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 186.

kuqi Sabri
 Lindi më 1941, në Shalës. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 9, më 24 prill 1992, Komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Berati në 
Krujë, prej 1 shkurt 1947 deri më 31 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 210.

kuqi Selim
Lindi në Gur, Lushnjë. U vra nga Brigada I 
partizane në masakrën e Matjanit, Lushnjë, 
tetor 1943.
Uran Butka, “Lufta civile në Shqipëri, 1943-
1945”, (Tiranë: Drier, 2006), 211.

kuqi Seit
Lindi më 1896, në Krujë. Më 13 

nëntor 1946, me vendim nr. 484, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e deklaroi «sabotator 
të pushtetit» dhe e dënoi me 1 vit burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave për 1 vit kohë. Më 15 dhjetor 1947, 
me vendim nr. 493, Gjykata Ushtarake 
e Elbasanit e deklaroi fajtor për «krime 
kundër shtetit» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg, konfiskimin e pasurisë dhe humbjen 
e të drejtave për 5 vjet kohë. U lirua më 18 
maj 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 169-170; F. 1, V. 
2014, D. 23, f. 142-143. 

kuqi Skënder
Lindi më 1924, në Krujë. Më 29 mars 

1949, me vendimin nr. 6, është dënuar për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», si dhe për «mos denoncimin e 
një grupi të organizuar kundër pushtetit», 
me 6 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 515-516.

kuqi (murati) Shefikat
 Lindi më 1946, në Shalës. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 9, më 24 prill 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Berati në 
Krujë, prej 1 shkurt 1947 deri më 31 dhjetor 
1948. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 207-208.

KUQi



391

kuqi Xheladin
Lindi më 1888, në Krujë. Arrestuar 

më 16 tetor 1947. Më 11 maj 1948, me 
vendim nr. 264, Gjykata Ushtarake Krujë 
e dënoi si «anëtar i një organizate agjento 
– sabotatore, ka kryer aksione terrorriste 
kundër pushtetit popullor», me vdekje, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
përhershme të të drejtave qytetare dhe 
politike.                                                                      

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 6.

kuqi Xhelal
Lindi më 1920, në Milot, Krujë. 

Më 3 tetor 1946, me vendim nr. 274, 
Gjykata Ushtarake Korçë e dënoi për 
«bashkëpunim me kriminelët e luftës dhe 
dhënie informatash», me 10 vjet burg, 
punë të detyruar dhe humbjen e të drejtave 
elektorale baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 190.

kuqi (shehu) Zamira
Lindi më 1963, në Durrës. Është dëbuar 

për motive politike. Më 22 maj 1993, me 
vendim nr. 23, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Durrësi në Gjirokastër, prej 
3 janar 1969 deri më 1980.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 22-23.

kuqja isuf
 Lindi më 1933, në Shalës, Elbasan. Me 
vendim nr. 2, më 14 maj 1954, Komisioni i 
Internim-Dëbimeve e dënoi me internim, 
nga Shalësi në Lushnje, prej 14 maj 1954 
deri më 14 maj 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 92-93.

kuqja Lamçe 
Lindi më 1904, në Vlorë. Më 1 tetor 

1950, me vendim nr. 86, Gjykata e Lartë, 

Kolegji Ushtarak e deklaroi fajtor për 
«krimin e strehimit dhe furnizimit të 
arratisurve» dhe e dënoi me 3 vjet burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 381-382.

kuqo amir
      Lindi në vitin 1942, në Pogradec. Më 
25 shkurt 1976, me vendim nr. 34, Gjykata 
e Korçës e dënoi me 13 vjet burg, si dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 120-121.

kuqo Fuat
      Lindi në vitin 1934, në Pogradec. Më 
29 maj 1975, me vendim nr. 49, Gjykata e 
Pogradecit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë» dhe e dënoi me 4 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e 
të drejtave elektorale baraz me kohën e 
dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 114-115.

kuqo Hajrulla  
Lindi më 1924, në Lubonjë, Korçë. 

Arrestuar më 30 mars 1953. Më 1 korrik 
1953, me vendim nr. 263, Kolegji i 
Lartë  Ushtarak e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut, pjesëmarrje në grup dhe 
agjitacion e propagandë», me 13 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 2 
vjet. Liruar më 7 dhjetor 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 456.

kuqo Hekuran
Lindi më 1921, në Lubonjë, Korçë. 

Më 26 mars 1953, me vendim nr. 93, 
Gjykata e Lartë ( Kol. Ushtarak) e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut», me 20 vjet 
burg, për «pjesëmarrje në bandë të 
armatosur»  me 10 vjet burg, dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 10 vjet burg; 
përfundimisht u dënua me 20 vjet burg, 
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humbjen e dekoratave, konfiskim pasurie 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 667.

kuqo Kamber
Lindi më 1897. Ka vuajtur burg për 

motive politike, prej 21 nëntor 1945 deri 
më 20 nëntor 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 381.

kuqo Luman
      Lindi në vitin 1929, në Rrëmenj. Më 24 
shtator 1994, me vendim nr. 634, Gjykata 
e Pogradecit njohu faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq për motive politike nga forcat e 
sigurimit të shtetit në tentativë arratisjeje, 
më 3 maj të vitit 1952.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 148-149.

kuqo Selam
Lindi më 1936, në Taç, Ersekë. Më 27 

nëntor 1958, me vendim nr. 127, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «mos 
kallëzim të krimit», me 5 vjet burg dhe 
humbjen e  të drejtës elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 410.

kuqo Zihni
Lindi në vitin 1945, në Pogradec. Më 

3 mars 1964, me vendim nr. 5, Gjykata 
e Korçës, në bazë të neneve 64 dhe 10 të 
K.P., e dënoi me 10 vjet heqje lirie dhe 
konfiskimin e pasurisë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 75-76.

kuraj gjelosh
     Lindi në vitin 1949, në Fierzë të Pukës. Më 
9 korrik 1975, me vendim nr. 32, Gjykata 
e Pukës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 18 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 266-267.

kuraj ndue
      Lindi në vitin 1920, në Pukë. Më 30 janar 
1952, me vendim nr. 23, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«tentativë arratisjeje dhe mosdenoncim 
krimi» dhe e dënoi me 2 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për një vit 
kohë.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 254-255.

kurani Mustafa
      Lindi në Konispol. Më 11 korrik 1992, 
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, vendosi njohjen e faktit të vdekjes së 
tij në hetuesi në shtator të vitit 1946.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 84-85.

kurati agim
 Lindi më 1948, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 12, më 29 maj 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 221-222.

kurati ali
 Lindi më 1929, në Bujqës, Elbasan. 
Është internuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 249-250.

kurati arif
 Lindi më 1912, në Elbasan. Është 
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internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 25 
tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 251-252.

kurati Behije
 Lindi më 1923, në Elbasan. Është 
internuar për motive politike, nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 25 
tetor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 225.

kurati Fadil
 Lindi më 1934, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 243-244.

kurati Fatos
 Lindi më 1945, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 12, më 29 maj 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 219-220.

kurati Fiqirije
 Lindi më 1942, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 12, më 29 maj 1992, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 

njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952; bashkë me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 217-218.

kurati Habibe
 Lindi në Elbasan. Është internuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 225, 
më 22 maj 1993, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit nga Elbasani në Tepelenë, 
prej 14 tetor 1949 deri më 27 tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 226.

kurati Hysen
 Lindi më 1943, në Elbasan. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim nr. 
28, më 18 prill 1994, komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Elbasani në Tepelenë, 
prej 14 tetor 1949 deri më 25 tetor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 22 FL. 109-110.

kurati nevrus
 Lindi më 1945, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 19, më 10 shkurt 1993, komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 233-234.

kurati Qazim
Lindi më 1902, në Elbasan. Më 22 

shkurt 1951, Gjykata e Korçës, e dënoi 
për «furnizim të kriminelave dhe 
diversantëve», me 6 vjet burg. Liruar më 
26 shkurt 1954. Para arrestimit familja e tij 
ka qenë e internuar në Tepelenë, qysh prej 
14 tetorit 1949.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 62-63, 222.

kurati Selim
 Lindi më 1905, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, komisioni i krijuar 
për verifikimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 231-232.

kurati Shahe
 Lindi më 1920, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 229-230.

kurati Xhevit
 Lindi më 1949, në Elbasan. Është 
internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 19, më 10 shkurt 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit nga Elbasani 
në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 deri më 27 
tetor 1952. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 227-228.

kurati Zuba
 Lindi më 1910, në Shalës, Elbasan. 
Me vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit nga 
Elbasani në Tepelenë, prej 14 tetor 1949 
deri më 27 tetor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 245-246.

kurballi Xhelal
Lindi më 20 maj 1898, në Çamëri. U 

dënua për motive politike. Më 26 qershor 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit me heqje lirie, të faktit 
të vdekjes të personit në burg pa qenë i 
dënuar, vendosi të vërtetojë faktin e vrasjes 
së tij pa gjyq në maj të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 134-135; Gazeta 55, 28 
nëntor 2014, 17.

kurbini akil 
Lindi më 1942, në Tiranë. Më 23 shkurt 

1963, me vendim nr. 8, Gjykata Ushtarake 
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krime 
të parashikuara në nenet 64/10 e 67/10 
të K.P» dhe e dënoi me 25 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtës elektorale për 4 vjet. Më 2 janar 
1991, me vendim nr. 5, Gjykata e Tropojës 
e deklaroi fajtor për «krimin e kalimit të 
paligjshëm të kufirit» dhe e dënoi me 1 vit 
burg. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 259-260.

kurbini Loro 
Lindi më 1896, në Shkodër. Më 17 

korrik 1946, me vendim nr. 657, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor 
për «krimin si agjentë e nëpunësa të 
organizatave terroriste e fashiste, ka 
strehuar dhe furnizuar kriminelët e 
luftës si dhe ka dhënë informata si vegël 
e fashizmit» dhe e dënoi me 5 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe punë të 
detyruar.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 397-398.

kurbneshi ibrahim
Lindi më 1920, në Mat. Më 16 korrik 

1993, Komisioni njohu faktin e vrasjes pa 
gjyq për motive politike, më 12 gusht 1944, 
në Lutaj (Mirditë).
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 804-805; Gazeta 
55, 28 nëntor 2014, 17.

kurili Muharrem
Lindi më 1901, në Melçan, Korçë. 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 njohjen e 
faktit vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 425-426.

kurili Mynif
Lindi më 1911, në Melçan, Korçës. 

Është vrarë nga forcat komuniste për 
motive politike, më 1944.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 18, Fl. 303.

kurmenaj Brahim 
Lindi më 1938, në Tiranë. U dënua për 

motive politike, dhe më 13 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Shkodrës 
në Llakatund, Vlorë, prej datës 10 shtator 
1952 deri më 20 nëntor 1957.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 376.

kurmenaj gjyze 
Lindi më 1934, në Tivar. U dënua për 

motive politike, dhe më 13 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Tivarit, 
(Jugosllavi) në Llakatund, Vlorë, prej datës 
10 gusht 1952 deri më 20 nëntor 1957. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 363-364.

kurmenaj Haxhi 
Lindi më 1926, në Jugosllavi. U dënua 

për motive politike, dhe më 13 dhjetor 
1993, Komisioni i krijuar për vërtetimin 

e kohës së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e internimit nga rrethi i 
Shkodrës në Llakatund, Vlorë, prej datës 
10 shtator 1952 deri më 20 nëntor 1957. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 361-362.

kuro Mihal
Lindi më 1906, në Gjirokastër. Më 5 

shkurt 1958, me vendim nr. 2, Gjykata 
Korçë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut në 
formë arratisje e mbetur në tentativë», me 
6 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 727.

kuro Mite
 Lindi më 1897, në Greqi. Më 6 dhjetor 
1958, Gjykata e Gjirokastrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë së tij të luajtshme 
e të paluajtshme, dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 4 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 516-517.

kuro Pano
 Lindi më 1907. Më 6 dhjetor 1958, 
Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi 
për «tradhti ndaj atdheut», në formë 
arratisje, me 15 vjet burg, konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme  e të paluajtshme, 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 3 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 500-501.

kuro tolo
 Lindi më 1916, në Kolonjë. Më 5 
qershor 1970, Gjykata e Gjirokastrës e 
dënoi për «agjitacion e propagandë», 
kundër pushtetit popullor, me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 2 
vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 497- 498.

kurpali arif
Lindi më 1900, në Kukës. Më 12 
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gusht 1957, me vendim nr. 106, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «përgatitje 
për t’u arratisur jashtë shtetit» dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 13 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale me 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 137.

kurtaga Latif 
Lindi më 1922, në Çermene, Peshkopi. 

Arrestuar më 14 korrik 1951. Më 10 prill 
1952, Gjykata e Lartë, Kolegji Ushtarak, e 
dënoi me 15 vjet burg, për «krime kundër 
shtetit». 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 274-275.

kurtaj agim
Lindi më 1958, në Vuçkurtaj, Shkodër. 

Arrestuar më 11 shkurt 1980. Më 18 mars 
1981, me vendim nr. 11, Gjykata Shkodër e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
shtetit», me 8 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtës së zgjedhjeve me 5 vjet. Liruar më 
28 tetor 1982.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 346.

kurtaj ali
Lindi më 1925, në Shkodër. Arrestuar 

më 1 shkurt 1953. Gjykata Ushtarake 
Shkodër e dënoi për «dije dhe fshehje të 
gjurmëve të agjentit A. Sh. të UDB - së», 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 479.

kurtaj Sadik 
Lindi më 1934, në Shkodër. U arrestua 
më 19 prill 1962, dhe më 24 korrik 1962, 
me vendim nr. 107, Gjykata Ushtarake 
e Tiranës e deklaroi fajtor për «krimin e 
tradhtisë ndaj atdheut» dhe e dënoi me 
20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë dhe 
humbjen e të drejtave elektorale  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 151.

kurtali Zenel
      Më 27 prill 1994, me vendim nr. 167, 
Gjykata e Pukës njohu faktin e vrasjes së 
tij pa gjyq për motive politike nga forcat 
e regjimit komunist më 26 korrik 1944, në 
fshatin Dukaj të Tepelenës.

F. 1, V. 2014, D. 15.

kurtalli isa 
Lindi më 1903, në Durrës. Më 11 gusht 

1948, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «faje kundër popullit dhe shtetit, lidhje 
me kriminelët e luftës», me 2 vjet burg, dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 549-550.

kurtaqja riza
Lindi më 1889, në Burrel. Më 31 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 njohjen e faktit të vrasjes pa gjyq, 
për motive politike, më 1944.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 267-268.

kurtesi dervish
Lindi në vitin 1905, në Kolonjë. Më 

28 maj 1945, me vendim nr. 1, Gjykata 
Ushtarake e Kolonjës e deklaroi si 
«eksponent koshient të Ballit Kombëtar» 
dhe se «ka marrë pjesë në luftime kundra 
ushtrisë Nacionale Çlirimtare» dhe e 
dënoi me vdekje, konfiskimin e pasurisë të 
tundshme e të patundshme dhe humbjen e 
të drejtave elektorale.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 223-224.

kurtesi izet
Lindi në Kurtes, Kolonjë. U vra nga 

komunistët e batalionit Tomorri dhe 
Skënder Çaçi në nëntor 1943, fshatin e tij.

Uran Butka, “Lufta civile në Shqipëri, 1943-
1945”, (Tiranë: Drier, 2006), 240.
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kurtesi Hysen
Lindi në Kurtes, Kolonjë. U vra nga 

komunistët e batalionit Tomorri dhe 
Skënder Çaçi në nëntor 1943, fshatin e tij.

Uran Butka, “Lufta civile në Shqipëri, 1943-
1945”, (Tiranë: Drier, 2006), 240.

kurtesi Shaze
Është dëbuar  për çështje politike. 

Me vendim nr. 26, më 11 dhjetor 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit, nga 
Erseka në Kamëz (Tiranë), prej 10 shtator 
1948 deri më 10 gusht 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 698.

kurteshi dhimitër
Lindi më 1932, në Skore, Gjirokastër. 

Arrestuar më 27 prill 1957. Më 13 korrik 
1957, me vendim nr. 30, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut në formën e përgatitjes për t’u 
arratisur jashtë shtetit» me 13 vjet burg, 
konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 4 vjet. Më 31 korrik 
1957, Kolegjit Ushtarak i Gjykatës së Lartë 
ia uli dënimin në 9 vjet, 1 muaj e 21 ditë 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 566.

kurti adriatik
Lindi më 1956, në Fier. Është dëbuar  

për çështje politike. Me vendim nr. 10, 
më 30 prill 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit, nga Fieri në Arrëz (Lushnjë), 
prej 11 qershor 1966 deri më 30 shtator 
1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 571-572.

kurti ahmet 
Lindi më 1923, në Elbasan. Më 12 tetor 1946, 

me vendim nr. 347, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «krimin e 
agjitacion e propagandës» dhe e dënoi me 
2 vjet burg dhe humbjen e të drejtës civile 
e politike për aq kohë.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 31-32.

kurti ali
Lindi më 1906, në Burrel. Më 17 

tetor 1946, me vendim nr. 368, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «krime 
kundër shtetit», me 3 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtave për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 782.

kurti ali
Lindi më 1910, në Peqin. Me vendim të 

Gjykatës Ushtarake të Korçës, ka vuajtur 
burg për motive politike, prej18 gusht 1946 
deri më gusht 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 713-714.

kurti ali
Lindi më 1932, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 19 nëntor 
1992, me vendim nr. 18, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurrëz (Lushnjë) prej 1966 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 145-146.

kurti alush
Lindi më 1871, në Peqin. Më 30 

janar 1947, me vendim nr. 42, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «sabotator 
të pushtetit» me 1 vit burg dhe humbjen e 
të drejtave qytetare dhe politike baras me 
kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 738.
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kurti aqif
 Lindi më 1936, në Mollas, Elbasan. Ka 
qenë i dëbuar, prej 31 dhjetor 1951 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 126.

kurti arzihan
Lindi më 1912, në Çervan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 19 nëntor 
1992, me vendim nr. 18, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurrëz (Lushnjë) prej 1966 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , 26 FL. 135-136.

kurti atë donat
Klerik katolik, studijues, etnograf e 

folklortist i shquar.
U lind më 3 shtator 1903, në Shkodër. 

Studijoi teologji dhe filozofi në Kolegjin 
Antonian në Romë. U shugurua prift 
më 1927. Pas kthimit në Shkodër, dha 
mësim në Liceun a Gjimnazin Françeskan 
Illyricum. Nga viti 1938 deri më 1941 
shërbeu si drejtor i këtij gjimnazi. U zgjodh 
rishtas në vitin 1944. Si shumë priftërinj 
katolikë, u arrestua më 1946 dhe bëri 17 
vjet burg (në Shkodër, Burrel, Beden dhe 
kampe të tjera internimi). Gjatë kësaj kohe 
përktheu Besëlidhjen e Re në shqip. Vdiq 
më 11 nëntor 1983.

vepra: «Kângë kreshnikësh dhe 
legenda» (bashkë me Atë Bernardin 
Palajn, 1937); «Prralla kombtare mbledhë 
prej gojës së popullit» (në dy vëllime, 1940, 
1942); «Provinca Françeskane Shqyptare 
(E ripertrime në vj. 1906)». Përkthime: 
«Besëlidhja e Re» (në dorëshkrim).

Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, 
Second Edition, p. 255; P. Donat Kurti, Provinca 
Françeskane Shqyptare (E ripertrime në vj. 1906), 
Pjesa II, Kreu XXXIV-XXXVI, f. 98-99.

kurti avni
Lindi më 1926, në Mat. Ka qenë i 

arratisur në mal si kundërshtar i regjimit 
komunist, së bashku me njerëz të tjerë të 
familjes: Rustem Kurti, i ati, Sul Kurti, 
etj. Forcat e regjimit komunist u dogjën 
shtëpitë dhe familjarët ua internuan në 
Berat. Më 8 prill 1993, me vendim nr. 108, 
Gjykata Mat vendosi njohjen e faktit të 
vrasjes për motive politike në vjeshtën e 
vitit  1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 753-754.

kurti aziz
Lindi në vitin 1938, në Burrel. U 

arrestua më 13 korrik 1961 dhe më 23 tetor 
të po këtij viti, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi për motive politike. U lirua më 19 
prill të vitit 1966.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 254-255.

Atë Donat Kurti
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kurti Bajram
Lindi më 1881, në Selishtë, Dibër. 

Arrestuar më 26 mars 1946. Më 10 qershor 
1946, me vendim nr. 94, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi për «strehim kriminelësh», 
me 5 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
politike baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 57.

kurti Bajram
Lindi më 1917, në Shqefën, Mat. 

Arrestuar më 10 dhjetor 1944. Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «tradhti 
dhe pengim të luftës së popullit shqiptar, 
ka qenë luftëtar fanatik i organizatës së 
Legalitetit, ka luftuar me tërbim kundra 
forcave të Divizionit të Parë në Macukull 
e Qafëdardhë», me 10 vjet burg, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës civile 
e politike. Më 28 janar 1955, Gjykata 
Popullore e Ballshit e dënoi për goditje të 
personit zyrtar, me dy vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 819.

kurti Bakushe
Lindi më 1913, në Shijak. Është 

internuar për çështje 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 Mati në 
Berat, prej 3 korrik 1946 deri më 27 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 821-822.

kurti Bardhyl
Lindi më 1938, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurëz (Lushnjë), prej 4 prill 1967 deri më 
30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Beshir
Lindi më 1948, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurëz (Lushnjë), prej 4 prill 1967 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Bujar
Lindi në vitin 1965, në Mat. U dënua 

për motive politike. Më 29 dhjetor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Mat në rrethin 
Fushë-Krujë, prej datës 5 qershor 1970 deri 
më vitin 1985.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 320-321.

Bardhyl Kurti
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kurti Burbuqe 
Lindi më 1958. U dënua për motive 

politike, dhe më 15 shkurt 1993, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
dëbimit, nga rrethi i Vlorës në rrethin e 
Lushnjës, prej vitit 1967 deri më 1971.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 189-190.

kurti çiçila
Lindi më 1929, në Durrës. Është 

internuar për çështje 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 Tirana 
në Golem (Kavajë), prej 24 prill 1947 deri 
më 27 prill 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 662-663.

kurti dan (ramadan)
Lindi më 1876, në Zmaç, Mat. Më 23 

tetor 1946, me vendim nr. 380, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «krime 
kundër shtetit dhe sabotator i pushtetit», 
me 3 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
baras me kohën e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 786.

kurti demir
U vra më 6 mars 1946 nga Divizioni 

Mbrojtjes Popullit, si kriminel lufte.

AMB, F: Divizioni i Mrojtjes Popullit, D. 15.

kurti daut
Lindi më 1910, në Mat. Më 11 korrik 

1945, Gjykata Ushtarake e Tiranës, e dënoi 
për «pjesëmarrje në një organizatë politike 
dhe sabotim të pushtetit popullor», me 20 
vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 234-235.

kurti (koxha) davë
Lindi më 1931, në Mat. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 22, 
më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Mati në Berat, prej 4 
mars 1945 deri më 6 dhjetor 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 240-241.

kurti Emin
Lindi më 1927, në Lishan, Dibër. 

Arrestuar më 14 gusht 1946. Më 21 gusht 
1946, me vendim nr. 275, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi për «krime kundër shtetit», 
me 10 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 43.

kurti Enver
Lindi më 1935 ,në Burrel. Është 

internuar dhe dëbuar për çështje politike. 
Me vendim nr. 14, më 29 korrik 1992, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së internimit 
dhe dëbimit, nga Burreli në Berat dhe 
Tepelenë, prej 1945 deri më 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 835-836.

kurti Ermal
Lindi më 1980, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurëz (Lushnjë) prej datëlindjes deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Esat
 Lindi më 1918, në Lushnje. Është 
dëbuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25, më 23 korrik 1993, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
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së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Lushnja në 
Vanaj (Fier), prej 10 maj 1966 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 383-384.

kurti Faik
Lindi më 1962, në Ostren. Më 17 janar 

1986, me vendim nr. 4, Gjykata e Rrethit të 
Elbasanit e deklaroi fajtor për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 6 vjet heqje lirie.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 100-101.

kurti Farie
Lindi më 1968, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 19 nëntor 
1992, me vendim nr. 18, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurrëz (Lushnjë) prej 1968 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 151-152.

kurti Farudin
I burgosur për sabotim nga viti 1967 

deri më 1990.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
44.

kurti Fatmir
Lindi në vitin 1965, në Tiranë. Më 7 

nëntor 1988, me vendim nr. 132, Gjykata e 
Dibrës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj 
atdheut në formën e arratisjes mbetur në 
tentativë» dhe e dënoi me 13 vjet heqje lirie 
(dënim i kombinuar).

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 1-2.

kurti Festim
Lindi më 1962, në Vlorë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 

me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Vlora në Arrëz (Lushnjë) 
prej 1967 deri më 30 shtator 1991; bashkë 
me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 107-108.

kurti File
Lindi më 1923, në Mat. Është internuar 

për çështje politike. Me vendim nr. 22, 
më 8 prill 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Mati në Berat, prej 4 
mars 1945 deri më 6 dhjetor 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 249-250.

kurti Fuat
Lindi në Lushnjë. Më 20 gusht 1951, 

Gjykata e Lartë (Kolegji Usht.) e dënoi me 
vdekje. Dënimi i tij, së bashku me 9 persona 
të tjerë, u pasqyrua dhe në gazetën Zëri i 
Popullit, për t’i bërë jehonë luftës kundër 
kulakëve.

Xhafer Sadiku, Genocidi mbi kulakët, (Tiranë: 
GEER, 2011), 275.

kurti Fuat
 Lindi më 1955, në Fier. Është dëbuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 25, 
më 23 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja në Vanaj (Fier), 
prej 10 maj 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 381-382.

kurti gani
Lindi më 1906, në Mat. Arrestuar më 

13 gusht 1946. Më 23 tetor 1946, Gjykata 
Ushtarake e Elbasanit e dënoi për «krime 
kundër shtetit», më 2 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 230-231.
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kurti gjinovefa
Lindi më 1951, në Lushnjë. Është 

dëbuar për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurëz (Lushnjë), prej 4 prill 1967 deri më 
30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Halit
Lindi në Mat. Është dëbuar për motive 

politike. Më 18 janar 1994, me vendim nr. 
37, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Prelli (Mat) në Mamurras (Krujë), prej 
1963 deri më 1990.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 218.

kurti Hazis
 Lindi më 1929, në Mollas, Elbasan. 
Më 30 mars 1994, Komisioni për njohjen e 
kohës së dënimit dhe Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit, me vendim nr. 409, datë 24 tetor 
1947, vendosën vërtetimin ne njohjes së 
dënimit me burg për motive politikë, prej 
10 gusht 1947 deri më 15 gusht 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 68-69.

kurti Hysen
Lindi më 1898, në Karicë, Mat. 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 vuajtjes së dënimit për arsye 
politike, prej maj 1945 deri më gusht 1947.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 822-823.

kurti ilmi (Hilmi)
Lindi më 1936, në Brest, Dibër. Arrestuar 

më 10 nëntor 1972. Në janar 1973, Gjykata 
e Dibrës e dënoi për «terror», me 20 vjet 
burg, dhe «tradhti ndaj atdheut», me 15 
vjet burg. Përfundimisht, u dënua me 25 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë, pjesës së 
tij, dhe humbjen e të drejtës elektorale për 
5 vjet. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 305-306.

kurti isak
Lindi më 1955. Pas arritjes së vëllait 

të tij nga Shqipëria, në tetor 1988, është 
internuar familjarisht nga Raptisht në 
Bulqizë, deri më dhjetor 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 185-186.

kurti isuf
Lindi më 1910, në Burrel. Arrestuar 

më 8 tetor 1947. Më 10 qershor 1949, 
me vendim nr. 39, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Korçë e dënoi për «pjesëmarrje 
në bandë të armatosur» me 5 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtës elektorale për 3 
vjet, për «agjitacion e propagandë» me 2 
vjet burg. Përfundimisht e dënon me 5 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 799.

kurti isuf
Lindi në vitin 1968, në Mat. U dënua 

për motive politike. Më 29 dhjetor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Mat në rrethin 
Fushë-Krujë, prej datës 5 qershor 1970 deri 
më vitin 1985.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 310-311.

kurti Jahja
 Lindi më 1928, në Berat. Më 19 prill 
1945, Gjykata Ushtarake e Beratit e dënoi 
si «armik i popullit, duke qenë anëtar i 
organizatës së Ballit Kombëtar», me 30 
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vjet burg, konfiskimin e pasurisë, punë 
të detyruar, dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike. Më 19 tetor 1974, 
Gjykata e Lushnjes e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor», 
me 10 vjet burg. Përveç kësaj, ka vuajtur 
dy herë dëbim për motive politike. Një 
herë është dëbuar nga Tirana dhe një herë 
nga Kavaja.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 721-722.

kurti Juliana
Punonjëse e ISKK, anëtare e redaksisë 

së botimit shkencor “Fjalori enciklopedik i 
viktimave të terrorit komunist”.

 Është një nga mijëra fëmijët shqiptarë 
të ndëshkuar politikisht që në lindje, vetëm 
për faktin se i përkiste një familje të fisnike 
beratase dhe pronarësh. Lindi më 1982, në 
Lushnjë, ku familja e saj ishte dëbuar prej 4 
prill 1967. Aty kreu shkollën fillore dhe, me 
ardhjen e demokracisë, familja u rikthye në 
Berat. Më 2007 u diplomua për gjuhë dhe 
letërsi greke në Tiranë, aktualisht vazhdon 
studimet për drejtësi. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurëz (Lushnjë) 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Kol 
Lindi më 1922, në Tiranë. Më 10 

nëntor 1947, me vendim nr. 480, Gjykata 
Ushtarake e Shkodrës e deklaroi fajtor për 
«krime kundër popullit dhe shtetit» dhe e 
dënoi me 10 vjet burg, punë të detyruar, 
humbjen e të drejtave elektorale për 3 vjet 
dhe konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl.  221-222.

kurti Korbe
Lindi më 1889, në Burrel. Është 

internuar për motive politike. Më 18 
prill 1994, me vendim nr. 28, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internim nga Mati në Berat, prej 
4 mars 1945 deri më 6 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 836-837.

kurti Kristo 
Lindi në vitin 1921, në Shkodër. Më 

7 mars 1977, me vendim nr. 22, Gjykata 
e Sarandës e deklaroi fajtor për «tradhëti 
ndaj atdheut në formën e arratisjes jashtë 
shtetit» dhe e dënoi me 10 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 122-123.

kurti Kudret
 Lindi më 1926, në Lushnje. Më 30 
qershor 1952, Gjykata Ushtarake e Tiranë 
e dënoi për «agjitacion e propagandë» dhe 
për «strehim dhe furnizim kriminelësh të 
arratisur», me 15 vjet burg, konfiskimin e 

Juliana Kurti
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gjithë pasurisë, dhe humbjen e të drejtave 
për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 775.

kurti Lavdije
Lindi më 1939, në Luar, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 19 nëntor 
1992, me vendim nr. 18, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Berati në 
Ngurrëz (Lushnjë) prej 1966 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 147-148.

kurti Lavdie 
Lindi më 1930, në Tepelenë. U dënua 

për motive politike, dhe më 13 shtator 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga Tepelena në Vasjar 
(Tepelenë), prej vitit 1945 deri më 1956. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 347-348

kurti Leta
Lindi më 1928, në Burrel. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 1, më 14 dhjetor 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Burreli 
në Tepelenë, prej 31 gusht 1946 deri më 27 
dhjetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 803-804.

kurti Mahmud
Lindi më 1937, në Lushnje. Arrestuar 

më 25 janar 1958. Më 29 prill 1958, me 
vendim nr. 40, Gjykata Ushtarake Tiranë e 
dënoi për «përgatitje për arratisje», me 6 
vjet burg, humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet dhe konfiskim pasurie. Liruar 
më 20 janar 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 284.

kurti Maksut
Lindi më 1958, në Manzë, Durrës. 

Arrestuar më 19 prill 1981. U pushkatua 
për motive politike, më 27 nëntor 1981.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 618-619.

kurti Marjeta
Lindi më 1968. Është dëbuar për motive 

politike. Më 27 tetor 1992, me vendim nr. 
17, Komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së vuajtjes së dënimit administrativ 
ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit 
nga Tirana në Mamurras (Krujë), prej 
datëlindjes deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 222-223.

kurti Matilda
Lindi më 1986, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurëz (Lushnjë) 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Mereme
Lindi më 1905, në Xibër, Burrel. Është 

internuar për çështje 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 Mati në 
Berat, prej 3 korrik 1946 deri më 27 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 817-818.

kurti Meriban
 Lindi më 1946, në Ngurëz, Lushnjë. 
Është dëbuar për çështje politike. Me 
vendim nr. 25, më 23 korrik 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga 
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Lushnja në Vanaj (Fier), prej 10 maj 1966 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 379-380.

kurti Mine
Lindi në vitin 1895, në Mat. U internua 

për motive politike. Më 20 shkurt 1994, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga Burreli në Berat e 
Tepelenë, nga 15 maji i vitit 1945 deri më 
20 tetor 1952.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 222- 223.

kurti Mine Zenel 
Lindi më 1939, në Burrel. E internuar 

në kampin e Beratit, prej 3 mars 1946 deri 
më 27 dhjetor 1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 701.

kurti Mine Qamil
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 29 
dhjetor 1992, me vendim nr. 19, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mati në 
Fushë-Krujë, prej 5 qershor 1970 deri më 
1985.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 37-38.

kurti Miranda
 Lindi më 1961. Është dëbuar për çështje 
politike. Më 18 prill 1994, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit, nga Vlora në 
Ngurëz (Lushnjë), prej 20 maj 1966 deri në 
maj 1989. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 385-386.

kurti Mixhidie
Lindi në vitin 1905, në Tiranë. Më 20 

gusht 1975, me vendim nr. 65, Gjykata e 

Rrethit të Tiranës e deklaroi fajtore për 
«agjitacion e propagandë», por çështja u 
pushua dhe u vendos që e pandehura të 
mbyllet për mjekim në spitalin psikiatrik 
të Elbasanit.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 114-115.

kurti Muharrem
Lindi më 1908, në Pjeshkës, Tiranë. 

Më 28 maj 1949, Gjykata e Lartë, Kolegji 
Ushtarak, e dënoi për «pjesëmarrje në një 
organizatë antipushtet», me 3 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 
1vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 753-754.

kurti Muhedin
Lindi në vitin 1913, në Lushnjë. Më 

22 maj 1945, me vendim nr. 65, Gjykata 
Ushtarake e Beratit e dënoi me 1 vit 
internim. Më 9 mars 1951, me vendim nr. 
80, Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaro 
fajtor për «tentativë arratisje» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg, konfiskimin e pasurisë të 
tundshme e të patundshme dhe humbjen e 
të drejtave për 5 vjet kohë.

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 19, Fl. 190-191.

kurti Mustafa
Lindi më 1939, në Sallmone, Durrës. Më 

25 prill 1962, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me anë 
të arratisjes, me 12 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë, pjesës së tij, dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 682-683.

kurti Myfit
 Lindi më 1915, në Berat. Më 19 prill 
1945, Gjykata Ushtarake e Beratit e dënoi 
«si kriminel lufte dhe armik i popullit, 
ka qenë anëtar i Organizatës së Ballit 
Kombëtar, ka marrë pjesë në luftime dhe 
operacioneve përkrah gjermanëve, ka 
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arrestuar dhe ekzekutuar shumë partizanë, 
si dhe komisarin politik të Batalionit të 
I-rë, të grupit të II-të, Loni Dhamon», 
me vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së 
luajtshme e të paluajtshme.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 562-563.

kurti Myftar
Lindi më 1943. Me vendim të Gjykatës 

Ushtarake të Tiranës, nr. 51, datë 21 prill 
1962, ka vuajtur burg për motive politike, 
prej 13 qershor 1961 deri më 28 gusht 1969.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 523-524.

kurti Mynir
Lindi më 1914, në Lushnjë. Më 4 

dhjetor 1951, me vendim nr. 355, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për 
«bërje pjesë në një grup të organizuar 
kundra pushtetit popullor në Lushnjë» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 2 vjet kohë.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 224-225.

kurti Myrto
Lindi më 1930, në Kurtaj, Shkodër. 

Më 10 qershor 1953, me vendim nr. 80, 
Gjykata Ushtarake Shkodër e dënoi për 
«bashkëpunim me diversantët e UDB-së», 
me 12 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
për «arratisje në Jugosllavi» me 11 vjet 
burg. Përfundimisht u dënua me 18 vjet 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 5 vjet. Kreu 10 vjet 
burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 472.

kurti (hoxhaj) Myzejen
Lindi më 1942, në Kolenjë, Mallakastër. 

Është dëbuar  për çështje politike. Me 
vendim nr. 21, më 10 mars 1993, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 

njohjen e kohës së dëbimit, nga Durrësi në 
Lushnjë, prej 1951 deri më 1969, kur është 
martuar. Ka qenë e internuar bashkë me 
prindërit. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 631-632.

kurti Nafie
Lindi në vitin 1959. U internua për 

motive politike. Më 23 shkurt 1993, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e internimit nga rrethi i Matit në 
rrethin e Tepelenës e të Beratit prej 4 majit 
të vitit 1945 deri më 20 dhjetor 1955.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 112-113.

kurti Nafije
Lindi në vitin 1939, në Mat. U dënua 

për motive politike. Më 29 dhjetor 1992, 
komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, vendosi t’i njohë 
kohën e dëbimit nga rrethi Mat në rrethin 
Fushë-Krujë, prej datës 5 qershor 1970 deri 
më vitin 1985.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 314-315.

kurti nasibe
Lindi më 1865, në Xibër, Burrel. Është 

internuar për çështje 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 Mati në 
Berat, prej 3 korrik 1946 deri më 27 dhjetor 
1948.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 819-820.

kurti nerim
Është dëbuar për motive politike. 

Është dëbuar për motive politike. Më 29 
dhjetor 1992, me vendim nr. 19, Komisioni 
i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së dëbimit nga Mati në 
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Fushë-Krujë, prej 5 qershor 1970 deri më 
1985.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 38.

kurti Nexhmedin
 Lindi më 1943, në Mollas, Elbasan. 
Është dëbuar për motive politike. Babai i 
tij, Xhaferr Kurti [shih] ka vuajtur burg për 
motive politike: pjesëmarrje në radhët e 
Ballit Kombëtar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22,  FL. 310.

kurti niazi
Lindi më 1923, në Lushnje. Më 17 janar 

1949, Gjykata Ushtarake e Tiranës e dënoi 
për «krime kundër shtetit», me 4 muaj 
burg. Më 31 tetor 1951, Gjykata popullore 
Lushnjë e dënoi «për refuzim dorëzim 
bereqeti», me 6 muaj burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 735-736.

kurti nihat
Lindi më 1937, në Burrel. Djali i 

Sulejman Kurtit [shih]. Është internuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 1, më 
14 dhjetor 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Burreli në Tepelenë, prej 
31 gusht 1946 deri më 27 dhjetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 804-805.

kurti nikolin  
Lindi më 1953, në Shkodër. Më 16 janar 

1981, me vendim nr. 10, Gjykata e Shkodrës  
e deklaroi fajtor për «krimin e tradhtisë 
ndaj atdheut në formën e tentativës për 
arratisjes dhe agjitacion e propagandë» 
dhe e dënoi me 22 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 391-392.

kurti nimete 
U dënua për motive politike. Më 25 mars 

1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi t’i 
njohë kohën e dëbimit nga rrethi i Vlorës 
në rrethin e Lushnjës, prej 7 korrik 1967 
deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 111.

kurti nino
Ushtarak.
Lindi në vitin 1916, në Shkodër. U 

diplomua në Akademinë Ushtarake të 
Modenas (Itali). Punoi në xhandarmëri, 
me gradën nëntoger. Gjatë pushtimit 
italian e degdisën në Shën Pal të Mirditës. 
Vëllai i tij, Lec Kurti, ishte një nga krerët 
e Ballit Kombëtar. Pas lufte mori pjesë 
në organizatën Bashkimi Kombëtar, që 
u krijua në Shkodër, e cila u godit nga 
regjimi komunist. U arrestua më 10 janar 
1946, dhe më 22 shkurt të po atij viti, 
me vendim nr. 21, Gjykata Ushtarake e 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krijimin 
dhe organizimin e organizatës “Bashkimi 
Shqiptar”» dhe e dënoi me 30 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë të tundshme e të 
patundshme dhe humbjen e të drejtës 
qytetare politike baraz me kohën e 
ndëshkimit. E dërguan në Burrel, ku kaloi 
14 vjet. Pa rënies së komunizmit, gjatë një 
vizite në Romë, takoi rastësisht një ish-
shok të akademisë, i cili kishte pasur një 
karrierë ushtarake të shkëlqyer. Kur dëgjoi 
historinë e persekutimit të shokut shqiptar, 
italiani i tha: “Me jetën që ke bërë ti, me 
kalvarin tënd, je ti që je ngjitur shumë herë 
më lart se unë. Ti je tri herë më i nderuar 
se unë, ti je shenjtëruar si një martir i fesë, 
i së drejtës, i lirisë, i nderit, i virtytit. Dhe 
unë përulem me respekt para teje, para 
dhimbjes sate, vuajtjeve të tua, jetës tënde 
të martirizuar.”

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 92-93; Uran Kalakulla, 
Për bashkëvuajtësit e mi nën komunizëm, (Tiranë: 
PRINCI, 2011), 122-26.
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kurti osman
Lindi më 1929, në Celheq, Peqin. 

Arrestuar më 11 shtator 1948. Më 6 maj 
1949, me vendim nr. 34, Gjykata Ushtarake 
Territoriale Korçë e dënoi për «dijeni dhe 
mos denoncim të grupit», me 23 muaj punë 
korrektonjëse. Paraburgimi iu konsiderua 
plotësim i dënimit dhe u lirua në sallën e 
gjyqit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 708.

kurti Petrit
Lindi më 1938, në Mat. Është internuar 

për motive politike, prej 4 mars 1952 deri 
më 6 dhjetor 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 251.

kurti Pëllumb
Lindi në vitin 1972, në fshatin Derjan 

të Matit. U dënua për motive politike. 
Më 29 dhjetor 1992, komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi Mat në rrethin Fushë-
Krujë, prej datës 5 qershor 1970 deri më 
vitin 1985.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 312-313.

kurti Plarent
Lindi më 1963, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 19 nëntor 1992, 
me vendim nr. 18, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurrëz (Lushnjë) 
prej 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 149-150.

kurti Qamil
Lindi më 1933, në Burrel. Është dëbuar 

për motive politike. Më 29 dhjetor 1992, 
me vendim nr. 19, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 

së dëbimit nga Mati në Fushë-Krujë, prej 5 
qershor 1970 deri më 1985.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 37-38.

kurti (radoveshi) Qamil
Lindi më 1912, në Mat. Më 13 

prill 1947, me vendim nr. 170, Gjykata 
Ushtarake Elbasan e dënoi për «agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit», me 1 vit 
burg dhe punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 847.

kurti rahman
Lindi më 1949, në Manzë, Durrës. 

Arrestuar më 19 prill 1981. Më 27 nëntor 
1981, është pushkatuar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 449-450.

kurti ramadan
Lindi më 1900, në Librazhd. Arrestuar 

më 1 nëntor 1962. Më 21 shkurt 1963, 
me vendim nr. 25, Gjykata Ushtarake 
Tiranë e dënoi për «tradhti ndaj atdheut 
dhe agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 12 vjet e 6 muaj 
burg, konfiskim pasurie dhe humbjen e të 
drejtave elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 370-371.

kurti ramadan Bilal
Lindi më 1922, në Starovë. Gjykata 

Ushtarake e Gjirokastrës e dënoi se «ka 
marrë pjesë në një grup spiunazhi». Ka 
vuajtur burg prej 16 gusht 1947 deri më 27 
prill 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 304.

kurti Ramadan Vexhi
Lindi më 1928, në Brest, Dibër. Më 

1972 Gjykata e Tiranës (Kolegji Usht.) e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut», me 25 
vjet burg, konfiskimin e pasurisë së tij, dhe 
humbjen e të drejtave elektorale për 5 vjet. 
Liruar më 27 mars 1991.
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AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 286-287.

kurti raman
Lindi më 1917. Ka vuajtur burg për 

motive politike, prej 21 gusht 1946 deri më 
14 mars 1956.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 156-157.

kurti Rexhep
Lindi më 1948, në Sterblevë, Dibër. 

Arrestuar më 1 tetor 1979. Më 23 shkurt 
1982, me vendim nr. 2, Gjykata Korçë e 
dënoi për «tradhti ndaj atdheut në formën 
e arratisjes», me 10 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës së zgjedhjeve për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 377.

kurti riza
Lindi më 1912, në Zall-Dardhë, 

Peshkopi. Më 27 qershor 1945,  Gjykata 
Ushtarake e Peshkopisë e dënoi si «armik i 
popullit», me 5 vjet burg dhe humbjen e të 
drejtave civile për aq kohë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 357-358.

kurti rustem
Lindi më 1895, në Prell, Mat. Më 8 

prill 1993, me vendim nr. 102, Gjykata e 
Matit, vendosi njohjen e faktit juridik të 
pushkatimit pa gjyq nga forcat e sigurimit 
të shtetit, për motive politike, më 17 tetor 
1947, në Proll. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 252; D. 25, FL. 
751-752.

kurti rushan
Lindi më 1874, në Gramsh. Më 26 

qershor 1945, me vendim nr. 66, Gjykata 
Ushtarak Elbasan e dënoi «për krime 
të kryera gjatë luftës» me burgim të 
përjetshëm. Dënimi i kthehet në 30 vjet 
burg. Vdi në burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 317.

kurti Sadete
Lindi më 1925, në Palaman, Dibër. 

Është internuar  për çështje politike. Me 
vendim nr. 23, më 22 maj 1993, Komisioni 
i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në 
Berat dhe Tepelenë, prej 10 maj 1948, deri 
më 10 qershor 1954.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 382-383.

kurti Saimir
Lindi më 1966, në Vlorë. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Vlora në Arrëz (Lushnjë) 
prej 1967 deri më 30 shtator 1991; bashkë 
me prindërit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 105-106.

kurti Salvador 
Lindi më 1891, në Shkodër. Më 20 

shtator 1945, me vendim nr. 215, Gjykata 
Ushtarake e Shkodër e deklaroi fajtor për 
«krimin si armik i popullit» dhe e dënoi 
me 18 muaj burg, punë të detyruar dhe 
konfiskimin e pasurisë. 

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 21-22.

kurti (gjeci) Sanije
Lindi më 1945, në Lurë, Dibër. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 25 korrik 1993, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së internimit, nga Dibra në Berat, prej 20 
qershor 1946 deri më 30 gusht 1949. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 242-243.

kurti Sefer
Lindi më 1921, në fshatin Prezë të 

Tiranës. Më 6 shtator 1947, me vendim nr. 
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400, Gjykata Ushtarake e Tiranës dënoi e 
me 20 vjet burg.

F. 1, V. 2014, D. 14, f. 66-67.

kurti Sefer
Lindi më 1911, në Peqin. Më 18 mars 

1946, me vendim nr. 17, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi si «kriminel gjatë luftës», 
me 15 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
heqjen e të drejtës politike baras me kohën 
e dënimit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 712.

kurti Seit
Lindi më 1890, në Zmaç, Mat. Më 24 

nëntor 1947, me vendim nr. 627, Gjykata 
Ushtarake Tiranë e dënoi për «krime 
kundër shtetit», me 7 vjet burg, punë të 
detyruar dhe humbjen e të drejtës civile e 
politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 821.

kurti Seit 
Lindi më 1929, në Vlorë. Më 11 shkurt 

1976, me vendim nr. 28, Gjykata e Vlorës 
e deklaroi fajtor për «krimin e agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 10 vjet burg dhe humbjen 
e të drejtës elektorale për 5 vjet. Liruar më 
1984.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 379-380; Fahri 
Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 44.

kurti Selami
 Lindi më 1949, në Fier. Është dëbuar 
për çështje politike. Me vendim nr. 25, 
më 23 korrik 1992, Komisioni i krijuar për 
verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Lushnja në Vanaj (Fier), 
prej 10 maj 1966 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. , FL. 369-370.

kurti Selim
Lindi më 1887, në Rrenzë, Dibër. 

Arrestuar për motive politike më 7 shtator 
1950. Më 22 janar 1951, me vendim nr. 4, 
Gjykata e Lartë ( Kol. Ushtarak) e dënoi 
për «bashkëpunim me diversantët» dhe 
për «agjitacion e propagandë», me 8 vjet 
burg dhe humbjen e të drejtave për 3 vjet. 
Vdiq në burg më 26 qershor 1952.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 424.

kurti Skënder
Lindi më 1924, në Peqin. Më 18 mars 

1946, me vendim nr. 17, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi për «krime gjatë luftës», 
me 15 vjet burg, konfiskim pasurie dhe 
humbjen e të drejtës politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 726.

kurti Sul
Me vendim nr. 7, më 29 shtator 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 pushkatimit pa gjyq, nga forcat e 
diktaturës për motive politike, më 9 janar 
1945. Më 20 mar 1945, Komiteti Ekzekutiv i 
Këshillit Nacional Çlirimtar të Prefekturës 
së Tiranës urdhëroi sekuestrimin e 
pasurisë së tij, një shtëpi në rrugën Hoxhë 
– Vokri.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 802;  Gazeta 
Zyrtare, nr.6, 29 mars 1945, f. 6.

kurti Shefqet
Lindi më 1925, në Krujë. Më 13 gusht 

1946, me vendim nr. 214, Gjykata Ushtarake 
Elbasan e dënoi për «krime kundër shtetit 
(sabotator i pushtetit)», me 10 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 5 
vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 179.
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kurti Sheriare
Lindi më 1968, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurëz (Lushnjë) 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Shkëlqim
Lindi më 1941, në Berat. Më 10 shkurt 

1978, me vendim nr. 23, u dënua «për 
agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», me 7 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 371.

kurti Shpresa
Lindi më 1943, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurëz (Lushnjë), 
prej 4 prill 1967 deri më 30 shtator 1991. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321

kurti Shpresa
 Lindi më 1958, në Vlorë. Është dëbuar 
për çështje 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 dëbimit nga Vlora në Peshkëpi (Vlorë), 
prej 7 mars 1968 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 777-778.

kurti dom Shtjefën
Klerik katolik.
U lindi në Ferizaj të Kosovës, më 25 

dhjetor të vitit 1898. U shugurua meshtar 
në Romë më 13 maj 1921. Erdhi në Shqipëri 
më 6 janar 1930, bashkë me Dom Luigj 
Gashin e Dom Gjon Bisakun. U arrestua 

në Tiranë më 28 tetor 1946, dhe u dënua 
me njëzet vjet burg, prej të cilëve bëri 17 në 
burgun e Burrelit. Pas mbylljes së kishave 
u dërgua në Gurëz (Milot). U arrestua 
përsëri më 11 qershor 1970 dhe u dënua 
me vdekje «in odium fidei». U pushkatua 
më 20 tetor 1971.

Website: Kisha Katolike Shkodër – 
Arqipeshkvia – Zyra për martirët.

kurti Shyqyri
Lindi më 1921, në Peqin. Më 13 korrik 

1993, me vendim nr. 946, Gjykata Elbasan 
vendosi njohjen e faktit të vrasjes për arsye 
politike në përpjekje me forcat komuniste 
të diktaturës më 4 nëntor 1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 735-736.

kurti tahir
Lindi më 1918. Ka vuajtur 7 vjet burg 

Dom Shtjefën Kurti
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për motive politike, internim, dëbim dhe 
konfiskimin e gjithë pasurisë. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 312.

kurti taip
Lindi më 1895, në Berat. Më 19 prill 

1945, me vendim nr. 36, Gjykata Ushtarake 
e Beratit  e deklaroi «kriminel lufte 
dhe armik të popullit» dhe e dënoi me 
vdekje dhe konfiskimin e pasurisë së tij të 
tundshme e të patundshme.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 128-129; Agim T. Cfiri 
(përmbledhës) Tefik Cfiri, Testamenti, (Tiranë: 
Lumo Skëndo, 2004), 216.

kurti tanush
Lindi më 1972, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 

vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurëz (Lushnjë) 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991.  

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti taulant
Lindi më 1972, në Berat. Është dëbuar 

për motive politike. Më 10 shkurt 1993, 
me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar për 
vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Berati në Ngurëz (Lushnjë) 
prej datëlindjes deri më 30 shtator 1991.. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 321.

kurti Tofik
Lindi më 1900, në Peshkopi. Me vendim 

nr. 170, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 

Protestë në Nju Jork kundër pushkatimit të patër Shtjefen Kurtit,1973
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e dënoi «se ka propaganduar kundër 
reformës së pushtetit popullor», me 5 vjet 
burg, humbjen e të drejtave elektorale, dhe 
punë të detyruar.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 147-148.

kurti tom 
Lindi më 1920, në Shkodër. Më 28 prill 

1950, me vendim nr. 49, Gjykata Ushtarake 
Territoriale e deklaroi fajtor për «krimin e 
organizimit të një grupi, pjesëmarrjes në të 
dhe agjitacion e propagandë» dhe e dënoi 
me 20 vjet burg dhe humbjen e të drejtave 
politike e qytetare për 5 vjet.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 54-55.

kurti tushe
Lindi më 1900, në Macukull, Mat. Është 

internuar për çështje politike. Me vendim 
nr. 1, më 14 dhjetor 1992, Komisioni i 
krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e kohës së internimit, nga Burreli 
në Tepelenë, prej 31 gusht 1946 deri më 27 
dhjetor 1953.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 703-704.

kurti vasil
Lindi më 1960, në Vlorë. U dënua për 

motive politike, dhe më 25 mars 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Vlorës në 
rrethin e Lushnjës, prej datës 7 korrik 1951 
deri më 30 shtator 1991. (me prindërit)  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 35-36.

kurti veiz
Lindi më 1881, në Lushnjë. Më 21 

gusht 1951, me vendim nr. 46, Gjykata e 
Lartë e dënoi për «pjesëmarrje në grup 
terrorist dhe bashkëpunim me terroristë», 
me vdekje. Dënimi i tij, së bashku me 
9 persona të tjerë, u pasqyrua dhe në 

gazetën Zëri i Popullit, për t’i bërë jehonë 
luftës kundër kulakëve.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 261-262; Xhafer 
Sadiku, Genocidi mbi kulakët, (Tiranë: GEER, 
2011), 275.

kurti veli
Lindi më 1920, në Lushjë. U dënua 

për motive politike, dhe më 13 tetor 1993 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e dëbimit, nga rrethi Tiranës në 
rrethin e Vlorës, prej vitit 1956 deri më 
1966.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 5-6-7.

kurti veli rizvan
 Lindi më 1922, në Luz i Madh, Kavajë. 
Arrestuar më 30 tetor 1945. Më 24 nëntor 
1945, Gjykata Ushtarake e Durrësit e dënoi 
se «ka hyrë në organizatën tradhtare të 
Ballit Kombëtar, duke u bërë vegël kundër 
popullit», dhe e dënoi me 10 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave qytetare e politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 704-705.

kurti vullnet
Lindi më 1939. U internua për çështje 

politike. Më 28 qershor 1992, komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, vendosi t’i njohë kohën e 
dëbimit nga rrethi i Tiranës në rrethin e 
Fierit, prej vitit 1950 deri në vitin 1956.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 268-269.

kurti Xhaferr
Lindi më 1890, më Mollas, Elbasan. 

Më 11 prill 1947, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit, e dënoi se ka qenë «pjesëmarrës 
në radhët e Ballit Kombëtar dhe ka marrë 
pjesë në luftën kundër lëvizjes N.Çl.», me 
3 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 311.
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kurti Xhafer
Lindi më 1916, në Zmaç, Mat. Më 10 

qershor 1949, me vendim nr. 39, Gjykata 
Ushtarake Korçë, e dënoi për «pjesëmarrje 
në bandë të armatosura» dhe për 
«agjitacion e propagandë» me 8 vjet burg 
heqjen e gradës dhe humbjen e të drejtave 
elektorale për 3 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 829.

kurti Xhaferr 
Lindi më 1884, në Karic, Mat. Më 23 

tetor 1946, Gjykata Ushtarake e Elbasanit 
e dënoi si «armik i popullit e sabotator i 
pushtetit», me 10 vjet burg. Liruar më 1949.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 216-217.

kurti Xhelal
      Lindi në vitin 1920, në Velqan. Më 19 
korrik 1994, me vendim nr. 710, Gjykata 
e Pogradecit njohu faktin e vrasjes së tij 
pa gjyq nga forcat komuniste për motive 
poilitike më 20 shkurt të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 85-86.

kurti Xhevahir
Lindi më 1937, në Zhitom, Berat. Më 

1 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 vuajtjes së dënimit me burg për 
motive politike, prej 7 korrik 1960 deri më 
6 shkurt 1976.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 372-373.

kurti Yzedin
 Lindi më 1921, në Berat. Arrestuar më 
5 dhjetor 1944. Më 19 prill 1945, Gjykata 
Ushtarake e Berati e dënoi si «armik i 
popullit, duke qenë informator i Ballit 
Kombëtar, ballist koshient», me burg të 
përjetshëm, punë të detyruar, konfiskimin 

e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, 
pjesës së tij, dhe humbjen e të drejtave 
qytetare e politike. Liruar 28 shtator 1954. 
Dënimi iu zbrit në 30 vjet burg. Ka vuajtur 
dhe dëbim për arsye politike.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 724-725.

kurti Zane
Lindi më 1905, në Burrel. Është 

internuar për motive politike. Më 22 
maj 1993, me vendim nr. 23, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së 
dënimit administrativ ka vendosur njohjen 
e kohës së internimit nga Burreli në Berat 
dhe Tepelenë, prej 15 maj 1945 deri më 2 
tetor 1955.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 171-172.

kurti Zejmije
Lindi më 1921, në Burrel. Është 

internuar për motive politike. Më 10 
mars 1993, me vendim nr. 21, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes 
së dënimit administrativ ka vendosur 
njohjen e kohës së internim nga Mati në 
Berat, Tepelenë, Lushnjë dhe Krujë, prej 
1945 deri më 1966.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 840-841.

kurti Zenel
Lindi më 1901, në Tiranë. Më 24 shkurt 

1949, Gjykata e Prefekturës së Tiranës e 
dënoi për «faje kundër popullit dhe shtetit» 
se ka «qëndruar në arrati e plaçkitje të 
popullit», me 5 vjet burg, punë të detyruar 
dhe humbjen e të drejtave civile e politike 
për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 702, 755-756.

kurti Zenel
Lindi më 1928, në Hostren, Mat. Më 

6 tetor 1956, me vendim nr. 200, Gjykata 
e Lartë Ushtarake e dënoi për «tradhti 
ndaj atdheut», me 6 vjet burg, konfiskim 
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pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 2 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 764.

kurti Zili
Lindi më 1927, në Çervan, Fier. Është 

dëbuar për motive politike. Më 10 shkurt 
1993, me vendim nr. 20, Komisioni i krijuar 
për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit 
administrativ ka vendosur njohjen e kohës 
së dëbimit nga Vlora në Arrëz (Lushnjë) 
prej 1967 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 103-104.

kurtulla Ejup
Lindi më 1918, në Peshkopi. Më 30 prill 

1948, me vendim nr. 30, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi si «anëtar i një grupi 
klandestin propagandist, disfatist e 
dezertor në radhët e ushtrisë», me 3 vjet 
burg dhe punë të detyruar dhe heqjen e 
gradave.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 295.

kurtulla Elez 
Lindi më 1913, në Pocest, Dibër. Ka 

vuajtur burg për motive politike, prej 10 
janar 1945 deri më 30 prill 1946.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 369.

kurtulla Qazim
Lindi më 1891, në Pocest, Peshkopi. 

Më 13 gusht 1946, Gjykata Ushtarake e 
Elbasanit e dënoi «për krime të kryera 
gjatë luftës», me 10 vjet burg, konfiskimin 
e pasurisë dhe humbjen e të drejtës 
elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 307-308.

kurushi ahmet
Lindi më 1933, në Pogradec. U 

arrestua më 26 shtator 1979, dhe më 26 
janar 1980, me vendim nr. 40, Gjykata e 

Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacionit 
e propagandë kundër pushtetit popullor» 
dhe e dënoi me 7 vjet heqje lirie. 

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 207-208.

kurushi Selaudin
Lindi në vitin 1923, në Turqi. Më 15 

dhjetor 1975, me vendim nr. 101, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e shpalli fajtor për 
«agjitacion e propagandë kundër pushtetit 
popullor», dhe vendosi për mbylljen e tij 
në një institucion mjeksor për mjekim të 
detyruar.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 11-12.

kusi abdullah
Lindi në vitin 1912, në Tiranë. Arrestuar 

më 25 janar 1945 nga Divizioni Mbrojtjes 
Popullit, si kriminel lufte. Më 29 maj 
1945, me vendim nr. 87, Gjykata e Lartë e 

Abdullah Kusi
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deklaroi «kriminel e sabotator lufte», dhe e 
dënoi me vdekje me pushkatim.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 387-388; AMB, F: Divizioni 
i Mrojtjes Popullit, D. 15

kusi Haxhi
Lindi më 1906, në Sukth, Shijak. Më 10 

mars 1947, Gjykata Ushtarake e Tiranës e 
dënoi se duke qenë i prekur nga reforma 
agrare, «ka hedhur parulla në popull», me 
kohën e paraburgimit dhe 2 vjet me kusht. 
Më 29 dhjetor 1969, Gjykata e Durrësit, e 
dënoi për «agjitacion e propagandë kundër 
pushtetit popullor», me 8 vjet burg. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 721-722.

kusi Hysen
Lindi në vitin 1910, në Tiranë. U 

arrestua më 21 janar 1945, dhe më 28 prill 
po të këtij viti, me vendim nr. 33, Gjykata 
Ushtarake e Tiranës e dënoi si «kriminel 
lufte» me 10 vjet burg, punë të detyruar, 
konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të 
drejtave civile-politike baraz me kohën e 
dënimit.

F. 1, V. 2014, D. 18, f. 409-410.

kusi Myrvete
 Lindi më 1937. Më 5 dhjetor 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 vuajtjes së dënimit me burg, prej 
30 maj 1977 deri më 15 nëntor 1982. 

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 36-37.

kusi ramazan
Lindi më 1900, në Tiranë. U arrestua më 

30 maj 1959, dhe më 15 shtator të po këtij 
viti, me vendim nr. 56, Gjykata e Qarkut të 
Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e 
propagandë» dhe e dënoi me 4 vjet heqje 

lirie. Përfitoi nga amnistia e dhënë me 
dekretin nr. 3006, datë 23 nëntor 1959.

F. 1, V. 2014, D. 23, f. 197-198.

kusi Xhemal
Lindi në vitin 1901, në Tiranë. Më 11 

gusht 1945, me vendim nr. 238, Gjykata 
e Rrethit të Tiranës e deklaroi «armik 
të popullit, se ka tradhëtuar e penguar 
luftën e popullit si anëtar i ilegalitetit» dhe 
e dënoi me 3 vjet heqje lirie. U arrestua 
sërish më 1948, dhe më 22 shtator 1948, 
me vendim nr. 191, Gjykata Ushtarake e 
Tiranës e deklaroi fajtor «se ka patur ofiqe 
me rëndësi në qeverinë e atëhershme të 
Legalitetit dhe se ka qenë anëtar i komiteti 
qëndror të saj» dhe e dënoi me 15 vjet 
burg me punë të detyruar, konfiskimin e 
pasurisë së tundshme e të patundshme 
dhe humbjen e të drejtave elektorale.

F. 1, V. 2014, D. 19, f. 9-10; F. 1, V. 2014, D. 19, 
f. 200-201.

kuspa Lahe
 Lindi më 1926, në Delvinë. Ka qenë 
pjesë e forcave të BK, është vrarë nga 
komunistët në Dragot (Tepelenë). Me 
vendim nr. 635, më 23 dhjetor 1993, Gjykata 
e Delvinës vendosi njohjen e faktit juridik 
të vrasjes për motive politike, më 30 tetor 
1943.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 584-585.

kusta vangjel
Lindi më 1910, në Paftal, Berat. 

Arrestuar më 10 shtator 1947. Më 7 korrik 
1948, me vendim nr. 60, Gjykata Ushtarake 
Gjirokastër e dënoi për «ndihmesë 
materiale organizatës së Ballit Kombëtar, 
ka organizuar grupe me elementë të 
pakënaqur nga pushteti popullor», me 
6 vjet burg, punë të detyruar, konfiskim 
pasurie dhe humbjen e të drejtës elektorale 
për 3 vjet. Më 10 dhjetor 1948, Gjykata e 
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Lartë Ushtarake e shpalli të pafajshëm.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 21, FL. 276.

kusha Mihal
U ekzekutua nga regjimi komunist.

Fahri Shaska, Të quajtur armiq të popullit, 2010, 
79.

kushava Bardhyl
Lindi më 1962, në Spathar, Skrapar. 

Është dëbuar  për çështje politike. 
Me vendim nr. 20, më 10 shkurt 1993, 
Komisioni i krijuar për verifikimin e kohës 
së vuajtjes së dënimit administrativ, ka 
vendosur njohjen e kohës së dëbimit, nga 
Çorovoda në Spathar, prej 1960 deri më 30 
shtator 1991.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 616-617.

kushe vangjel
 Lindi më 1897, në Zavalan, Përmet. 
Më 30 maj 1962, Gjykata e Korçës e dënoi 
për «agjitacion e të propagandë», me 6 vjet 
burg. Amnistuar më 29 nëntor 1962.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 22, FL. 803-804.

kushi Hazis
Lindi më 1924, në Letem, Librazhd. 

Më 20 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 vrasjes pa gjyq për motive politike, 
më 15 prill 1945.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 427-428.

kushi Lulash 
Lindi më 1918, në Prekal, Shkodër. Më 

13 korrik 1968, me vendim nr. 28, Gjykata 
Shkodrës e deklaroi fajtor për «krime 
të parashikuara në nenin 73/1 të K.P» 
dhe e dënoi me 6 vjet burg si dhe sipas 

nenit 218, të K.P u dënua me 2 vjet burg. 
Përfundimisht është dënuar me 8 vjet 
burg.  

AISKK, F. 1, Viti 2015, D. 27, Fl. 265-266. 

kushi rako
Lindi më 1928, në Lushnjë. Më 14 

tetor 1952, me vendim nr..105, Gjykata 
Ushtarake Korçë e dënoi për «vepra 
përgatitore për arratisje», me 3 vjet burg 
dhe humbjen e të drejtave elektorale për 1 
vit.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 26, FL. 287-288.

kushta adriana
      Lindi në vitin 1908, në Kudhës, Himarë. 
U dënua për motive politike. Më 20 maj 
1994, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosi 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Tiranës në rrethin e Krujës, prej vitit 1945 
deri më 1948.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 156-157.

kushta Fijena 
Lindi më 1912. U dënua për motive 

politike, dhe më 5 tetor 1993, Komisioni i 
krijuar për vërtetimin e kohës së dënimit 
administrativ, ka vendosur njohjen e 
internimit nga rrethi i Himarës në Krujë, 
prej datës 30 prill 1945 deri më 7 korrik 
1948. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 343-344. 

kushta Koço
Lindi më 1943, në Kudhës. U dënua 

për motive politike, dhe më 5 tetor 1993, 
Komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës 
së dënimit administrativ, ka vendosur 
njohjen e internimit nga rrethi i Himarës 
në Krujë, nga 30 prill 1945 deri më 7 korrik 
1948. 

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 343-344.
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kushta Mihal 
Lindi më 1915 ,në Vlorë. Më 11 janar 

1994, me vendim nr. 4, Gjykata e Vlorës 
njohu faktin e vrasjes pa gjyq për motive 
politike nga forcat komuniste më 31 mars 
1944.   

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 159-160-161-
162. 

kushta naqe 
Lindi në vitin 1894, në Kudhës. Më 27 

prill 1993, me vendim nr. 599, Gjykata e 
Vlorës njohu faktin e plagosjes për motive 
politike në përpjekje me forcat komuniste 
dhe më pas të vdekjes së tij në spitalin e 
Korfuzit, 31 gusht të vitit 1944.

F. 1, V. 2014, D. 16, f. 191-192.

kushta nikolla 
Lindi më 1880, në Sarandë. Më 21 janar 

1947, me vendim nr. 18, Gjykata Ushtarake  
e Gjirokastrës e deklaroi fajtor për «krimin 
si armik i popullit dhe sabotator pushtetit 
popullor» dhe e dënoi me 3 vjet burg dhe 
humbjen e të drejtës elektorale për aq kohë.  

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 15, Fl. 375-376.

kuta Hakik
Lindi më 1929, në Laçes, Dibër. Më 27 

nëntor 1971, Gjykata e Dibrës e dënoi për 
«tradhti ndaj atdheut», me 20 vjet burg, 
konfiskimin e pasurisë, pjesës së tij, dhe 
heqjen e së drejtës elektorale për 5 vjet.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 20, FL. 292-293.

kuteli Mitrush
Shkrimtar, përkthyes, ekonomist.
Mitrush Kuteli, pseudonim i Dhimitër 

Paskos, u lind në Pogradec, më 13 shtator 
1907. Shkollën fillore e kreu në qytetin e 
lindjes, më 1919. Po këtë vit, në kalendarin 
«Pogradeci», botoi vjershat e tij të para: 
«Mëmës Shqipëri» dhe «Skënderbeu». Më 
1921 filloi Shkollën Tregtare Rumune në 

Selanik. Nga viti 1924 kish filluar të botonte 
te «Shqipëria e Re» dhe «Kosova» që dilnin 
në Kostancë të Rumanisë. Më 1928, filloi 
studimet në Akademinë e Shkencave të 
Larta Ekonomike në Bukuresht (1928). Në 
vitet 1928-1933 drejtoi gazetën «Shqipëria 
e Re» në Kostancë, në faqet e së cilës hapi 
më 1929 rubrikën «Shënime Letrare». Me 
pseudonime të ndryshme botoi artikuj 
mbi çështjen e Bjeshkës së Velipojës, të 
Vermoshit dhe mbi manastirin e Shën 
Naumit. U diplomua më 1931 dhe në shkurt 
1934 mori doktoratën në shkencat bankare 
dhe monetare me vlerësimin më të lartë 
«Diplomam Magnam cum Laudæ». Në 
janar 1945 u emërua drejtor në Drejtorinë 
Qendrore të Bankës së Shtetit Shqiptar, por 
në gusht 1946 u detyrua të jepte dorëheqje, 
sepse ishte kundër marrëveshjes së 
qeverisë shqiptare me përfaqësuesit e 
Beogradit për kursin e këmbimit mes 

Mitrush Kuteli në kohën e burgimit
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lekut dhe dinarit jugosllav. U arrestua më 
16 maj 1947 për «agjitacion e propagandë» 
dhe u dënua me pesë vjet burg. U lirua 
me falje në maj 1949, pra pas prishjes së 
marrëdhënieve me Jugosllavinë. Punoi si 
përkthyes në shtëpinë botuese shtetërore 
«Naim Frashëri». Vdiq në Tiranë, më 4 maj 
të vitit 1967.

vepra letrare: «Net shqiptare» (1938); 
«Ago Jakupi e të tjera rrëfime» (1943); 
«Sulm e lotë» (1943); «Shënime letrare» 
(1944); «Havadan më havadan» (1944); 
«Kapllan Aga i Shaban Shpatës. Rrëfime 
– Rrëfenja» (1944); «Këngë e britma 
nga qyteti i djegur» (1944); «Dashuria e 
barbarit Artan për të bukurën Galatea» 
(1946); «Pylli i gështenjave» (1958); 
«Xinxifilua» (1962); «Tregime të moçme 
shqiptare» (1965); «Tregime të zgjedhura» 
(1972); «Baltë nga kjo tokë» (1973); «Në një 
cep të Ilirisë së poshtme» (1983); «E madhe 
është gjëma e mëkatit» (1993) etj. Botime 
ekonomike: «Tri problema në lidhje 
me Bankën Kombëtare» (1932); «Ditar i 
ekonomistit Mitrush Kuteli (Dr. Pas)» etj. 
Përkthime: Ivan Turgeniev, «Kujtimet e 
një gjahtari»; Nikollaj Gogol, «Tregimet e 
Petërburgut»; Nikollaj Gogol, «Frymë të 
vdekura»; Mikhail Saltykov-Shchedrin, 
«Zotërinj Gollovlinovë»; «Përralla të 
zgjedhura» (1988) etj.

kutrolli garip
Lindi më 1926, në Kapshticë, Devoll. 

Më 14 mars 1947, me vendim nr. 93, 

Gjykata Lartë e dënoi për «tradhti ndaj 
atdheut, duke organizuar grupe në ushtri 
kundër pushtetit, dhe dhënie informatash 
të arratisurve», me vdekje dhe humbjen e 
të drejtave qytetare e politike.

F. 1, V. 2014, D. 24, Fl. 426-427.

kuzi Fillona
      Lindi në vitin 1881, në Pogradec. U 
dënua për motive politike. Më 24 dhjetor 
1993, komisioni i krijuar për vërtetimin e 
kohës së dënimit administrativ, vendosur 
t’i njohë kohën e internimit nga rrethi i 
Pogradecit në rrethin e Tiranës, prej datës 
13 shkurt 1949 deri më 1 tetor 1953.

F. 1, V. 2014, D. 15, f. 93-94.

kyçyku Hamlet
Lindi më 1958, në Përrenjas. Më 1 tetor 

1990, me vendim nr. 216, Gjykata Korçë e 
dënoi për «kalim të paligjshëm të kufirit 
në bashkëpunim mbetur në tentativë», me 
2 vjet burg.

AISKK, F. 1, V. 2015, D. 25, FL. 350.

kylbeku Hajdar 
Lindi më 1914, në Gjakovë. Më 22 gusht 

1992, 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, vendosi njohjen e faktit e vrasjes pa 
gjyq për motive politike në korrik 1943.

AISKK, F. 1, Viti 2014, D. 17, Fl. 141-142.
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