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I.

PASQYRË PËRMBLEDHËSE E AVTITIVITETIT TË ISKK
GJATË VITIT 2017

i.

Misioni

Misioni dhe qëllimi i punës së Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit
është grumbullimi, studimi, analizimi, evidentimi i fakteve dhe informimi i publikut në lidhje me
periudhën komuniste në Shqipëri (1944-1991), në të gjitha aspektet e tij. Sipas nenit 5, të Ligjit
Nr. 10 242, datë 25.2.2010, detyrat e këtij instituti janë:
a) studion dhe vlerëson objektivisht periudhën e regjimit komunist;
b) analizon, studion dhe dokumenton krimet e kryera nga organet e diktaturës komuniste, si dhe
pasojat gjatë dhe pas periudhës së komunizmit;
c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të përgatitura apo të miratuara
nga të gjitha institucionet, organet e autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer
si bazë e organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist;
ç) studion dhe vlerëson ndërtimin, organizimin institucional dhe veprimtarinë antidemokratike e
kriminale të strukturave shtetërore, veçanërisht të organeve dhe të strukturave të Sigurimit të
Shtetit;
d) studion dhe vlerëson veprimtarinë kriminale të Partisë Komuniste të Shqipërisë, më pas të
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të organizatave të tjera, të krijuara në mbështetje të ideologjisë
së saj;
dh) analizon shkaqet dhe rrugët e vendosjes së regjimit komunist, dokumentet, që vërtetojnë
përfshirjen e personave shqiptarë a të huaj, që mbështetën ardhjen e këtij regjimi, si dhe të atyre,
të cilët bënë rezistencë kundër këtij regjimi;
e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë së organeve dhe të
strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të persekutimit dhe formave të rezistencës kundër
tyre, si dhe të të gjitha veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore
të njeriut në vitet e regjimit komunist;
ë) evidenton personat, që kanë qenë pjesë e organeve apo autoriteteve vendimmarrëse,
përgjegjëse për propagandën komuniste, për aktet administrative dhe vendimet, të cilat kanë
çuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë a të tërthortë, në veprime represioni, në jetën shoqërore dhe
kulturore, përfshirë luftën e klasave, kolektivizimin, luftën kundër fesë, izolimin nga Perëndimi,
pamundësinë për t'u informuar dhe censurën në art, kulturë e shkencë, si dhe kufizimin e
furnizimit me ushqime, përmes tallonave të ushqimit;
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f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave; g) sistemon dhe
boton kujtimet e të dënuarve politikë, qoftë të atyre që u burgosën, edhe të atyre që u
persekutuan në kampet e internimit;
gj) përpunon, në formë elektronike, të gjithë dokumentacionin për krimet e regjimit komunist në
Shqipëri;
h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë elektronike, si dhe organizon
ekspozita, seminare, konferenca e diskutime për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në
Shqipëri; i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe institucione të tjera
për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me objektin e punës së institutit;
j) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse të arsimit për përfshirjen, në planet dhe programet
mësimore të shkollave të të gjitha niveleve, të informacionit të mjaftueshëm për krimet e
komunizmit dhe të pasojave të tij në Shqipëri; k) bashkëpunon me institucionet homologe të
huaja.

ii. Strategjia dhe rezultatet vjetore
Në përputhje me misionin dhe detyrat e përcaktuara me ligj, gjatë vitit 2017, ISKK ka zbatuar
me korrektësi të gjithë projektet për të cilat është angazhuar, si ato në në planin afatshkurtër,
ashtu edhe projektet që përbëjnë hallka të planeve afatgjata. Në platformën e aktivitetit të këtij
viti, është ndjekur strategjia e parashikuar një vit më parë, e plotësuar edhe më sugjerimet e
Rezolutës për Vlerësimin e Veprimtarisë së ISKK për Vitin 2016 nga Kuvendi i Shqipërisë.
Kështuqë, prioriteti ynë për vitin që shkoi, ka qenë rritja e aksesit publik të produktit të ISKK
përmes projekteve arsimore, konferencave, medias, zgjerimit të rrjetit bashkëpunues dhe gjetjes
së formave efiçente për sensiblizimin e tij. Aktivitete të tjera, të cilat mbeten të rëndësishme në
vazhdimësi, janë pasurimi i arkivës së ISKK në formën e database-s dhe të video-regjistrimeve,
si një arkivë mbi të cilën bazohen studimet e ISKK, por dhe studimet e tjera universitare, duke
zgjeruar kështu edhe aksesin shkencor të tij.
Në mënyrë të përmbledhur, disa nga rezultatet e matshme të aktivitetit vjetor 2017, janë:
1. Realizimi me sukses i fazës pilot të projektit të bisedave në shkollat e mesme të Tiranës
për informimin e të rinjve mbi epokën komuniste, i cili do të vazhdojë për disa vite, duke
u shtrirë në rrang republike.
2. Botimi i 22 librave (studime shkencore, botime dokumentuese, memuare, letërsi
publicistike, literaturë nga burgjet, botime historike).
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3. Botimi i vëllimit të gjashtë të kolanës “Fjalori enciklopedik i viktimave të terrorit
komunist”, e cila pasqyron statistikisht në mënyrë të dokumentuar të gjithë viktimat e
regjimit komunist, format e dënimit, masën e dënimit, vendimet ligjore dhe jetëshkrimin.
4. Realizimi i rreth 40 orëve video-regjistime, të dëshmive të të mbijetuarve nga burgjet dhe
kampet e regjimit komunist.
5. Hartimi, konsultimi dhe realizimi i fazës përgatitore të projektit “Muzeu virtual i
komunizmit”, i cili fillon të konkretizohet gjatë vitit 2018, dhe parashikohet të zgjasë deri
në pesë vjet. Ky projekt, synon të krijojë vizualisht vendet e vuajtjes (burgjet dhe kampet
e internimit), duke përdurur gjurmët ekzistuese dhe teknikat dixhitale.
6. Realizimi i tre konferencave të vetë ISKK si edhe bashkëpunimi dhe pjesëmarrja në
konferenca të tjera.
7. U arrit nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit të ISKK me “Autoritetin për
Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit” për shfrytëzimin e arkivave
dypalëshe.
8. U arrit nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit të ISKK me Muzeun historik
“Shtëpia e gjetheve”.
9. U hodhën disa hapa bashkëpunimi me universitetet, kryesisht përmes temave studimore
në nivelet master/doktoraturë, por dhe përmes Intership-it.
10. Studimet e ISKK, të plota ose të pjesshme, u publikuan në konferenca kombëtare dhe
ndërkombëtare, revista shkencore, në median e shkruar dhe median elektronike.
11. U realizuan disa aktivitete mediatike lidhur me njërin nga aspektet e periudhës
komuniste, siç është ai i propagandës permes filmit. Në vijim, ISKK, në përputhje me
misionin, i dërgoi edhe një rekomandim Kuvendit të Shqipërisë lidhur me respektimin e
kuadrit të sotëm ligjor në riciklimin e produktit kinematografik.

iii. Konkluzionet
Pra, gjatë vitit 2017, veprimtaria e ISKK konsistoi në:
-

Informimin e të rinjve të shkollave mbi periudhën komuniste, krimet dhe padrejtësitë, si
edhe pasojat e sistemit.

-

Informimin dhe rritjen e ndjeshmërisë publike ndaj krimeve të komunizmit, përmes
aktiviteteve akademike, botimeve, medias dhe rrjeteve sociale.
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-

Përmirësimin e transparencës dhe efiçiencës së institucionit, përmes zgjerimit të
bashkëveprimit me institucionet të tjera, universitete apo qendra studimore.

-

Ndërkombëtarizimin e historisë së komunizmit në Shqipëri, përmes zgjerimit të rrjetit të
aktiviteteve dhe partnerëve ndërkombëtarë.

-

Pasurimin e database-s me të dhëna statistikore dhe cilësore të viktimave të komunizmit
në Shqipëri, në të tria kategoritë: ekzekutim, burgim dhe internim.

-

Qartësimin dhe pasurimin e ngjarjeve historike që lidhen me aktet gjyqëore politike gjatë
periudhës 1945- 1961, dhe proceset e fabrikimit të të ashtuquajturave “grupe
armiqësore”.

-

Interpretimin e rolit direkt ose indirekt të politikës ndërkombëtare, në masat shtypëse të
ushtruara nga shteti komunist mbi popullsinë vendase, veçanërisht gjatë periudhës 19451961.

-

Dokumentimin e politikës diskrimunuese tatimore dhe masave ekonomike ndaj ishpronarëve, në vitet e para pas marrjes së pushtetit.

-

Plotësimin e hartës së veprave industriale dhe bujqësore të ndërtuara me punën e të
burgosurve politikë dhe përshkrimin e kushteve në këto kampe pune.

-

Zbulimin dhe argumentimin e shkaqeve të deportimit masiv gjatë periudhës 1945-1954.

-

Identifikimin e rasteve të keqtrajtimit dhe abuzimit me fëmijët, veçanarëisht në kampet
me tela (1945-1954).

-

Analizimin e formulës ekonomike të socializmit; reformat dhe dështimi i kësaj formule.

-

Krijimin e një tipologjie të metodave të veprimit të ish-Sigurimit të shtetit; survejimi,
nënshtrimi psikologjik dhe moral i qytetarëve.

-

Evidentimin e rasteve të dhunës fizike dhe kushteve mizore të trajtimit në hetuesi.

-

Informimin mbi arrestimet në tentative arratisjeje dhe vrasjet në kufi; analizimi i
mekanizmit të survejimit në zonat kufitare; indoktrinimi i ushtrisë dhe popullatës
vendase.
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-

Identifikimin e personave në postet drejtuese, përgjegjës për aktet ilegjitime të trajtimit
mizor nëpër burgje dhe kampe.

-

Evidentimin e kontrollit absolut të Partisë-shtet në të gjitha institucionet e tjera, si mënyrë
për të kuptuar natyrën e totalitarizmit.
Evidentimin e numrit total të foshnjeve të vdekura dhe aborteve për periudhën 19601980, kryesisht për shkak të varfërisë.

-

-

Analizimin e rrethanave dhe forcave politike në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore
nën perceptimin e forcave aleate të atashura në Shqipëri; kushtet që favorizuan
komunizmin.

-

Skicimin e realitetit shqiptar në vitet 60‟; ndikimi i politikës kineze në zhvillimet
ekonomike dhe sociale ne vend.

-

Evidentimin e rezistencës morale dhe kulturore nëpër burgje, kampe dhe kushte të tjera
privimi.

-

Analizimin e mënyrës së funksionimit të organizatave të masave dhe instrumentalizimit
të tyre.

-

Sensibilizimin publik lidhur në propagandën masive në komunizëm dhe nisjen e debateve
mediatike lidhur me përdorimin e produktit kinematografik të kësaj periudhe në kushtet e
sotme.

II.

AKTIVITETET

1. PROJEKTE
1.1 PROJEKTET EDUKUESE
“Komunizmi në Shqipëri: fantazi apo realitet?”
TITULLI I
PROJEKTIT

“Komunizmi në Shqipëri: fantazi apo realitet?”
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-

LLOJI I
PROJEKTIT
KOHËZGJATJA E
PROJEKTIT
KOHËZGJATJA E
FAZËS SË PARË

PËRMBAJTJA

Seri leksionesh dhe bisedash me karakter informues, edukues dhe
sensibilizues mbi historinë e hidhur të komunizmit në Shqipëri, me
nxënësit e shkollave të mesme të arsimit publik në të gjithë
Shqipërinë.

Projekt afatgjatë
1 nëntor 2016- 1 maj 2021

1 nëntor 2016- 1 maj 2017

a. Background-i i projektit
Për shkak të informimit të pamjaftueshëm, pasqyrimit të dobët të kësaj
epoke në literaturën shkollore dhe në media, për shkak të zvarritjeve në
proceset e transparences së të shkuarës, njëzet e gjashtë vjet pas rënies së
komunizmit në Shqipëri, akoma mbetet e panjohur dhe e pavlerësuar sa
duhet kjo periudhë, e cila vazhdon të ndikojë si pengesë në paqen dhe
harmoninë sociale, dhe në proceset demokratizuese të vendit.
Nga ana tjetër, mungesa e informacionit mbi periudhën e Komunizmit,
mbi atë regjim totalitar që dhunoi të drejtat e njeriut, pronën private,
progresin në përgjithësi, e bën akoma më të vështirë të kuptuarit e
realitetit të sotëm politiko-ekonomik dhe social, sidomos për brezin e ri, i
cili nuk e ka përjetuar atë epokë, dhe i cili do të trashëgojë fatet e vendit.
Ashtu siç rezultojnë të gjitha testimet të realizuara kohët e fundit,
përfshirë edhe sondazhin tonë, të rinjtë janë shumë pak të informuar lidhur
me historinë e komunizmit në Shqipëri, dhe vetëm 4% e këtij
informacioni, vjen nga edukimi në shkolla.
Në vijim të konkretizimit të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar
me datë 21 tetor 2014, midis Institutit të Studimit të Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencave të
Shqipërisë, marrëveshje e cila ka si qëllim koordinimin e veprimtarive të
përbashkëta institucionale që synojnë edukimin e nxënësve dhe studentëve
dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë mbi krimet e komunizmit, ISKK duke
ndjekur edhe përvojën e gjithë institucioneve homologe të kujtesës në
Europë, kërkoi bashkëpunimin e kësaj Ministrie, për realizimin e
projektit “Komunizmi në Shqipëri: fantazi apo realitet?”
Projekti bazohet në testimin e njohurive të të rinjve mbi dramën e
komunizmit në Shqipëri dhe veçanërisht informimin e tyre, përmes një
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serie bisedash të zgjeruara nëpër të gjitha shkollat publike të vendit. Në
përmbajtjen e tyre, këto takime, ofrojnë informacion të dokumentuar mbi
aspektet më të rëndësishme të kësaj epoke, si: persekutimi politik,
ekonomia komuniste, roli i propagandës, etj. Takimet janë të konceptuara
si leksione të hapura & bashkëbisedim midis ekspertëve dhe audiencës,
duke përdorur forma interaktive, foto, dokumente, filmime, etj.
Realizimi i projektit
Leksione & bashkëbisedim nëpër shkolla
Gjatë kësaj faze që zgjati gjashtë muaj, grupi i punës së ISKK, realizoi 9
takime në 9 shkolla të mesme publike të qytetit të Tiranës. Çdo takim,
zgjati rreth 90-120 minuta. Secili nga takimet, u bë me një grup prej rreth
60-100 nxënësish.
Kalendari i aktiviteteve:
Shkollat e mesme të përgjithshme publike:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Ismail Qemali” (12 Dhjetor 2016)
“Sami Frashëri” (18 Dhjetor 2016)
“Qemal Stafa” (20 janar 2017)
“Partizani” (3 shkurt 2017)
“Çajupi” (9 mars 2017)
“Petro Nini Luarasi” (16 mars 2017)
“Sinan Tafaj” (11 prill 2017)
“Ernest Koliqi” (15 maj 2017)
“Arben Broci” (30 maj 2017)

b. Programi i takimeve:
Takimet nëpër shkolla ndoqën këtë program:
-

Njohje e shkurtër e projektit me studentët, dhe një rezyme e
dënimeve politike gjatë periudhës komuniste, e ilustruar me shifra
zyrtare dhe dokumente në poëerpoint (si psh, numri i të dënuarve
politikë, burgjet, kampet, veprat e ndërtuara nga të burgosurit
politikë, etj.)
(15 minuta)

-

Shfaqja e një montazhi filmik me dëshmi të të mbijetuarve të
kampeve të internimit (kampeve me tela)
(15 minuta)

-

Pyetje- përgjigje, disktutim.
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(15 minuta)
-

Shfaqja e një montazhi video-intervistash dhe dokumentash në
poëer-point, mbi sekuestrimin e pronës dhe reformat e tjera
komuniste me karakter ekonomik.
(15 minuta)

-

Pyetje- përgjigje
(15 minuta)

-

Propaganda dhe simbolet komuniste; prezantim në power-point.
(15 minuta)

-

Pyetje- përgjigje
(15 minuta)

-

Njohja me pyetësorin (i cili iu shpërnda nxënësve në sallë), dhe
shpërndarja plotësimi i tij
(5 minuta)
Në këto takime, morën pjesë edhe të mbijetuar të krimeve të
komunizmit, vuajtës të drejtëpërdrejtë dhe dëshmitarë, me qëllimin
për ta bërë sa më të prekshme temën nga nxënësit.

QËLLIMI DHE
OBJEKTIVAT

Qëllimi i projektit:
Qëllimi i këtij projekti afatgjatë është që përmes informimit të brezit të ri
mbi dramën e komunizmit në Shqipëri dhe pasojat e kësaj epoke në të
sotmen dhe të ardhmen e vendit, të edukojë tek ata kulturën demokratike
dhe sensin e përgjegjësisë në shoqëri.
Objektivat e arritura të projektit:
1. Informim i përgjithshëm mbi realitetin komunit në Shqipëri nga
1944-1991.
a. Informimi mbi fillesat e komunizmit dhe instalimin e sistemit
totalitar në Shqipëri.
b. Informimi mbi shkatërrimin e sistemit të drejtësisë.
c. Informimi mbi reformat ekonomike komuniste: sekuestrimet,
zhdukja e pronës private dhe krijimi i ekonomisë kolektive. Prona
shtëtërore dhe kooperativat bujqësore.
d. Informimi mbi burgjet, kampet e internimit dhe kampet e punës.
e. Informimi mbi mekanizmin dhe rolin e propagandës komuniste.
f. Informimi mbi diskriminimin mbi baza politike në të gjitha
nivelet.
g. Informimi mbi marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit komunist.
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2. Nxitja e një debati publik në shkolla dhe më gjërë mbi këtë temë.

STRUKTURA
DHE
ORGANIZIMI

Grupi i punës:
Agron Tufa, drejtues;
Çelo, Hoxha, Luljeta Lleshanaku, Leka Ndoja, Alvin Saraçi
Koordinator: Miran Butka
Projekti realizohet në ambjentet e shkollave të mesme përkatëse, me
ndërmjetësinë e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.
Projekti koordinohet nga persona të ngarkuar si përgjegjës nga Ministria e
Arsimit dhe Shkencës, në bashkëpunim me koordinatorin e Insitutit të
Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit.
Data dhe ora e zhvillimit të aktivitetit, përcaktohet në marreveshje midis
shkollave dhe ISKK, përmes koordinatorëve.
Për zbatimin e këtij projekti, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit në Shqipëri, siguron mbështjetjen e Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës, në këto aspekte:
1. Të garantojë ambjentet dhe kushtet e duhura, brenda shkollave ku
do të zhvillohen takimet
2. Përmes koordinatorëve të saj, të garantojë pjesëmarrjen e nxënësve
në këto takime
3. Të garantojë mbarëvajtjen e përgjithëshme të projektit
Ndërsa ISKK nga ana e saj, garanton:
1. T‟i përmbahet me korrektësi përmbajtjes dhe kalenderit të
aktiviteteve
2. Ekspertët, mjetet e nevojshme audiovizuale dhe didaktike të
parashikuara në projekt, dhe një përformancë cilësore.
Duke e konsideruar këtë nismë si një nga hallkat më të rëndësishme të
misionit të ISKK-së të përcaktuar me ligj nga Parlementi Shqiptar, duke
vlerësuar vullnetin pozitiv të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, duke
vlerësuar edhe përvojën pozitive gjatë fazës pilot, ISKK do të vazhdojë
me këtë projekt edhe gjatë vitit 2018 e në vazhdim, sipas një kalendari më
të dendur aktivitetesh.
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PRITSHMËRITË
E PROJEKTIT

PARTNERË

1. Informimi gjërësisht i mijëra të rinjve të shkollave të mesme në
rrafsh republike, mbi dramën e komunizmit dhe pasojat në
realitetin e sotëm.
2. Inkurajimi i iniciativave individuale, në grup ose në rrang shkolle,
për reflektimin mbi të shkuarën komuniste.
3. Nxitja dhe inkurajimi i stafit pedagogjik të shkollave, për lëvrimin
e kësaj teme në lëndë të ndryshme brenda programit mësimor.
4. Rritja e ndjeshmërisë publike dhe institucionale përmes
marrëdhënieve nxënës-mësues, nxënës-prindër, pas realizimit të
bisedave dhe debatit në shkolla.
5. Nxitja e reformave për modifikimin e teksteve ose krijimin e
alterteksteve shkollore, të cilat pasqyrojnë gjërësisht dhe në
mënyrë shkencore, realitetin komunist në Shqipëri.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Shoqatat e ish-të përndjekurve politikë

1.2 PROJEKTET DËSHMUESE
1.2.1

TITULLI I
PROJEKTIT

Krijimi i arkivës audio-vizuale të dëshmive të ish të përndjekurve poltikë

KRIJIMI I ARKIVËS AUDIO-VIZUALE TË DËSHMIVE TË ISHTË PËRNDJEKURVE POLTIKË
-

LLOJI I
PROJEKTIT
KOHËZGJATA E
PROJEKTIT
PROJEKTI
VJETOR

Seri video-regjistrimesh me rrëfimet e vuajtësve të drejtëpërdrejtë
dhe dëshmitarëve të krimeve të komunizmit në Shqipëri

Projekt afatgjatë
2012-2023
Dhjetor 2016-Dhjetor 2017
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PËRMBAJTJA E
PROJEKTIT

1. Background-i i projektit
Në momentin që po flasim, për fat, janë akoma midis nesh mijëra të
mbijetuar nga burgjet, kampet e punës, kampet e internimit, pa llogaritur
pasardhësit e tyre, të cilët, edhe nëse nuk pësuan fatin e ashpër të të
parëve, provuan padrejtësi të tjera në emër të tyre. Dhe ky kontigjent,
përbën edhe bazën më të rëndësishme të informacionit mbi historinë e
komunizmit në Shqipëri, ose anën e pashkruar e të palegjitimuar akoma, të
kësaj historie.
Elie Wiesel, i mbijetuari i tri kampeve të përqëndrimit (Auschwitz, Buna,
dhe Buchenwald), shkrimtar dhe fitues i Çmimit “Nobel” për Paqe në
vitin 1986, duke iu referuar të mbijetuarve të holokaustit, thotë se “çdo i
mbijetuar ka shumë më tepër se çfarë të thotë për atë që ka ndodhur, se të
gjithë historianët bashkë.” Dhe në një kohë, kur numri i të mbijetuarve sa
vjen dhe po zvogëlohet (për shkak të moshës dhe për shkak të emigrimit),
mosmarrja në kohë dhe në mënyrë urgjente e këtyre dëshmive, rrezikon
misionin e ISKK-së për zbardhjen dhe rishkrimin e historisë së krimeve të
komunizmit, përmes një procesi transparence historike dhe gjykimi
objektiv të ngjarjeve.
2. Përshkrimi i projektit:
Ky projekt konkretisht konsiston në videoregjistrimin e intervistave me të
mbijetuarit e burgjeve dhe kampeve të komunizmit. Projekti bazohet në
përshkrimin cilësor më tepër se atë statistikor të ngjarjeve, i cili vjen
përmes rrëfimit të përvojave, ku detajet, situatat konkrete, konteksti,
personazhet realë të përfshirë në to, e bëjnë jo vetëm të pakontestueshme
përvojën individuale, por, ndihmojnë edhe në plotësimin e kornizës së
plotë të ngjarjeve. Si i tillë, ky projekt, më shumë se çdo iniciativë tjetër,
krijon antropologjinë e regjimit komunist në Shqipëri.
Duke filluar që nga viti 2012, ISKK ka arritur të realizojë mbi 100 orë
videoregjistrime.
Procesi i realizimit të video-regjistrimeve, kalon nëpër këto faza:
a. Përzgjedhja dhe kontakti me të intervistuarit
b. Informimi i të intervistuarit mbi natyrën e projektit, dhe se çfarë
kërkohet prej tij.
c. Intervistimi (disa orësh, me ose pa ndërpreje)
3. Metodologjia:
Përzgjedhja e të intervistuarve bëhet sipas këtij kriteri: të intervistuarit
duhet të jenë vuajtës të drejtëpërdrejtë ose dëshmitarë të ngjarjeve të cilat
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rrëfejnë. Lidhur me metodologjinë e marrjes së këtyre dëshmive, është
ndjekur modeli i intervistave të gjata disa-orëshe, pa pyetje përgatitore,
duke ia lënë kështu vendin një rrëfimi të gjatë e të pasur me detaje, dhe
krejt të natyrshëm. Emrat e njerëzve, dëshmitarëve të tjerë, vendeve, koha,
përbëjnë një element mjaft të rëndësishëm në riskicimin e ngjarjes. Gjatë
rrëfimit bëhen ndërhyrje vetëm për saktësimin e detajeve. Ndërkohë,
intervistuesi është krejt i lirë të deklarojë ose jo emra, ose rrethana.
Akoma mbetet problemtike marrja e dëshmive në zonat e largëta, për
shkak të mundësisë së kufizuar logjistike të lëvizjes në terren.
Pas realizimit të videore-regjistrimeve, një pjesë e intervistavesipas një
plani vjetor botimi, transkriptohen dhe përgatiten për shtyp. Ky është edhe
një prej rezultateve të këtij projekti.
Nga viti 2012 që filloi ky projekt, ISKK ka botuar 4 vëllime me intervista
(dëshmi) të transkriptuara, në kolanën e quajtur “Zërat e kujtesës”.
QËLLIMI DHE
OBJEKTIVAT

Qëllimi i projektit:
Evidentimi i krimeve të komunizmit përmes rrëfimit gojor të të
mbijetuarve dhe publikimi i tyre.
Objektivat

GRUPI I PUNËS

1. Krijimi i një arkive të pasur audio-vizuale të dëshmive të të
mbijetuarve të terrorit komunist, si një bazë dokumentuese për
studjuesit dhe çdo palë të interesuar për këtë temë
2. Transkriptimi dhe botimi i këtyre dëshmive si pjesë e kolanës
“Zërat e kujtesës”
3. Publikimi i tyre i pjesshëm ose i plotë në website-n e Institutit,
organet e shtypit dhe në median sociale.
Agron Tufa, Luljeta Lleshanaku, (intervistim)
Luljeta Lleshanaku, Miran Butka (koordinim, transkriptim, redaktim,
përgatitje për shtyp)

REZULTATET
PËR VITIN 2017

40 orë video-regjistrime
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Shoqatat e Ish të Përndjekurve Politikë nëpër rrethe
Instituti i Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë

1.2.2

Mbledhja e memuareve, ditareve, shënimeve autentike

Në vazhdim Drejtoria e Studimeve, në bashkëpunim me Drejtrinë e Arkivës, ka punuar edhe për
grumbullimin e llojeve të tjera të dëshmive, siç janë: memuaret, ditaret, shënimet autentike që i
përkasin periudhës së komunizmit dhe që reflektojnë pikërisht këtë dramë.
Në sajë të jehonës së botimeve dhe aktivitetit të ISKK, po zgjerohet gjithnjë e më tepër
bashkëpunimi i kësaj shtrese, në formën e memuareve, ditareve, dorëshkrimeve origjinale,
dëshmive të shkruara, të cilat ofrohen vullnetarisht. Vetëm brenda vitit 2017, u përgatitën për
shtyp dhe u botuan gjashtë vëllime të tillw, ndërkohë që disa të tjerë presin dritën e botimit.
Graduliasht, ISKK po krijon kështu edhe arkivën e dëshmive të shkruara, e cila do të shërbejë si
burim informacioni për studiuesit.
1.3 PROJEKTET DOKUMENTUESE
1.3.1

Krijimi i një database-i mbi viktimat e komunizmit

TITULLI I
PROJEKTIT
LLOJI I
PROJEKTIT
KOHËZGJATA E
PROJEKTIT
KOHËZGJATJA E
FAZËS SË
GJASHTË
PËRMBAJTJA

KRIJIMI I NJË DATABASE-I MBI VIKTIMAT E KOMUNIZMIT
Projekt afatgjaatë
2011-2023
Shtator 2016- shtator 2017

1. Bacground-i projektit:
Njëzet e shtatë vjet pas rënies së komunizmit, akoma nuk ekziston një
burim zyrtar i plotë informimi i aksesueshëm për të gjithë, mbi viktimat e
këtij regjimi. Në vitin 1993-1995, nga Komiteti i Integrimit të Ish të
Përndjekurve Politikë dhe filialet e tij nëpër rrethe, u arrit të bëhej një
regjistrim i individëve të persektuar në formën e sondazheve personale
dhe dokumentacionit mbeshtetës nga Ministria e Puneve të Brendshme,
dhe Ministria e Drejtësisë. Dhe mbi këto të dhëna u bë përcaktimi i
statusit të përsekutuarve sipas kategorive, që do të shërbente më vonë
edhe si bazë dokumentuese, për shpërblimin e tyre financiar.
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Por, ky regjistër është i paplotë, sepse është ndërtuar në bazë të kërkesave
të interesuarve, jo në bazë të një studimi shterues mbi baza shkencore.
Nga kërkimet e deritanishme të ISKK, numri i të dënuarve të të gjitha
kategorive, është shumë herë më i madh se shifra aktuale zyrtare. Nga ana
tjetër, statisikat e deritanishme, përveçse të paplota, janë të paaksesueshme nga publiku.
Nisur nga gjendja, Një nga nismat e hershme të ISKK, ka qenë krijimi i
një grupi pune për mbledhjen, pasurimin dhe organizimin e informacionit.
2. Përshkrimi i projektit
Grupi i punës i ngarkuar për krijimin e database-s, mbledh informacion
për personat të cilët, u dënuan politikisht që nga viti 1944 kur komunizmi
erdhi në pushtet, e deri në vitin 1991, me rënien e tij.
Në këtë database, do të përfshihen:
1. Të ekzekutuarit, të vdekurit në burgje.
2. Të burgosurit
3. Të internuarit në kampet me tela
4. Të internuarit në kampet e punës
5. Të dëbuarit.
Për hartimin e këtij database, grupi i punës i referohet:
a. Dokumenteve të marra nga Instituti i Integrimit të Ish- të
Përndjekurve Politikë
b. Dokumenteve të Ministrisë së Drejtësisë
c. Dokumenteve të arkivës së Ministrisë së Brendshme
d. Dokumenteve arkivore në Drejtorinë e Arkivave të Shtetit
e. Dokumenteve të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ishSigurimit të Shtetit
f. Studimeve akademike
g. Shtypit zyrtar të periudhës 1944-1991
h. Fletores zyrtare
i. Arkivave të huaja
j. Arkivave të shoqatave shqiptare në ekzil
k. Arkivës së Ministrisë së Jashtme
l. Dëshmive të ish të persekuarve politike dhe bashkvuajtjsve të tyre
m. Dokumenteve në Bibliotekën Kombëtare
n. Studimeve akedemike të universiteteve të huaja mbi këtë temë.
3. Procesi i hartimit të të dhënave
Konkretizimi i kësaj baze të dhënash, kalon nëpër disa faza:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Grumbullimi i të dhënave
Verifikimi dhe përpunimi i të dhënave
Pasurimi i të dhënave
Organizimi i të dhënave në bazë indeksi
Dixhitalizimi i të dhënave
Programimi i aksesit publik në database-n elektronike
Botimi i plotë i gjithë kolanës së “Fjalorit të viktimave të
terrorit komunist”

4. Grupi i punës:

QËLLIMI DHE
OBJEKTIVAT E
PROJEKTIT

Çelo Hoxha (drejtues), Azem Qazimi, Brunilda Doçi, Juliana
Kurti, Kolë Kamsi, Ada Sinani, Leka Ndoja, Daniela Runa, Alvin
Saraçi.
Qëllimi i projektit:
Qëllimi i këtijj projekti është evidentimi dhe dokumentimi i të gjithë
individëve që vuajtën persekutimin politik në komunizëm.
Objekivat e projektit:

REZULTATET E
PROJEKTIT PËR
VITIN 2017

a. Evidentimi i plotë i të gjithë të dënuarve të ndëshkuar me
ekzekutim, burgosje, internim dhe dëbim nga regjimi komunist.
b. Identifikimi sasior dhe cilësor i të gjitha llojeve të dënimeve të
aplikuara
c. Krijimi i aksesit publik online në këtë database
d. Botimi i gjithë informacionit në një kolanë të titulluar “Fjalori i
viktimave të terrorit komunist”
1. Pasurimi i database-es
Siç u përmend më lart, puna për këtë projekt ka filluar me krijimin e
Institutit, duke grumbulluar gradualisht të dhënat. Kërkimi i të dhënave
shkon paralelisht me hartimin e “Fjalorit të viktimave të terrorit
komunist”.
2. Botimi i kolanës “Fjalor i viktimave të terrorit komunist”
Ky është botimi që pasqyron të dhënat e grumbulluara në database. Deri
tani, duke filluar nga viti 2011, ISKK ka arritur të botojë gjashtë volume
të kësaj kolane, nisur nga indeksi alfabetik i emrave të viktimave. Gjatë
vitit që shkoi, u botua vëllimi i VI-të, me gërmat “L-P”
Grupi i punës që u angazhua për hartimin e antologjisë:
Azem Qazimi (drejtues i grupit), Çelo Hoxha, Brunilda Doçi, Juliana
Kurti, Kolë Kamsi, Daniela Runa.
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PARTNERË TË
PROJEKTIT

Fondacioni KONRAD ADENAUER

1.4 PROJEKTE INFORMUESE-SENSIBILIZUESE
1.4.1 Muzeu virtual i komunizmit në shqipëri
TITULLI I
PROJEKTIT

MUZEU VIRTUAL I KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI
-Cikël muzesh virtualë të burgjeve dhe kampeve në Shqipërinë komuniste

LLOJI I
PROJEKTIT
KOËZGJATA E
PROJEKTIT
KOHËZGJATJA E
FAZËS SË PARË
PËRMBAJTJA

Projekt afatgjatë
Nëntor 2017-Nëntor 2021
Nëntor 2017-Nëntor 2018
1. Përshkrimi i përgjithshëm i projektit:
“Muzeu Virtual i Komunizmit” është konceptuar si një muze online që
ofron informacion historik mbi periudhën e komunizmit në Shqipëri për
ndërgjegjësimin e publikut për krimet e komunizmit. Qëllimi i krijimit të
këtij muzeu, është shpërndarja e këtij informacioni, duke kombinuar
standardet e larta shkencore me një format zbavitës.
Ky muze konsiston në xhirimin video të hapësirave të ish-burgjeve dhe
kampeve kryesore politike në Shqipërim duke përdorur formation e videos
360 gradë, me rezolucion 4 K, dhe grafikën 3D. Informacioni vizual që
sjell ky projekt bazohet mbi gjurmët e trashëgimisë materiale të epokës
komuniste, kombinuar me dokumente dhe sidomos dëshmi të të
mbijetuarve në këto burgje dhe kampe. Këto xhirime do të shoqërohen me
narracion, përmes të cilit vijnë faktet më domethënëse që krijojnë
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historikun e këtyre vendeve të vuajtjes, si edhe me elementë akustikë që
krijojnë efektin emocional dhe psikologjik të ngjarjes. Kohëzgjatja e klipit
për çdo burg ose kamp, është menduar të zgjasë 3-5 minuta.
Ky muze virtual është një produkt dixhital që bazohet në karakteristikat e
një muzeu, në mënyrë që të plotësojë, të zgjerojë njohuritë mbi këtë temë
përmes personalizimit, interaksionit dhe pasurisë së përmbajtjes.
Si me një muze tradicional, ky muze virtual projektohet rreth objekteve të
veçanta (të tilla si një muze arti apo një muze natyror ose historie) që janë
rrënojat e vendeve të vuajtjes, objektet personale ose publike që lidhen me
këto vende, si edhe mbi faktet e sugjeruara nga viktimat që e kanë
përjetuar këtë përvojë dhe dëshmitarët okularë të ngjarjeve në këto vende,
për të krijuar në mënyrë imagjinare idenë dhe emocionin mbi të shkuarën
komuniste.
Muzeu do të futet në internet, në mënyrë që të ketë një akses të gjërë në
publik, sidomos tek të rinjtë. Klipet do të jenë të aksesuesshëm për të
gjithë shikuesit në faqen zyrtare elektronike të ISKK, si edhe në youtube.
Ndërkohë faqja në të cilën do të botohet Muzeu i Komunizmit, do të vihet
në lidhje me link-e të tjera insitucionesh të kujtesës, të cilat kanë një
mision të ngjashëm studimi me ISKK, dhe i shërbejnë transparencës së të
shkuarës komuniste.
2. Pse është i nevojshëm ky projekt?
Pas rënies së regjimit komunist në shqipëri, me qëllimin për t‟u distancuar
nga e shkuara komuniste, evidentimit dhe ruajtjes së trashëgimisë
materiale të komunizmit në Shqipëri, iu kushtua shumë pak vëmëndje. Si
pasojë, vendet e vuajtjes, ish burgjet dhe kampet e internimit, iu
nënshtruan shkatërrimit të vazyhduershëm, ndërrimit të destinacionit, ose
asgjesimit të plotë, duke humbur kështu, edhe një pjesë të madhe të
gjurmëve fizike të komunizmit, duke e bërë gjithnjë e më të
padokumentueshëm dhe të pabesueshëm gjithë atë histori 47 vjeçare. I
gjithë ky proces amnezie, i shoqëruar edhe me një mungesë të theksuar
dokumentacioni, provash zyrtare të krimeve të komunizmit, e vështirëson
jashtë mase riprodhimin e periudhës komuniste.
Në këto kushte, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit në Shqipëri, me projektin e këtij muzue virtual të
komunizmit, tërheq vëmendjen publike drejt dramës së asaj kohe dhe rrit
ndërgjegjësimin publik dhe politik mbi trashëgiminë komuniste. Dhe nga
ana tjetër, përmes filmimeve, ai përjetëson, arkivon vizalisht këto vende,
dhe bashkë me ta, edhe vetë historinë e të shkuarës komuniste.
3. Përmbajtja e Muzeut të Komunizmit:
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Gjatë katër viteve që parashikohet të zgjasë ky projekt, në varësi të
buxhetit të aprovuar, do të realizohen disa video ose mini-muze virtualë,
duke përdorur si tematikë vendet e vuajtjes (ish-burg, kamp me tela, kamp
pune, ose vend ekzekutimi). Deri tani, në bazë të studimi të botuar nga
ISKK bazuar mbi dokumentacionin zyrtar, lista është e tillë:
a. Kampet e internimit me tela:
Kampi i Krujës, mars 1945 – shtator 1947
Kampi i Beratit, mars 1945 – maj 1949
Kampi nr.4 (më pas 6) Tepelenë, 1949 – 1953
Porto – Palermo (maj 1949 - dhjetor 1950)
Lozhan, prill – dhjetor 1949 (Maliq)
Kampi i fermës “29 nëntori” Lushnjë (1950)
Kampi i fermës “Çlirimi” Fier (1950)
Kampi nr.3 (në fund nr.5), Valias, Cërrik dhe Kamëz, 1948 – 1953
a. Burgjet:
Burgu nr.1 Peshkopi, vitet 1944 – 1950
Burgu nr.3 Burrel (ose reparti nr.321), vitet 1946 – 1991
Burgu nr.4 Shkodër (më vonë reparti 315), vitet 1944 – 1966
Burgjet nr.2 dhe nr.5 Tiranë ose Reparti nr.313, vitet 1944 – 1991
Burgu nr.7 Durrës, vitet 1945 – 1953
Burgu nr.9 Berat, vitet 1944 – 1953
Burgu nr.11 Vlorë (reparti nr.319 Vlorë), vitet 1944 – 1964
Burgu nr.13 Elbasan, vitet 1944 – 1953
Burgu nr.15 Korçë vitet 1944 – 1964
Burgu nr.17 Gjirokastrër, vitet 1944 – 1953
Burgu nr.18 Kukës, vitet 1945 – 1949
Burgu nr.20 Kavajë, vitet 1945 – 1948
Reparti nr.307 në Tepelenë, vitet 1970 – 1973
b. Kampet e punës të të burgosurve 1947 – 1990
Prill – tetor 1946, Juba, kampi i parë i punës
Stadiumi “Qemal Stafa”
Kampi i Maliqit (Korçë)
Bedeni (Kavajë)
Kampi i Lekajt në Kavajë, 1949
Vlashuk (Berat) 1948 – 1949
Kamëz (Tiranë)
Kanali “Naum Panxhi”
Kampet ku mbaheshin “monarko – fashistët” grekë, 1948 – 1958
Kampet e hekurudhës Peqin – Elbasan, (janar – shtator 1950)
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Kampi i Yzberishtit
Kampi i ullishtave të Vlorës
Kampi nr.6, Rrapi i Trishit Tiranë dhe Varibop (1952 – 1953)
Kampi nr.7 Tiranë (viti 1953)
Gjendja e kampeve të punës dhe internimit
Riorganizimi i fermave shtetërore dhe puna e detyruar
Kampburgu Punëtoria Qendrore e Artizanatit 1950 – 1967
Reparti nr.301, ish kampi nr.1, nga Maliqi në Bulqizë
Reparti nr.302
Reparti nr. 303, ish kampi nr.2, nga Peqini në Spaç
Reparti nr.305, rruga nga Sukthi në Sarandë (1950 - 1991)
Reparti 307 në Valas, vitet 1973 – 1983
Reparti nr.311 (Sarandë), vitet 1958 – 1959
Reparti nr.311 Qafë – Bari
Reparti i Riedukimit nr.312, vitet 1987 – 1991
Reparti i Riedukimit nr.314 i Bardhorit Kavajë
Reparti nr.315, nga Gradishta në Lezhë, në vitet 1966 – 1983
Reparti nr.316, Fushë Arrëz, viti 1974
Reparti nr.318 (Kuçovë 1966 – 1976), (Kosovë 1976 – 1991)
Reparti i Riedukimit nr.323, Fushë – Krujë (1963 – 1967)
Reparti i Riedukimit nr.325
Reparti nr.327 Gjirokastër 1989 – 1991
Reparti nr.328 Bençë 1989 – 1991
Reparti i Riedukimit nr.387 Tropojë
Shtëpia e Pushimit Durrës
Kompleksi “Dinamo” Tiranë
4. Vështirësitë e projektit:
Sipas një studimi të gjendjes, vetëm një pjesë e vogël e këtyre vendeve,
ekzistojnë fizikisht, qoftë edhe si gjurmë ose rrënoja. Si rezultat, vetëm
një pjesë e tyre krijojnë mundësi për filmim, si fjala vjen: ish kampi i
internimit me tela në Tepelenë, ish burgu i Spaçit, ish kampi i Thumanës,
ish kampi i Uzinës së Superfosfatit, ish kampi i Ballshit, shesh ekzekutimi
në Shpal të Mirditës, etj.
Sfida tjetër me të cilin duhet të përballemi gjatë këtij projekti është fakti
që edhe këto site ekzistuese, janë aq të dëmtuar ose të transformuar në
kohë, saqë kanë humbur pothuajse çdo shenjë autenticiteti. Kështuqë në
këtë rast, dëshmitë, dokumentet, janë një element mëse i domosdoshëm
dhe vendimtar për t‟i rindërtuar virtualisht. Ndaj filmimit dhe përgatitjes
virtuale i paraprin një fazë kërkimore dokumentacioni, dhe këshillimi me
disa nga të mbijetuarit, të cilët ofrojnë eksperizën e duhur.
Një tjetër vështirësi në këtë projekt është edhe meanaxhimi i këtij projekti
në kohë, pasi një pjesë e vendeve të lartpërmendura, edhe nëse ekzistojnë
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si gjurmë, rrezikojnë të zhduken se përgjithësisht janë lënë në mëshirë të
komuniteteve pëkatëse, të cilët kanë fare pak njohuri ose pothuajse aspak,
mbi domethënien dhe historinë e tyre vendeve.
5. Përparësitë e projektit:
-

Aksesi i shpejtë në publik si formë elektronike
Mundësitë e mëdha të teknologjisë dixhitale në hartën e
shpërndarjes, lëvizshmërisë dhe personalizimit.
Impakti i fuqishëm vizual dhe akustik i informacionit në shqisat e
audiencës
Krijimi i retrospektivës historike përmes mjeteve dixhitale, në
mungesë të trashëgimisë reale dhe dokumentuese

6. Audienca e projektit:
-

QËLLIMI DHE
OBJEKTIVAT

Publiku shqiptar i të gjitha moshave
Institucionet arsimore
Audiencat e huaja, të cilat kanë kaluar përmes një përvojë të
ngjashme në vendet e tyre
- Studiuesit, media shqiptare dhe e huaj të cilët shfaqin interes për
historinë komuniste në Shqipëri.
Qëllimi i projektit:
Informimi dhe edukimi i publikut mbi krimet, padrejtësitë dhe shkeljen e
të drejtave të njeriut, në Shqipëri gjatë periudhës komuniste (1944-1991).
Në një kornizë më të gjërë, përmes këtij projekti, synohet të krijohet një
ide e qartë mbi natyrën anti-humane të këtij regjimi dhe regjimeve
totalitare në përgjithësi.
Objektivat e projektit
Të informojë publikun mbi burgjet dhe kampet në Shqipërinë Komuniste
dhe kushtet mizore të trajtimit të viktimave në këto kampe
Të evidentojë dhe të ruajë dhe trashëgiminë materiale komuniste, si
dëshmi e një epoke historike
Të edukojë brezat a rinj me ndjeshmëri dhe përgjegjësi historike ndaj të
shkuarës dhe të sotmes
Të nderojë vuajtejet e njerëzve të pafajshëm, viktima të një sistemi
totalitar
Të ndërkombëtarizojë historinë e komunizmit në Shqipëri.
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REALIZIMI I
PROJEKTIT

Faza e parë:
Muzeu virtual nr 1: “Ish kampi i internimit në Tepelenë”
1. Përshkrimi i projektit:
“Muzeu virtual nr.1”, është pjesa e parë e “Muzeut Virtual të
Komunizmit”, një projekt afatgjatë i ndërmarrë nga ISKK për katër vitet e
ardhme në vazhdim.
Me këtë muze virtual synohet të rindërtohet historia pesëvjeçarë e ish
kampit të internimit me tela të Tepelenës, i cili ka funksionuar si i tillë
gjatë periudhës 1949-1954. Ky kamp ka qenë një nga më të mizorët përsa
i përket trajtimit të familjeve të internuara, të përbëra kryesisht nga gra,
fëmijë dhe pleq. Sipas dëshmive, për shkak të trajtimit të keq, nga ushqimi
i keq dhe epidemitë, në këtë kamp vdiqën shumë të internuar, deri në
dhjetë vetë brenda natës. Elementë të tjerë për t‟u evidentuar brenda këtij
projekti, janë edhe trajtimi i dhunshëm nga komanda si edhe puna e rëndë,
të cilës i nënshtroheshin të internuarit.
2. Mënyra e realizimit të projektit:
Projekti realizohet në disa faza:
a. Faza përgatitore:
(Nëntor 2017- prill 2018)
Gjatë kësaj faze, dy punonjës të ngarkuar nga Instituti, kryjnë një punë
kërkimore për të mbledhur të gjithë dokumentacionin dhe informacionin e
duhur mbi këtë ngjarje, duke filluar nga domumentet arkivore në
institucionet përkatëse, e deri tek dëshmitë e vuajtësve të mbijetuar nga ky
kamp. Gjatë kësaj kohe, duke u konsultuar edhe me konsulentë, ndërtohet
skenari i ngjarjes mbi të cilin, konceptohet videoja.
Po gjatë kësaj faze, zgjidhet dhe kontaktohet edhe ekipi i produksionit
filmik, i cili do të marrë përsipër këtë projekt, dhe ndërtohet plani i
veprimit.
b. Produksioni
(Prill 2018-gusht 2018)
Gjatë kësaj faze, një ekip produksioni shkon edhe filmon mbetjet
materiale të kampit të Tepelenës, një aktivitet që zgjat deri në tri ditë.
Grupi i xhirimit shoqërohet nga skenaristi dhe konsulentët, në mënyrë që
të filmohen pamjet e duhura. Meqenëse gjurmët fizike të këtij kampi janë
zhdukur pjesërisht, projekti do të bazohet mbi filmimin e mureve të
kazermave të cilat janë akoma ekzistuese, filmimin e objekteve personale
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të cilat kanë vlerën e dëshmisë.
Rimëkëmbja në mënyrë virtuale e këti kampi bëhet duke u bazuar në
dëshmitë e të mbijetuarve të këtij kampi, dhe dokumentat ekzistuese
zyrtare. Pjesët e munguara, rindërtohen virtualisht duke përdorur teknikat
dixhitale.
Filmimet do të bëhen me formatin e videos 360 gradë, me rezolucion 4 K,
dhe grafikën 3D.
c. Post-produksioni
(Gusht 2018-tetor 2018)
Gjatë kësaj fazë, i gjithë materiali i filmuar i nënshtrohet përpunimit dhe
montazhit filmik, në varësi të skenarit. Pjesë e post-produksionit është
edhe përkthimi i tekstit, voiceover-i dhe efektet zanore.
d. Publikimi i muzut virtual
(Tetor 2018-Nëntor 2018)
Pas post-produksionit, videoja e përgatitur publikohet në faqen zyrtare të
ISKK, në youtube, u niset institucioneve partnere, dhe shpërndahet në
rrjetet sociale.
Pjesë e publikimit të kësaj videoje, është edhe shfaqja e materialit për
nxënësit nëpër shkolla, si pjesë e marrëveshjes së ISKK me Ministrinë e
Arsimit, për informimin e të rinjve për historinë e komunizmit në
Shqipëri.
PRITSHMËRITË E
PROJEKTIT

e. Pritshmëritë e projektit
-

Shikueshmëri nga një audiencë prej 2 milionësh, brenda dhe jashtë
vendit
Mbledhja e provave dhe dokumentave materiale, të cilat bëhen
pjesë e arkivës së ISKK
Konferenca dhe debate publike të provokuara nga ky projekje.
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PARTNERË TË
PROJEKTIT

Autoritetin për Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit,

Instituti Integrimit të Ish të Përndekurve Politikë, shoqatat e Ish të
Përndjekurve politikë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Pushteti Lokal
i vendeve të përfshira në projekt, etj.

2. BOTIMET
2.1 BOTIMET STUDIMORE/DOKUMENTUESE
“Fjalor enciklopedik i vikitimave të terrorit komunist”,
vëllimi VI (Gërmat L-P)
Azem QAZIMI, Çelo HOXHA, Daniela RUNA, Brunilda DOÇI, Kolë KAMSI, Juliana KURTI.
Pas botimit volumit V- të “Fjalorit enciklopedik të viktimave të terrorit komunist”, në vitin 2016,
një grup i caktuar pune i Institutit nga drejtoria e Arkivës në bashkëpunim me Drejtorinë e
Studimeve, arriti të hartonte volumin e gjashtë të kësaj kolane. Në volumin e VI-të, përfshihen
viktimat me iniciale tre gërmat pasardhëse: “N”, “NJ”, “O”, “P”. Ashtu si edhe në katër volumet
parardhëse, këtu pasqyrohen të gjithë individët të cilat kanë
vuajtur këto forma persekutimi: ekzekutim me gjyq ose pa
gjyq, burgim, internim dhe dëbim.
Jetëshkrimet e përfshira në këto botime, veç të dhënave
personale, përmbajnë edhe kualifikimin juridik të veprës
penale, e cila ka justifikuar represionin si dhe ecurinë e
dënimit dhe fatet e mëtejshme të personit që ka vuajtur
dënimin. Në rastin e personave, që kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, biogramet janë mjaft
të zgjeruara, duke iu referuar publikimeve shkencore të
mëhershme si dhe leksikonëve dhe memuaristikës
ekzistuese.
Botimi i ketij vëllimi, ashtu si edhe vëllimeve të
mëparshme, u realizua në bashkëpunim me Fondacionin
“Konrad Adenauer” në Tiranë
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“Akte gjyqësore politike gjatë komunizmit në Shqipëri: Grupit Tekniko-intelektual”
(Procesi i Maliqit)”
Leka NDOJA
Në këtë vëllim prej 320 faqesh, të pajisur me shënime, një hyrje dhe përfundime, jepen
argumente lidhur me kontekstin historik e politik të Procesit të Maliqit, që i shërbeu regjimit
komunist të Tiranës si shkak për largimin e Misionit Ushtarak Amerikan nga Shqipëria. Në këtë
studim janë shfrytëzuar dokumente arkivore të: AQSH, AMPB, AISKK, Obopus Bfiend, (Bfiend
operations), “Security information”, Washington D.C., CIA, Un. Wisconsin, etj.
Studimi ka këtë përmbajtje:
Kapitulli i Parë: Procesi Hetimor i, Ing. Abdyl Sharrës, Ing. Kujtim Beqirit, Ing. Vasil Manos,
Zyrika Manos, Llog. Eugenio Scaturo, Gjeom. Mirush Përmeti, Ing. Aleks Vasili.
Kapitulli i Dytë: Procesi Gjyqësor i Kënetës së Maliqit i (Ing. Sharra, Ing. Beqiri...), Procesi
Gjyqësor i kënetës së Maliqit II (Gjeom. Përmeti , Ing. Vasili...)
Kapitulli i tretë: Analiza të Sigurimit & Shkresa.
“Gjyqi i Grupit Tekniko-Intelektual”, mori këtë emërtesë gjatë zhvillimit të hetimeve dhe të
procesit gjyqësor të “Grupit të Deputetëve”, kur akuza e mbiquajti Riza Alizotin si kryetar të
këtij grupimi ashtu sikundër Sigurimi i Shtetit e detyroi përkthyesin Beqir Çela të vetë-emërohej
nënkryetar. Ky klasifikim është shoqëruar edhe me emërtime të tjera propagandistike si:
elementë, grup, klasë apo organizatë: tekniko-intelektuale, tekniko-profesionale, agjentosabotatore, tekniko-kriminale, agjenturore etj. Këto emërtime u vendosën për të penalizuar
veprimtarinë e njerëzve që ishin shkolluar në Shkollën Teknike të Tiranës “Harry Fultz”, apo të
intelektualëve që kishin studiuar në Robert College në Stamboll si ing. Riza Alizoti, ing. Skënder
Dako, Dr. Gjergj Dako etj.
Në vendimet e 2 gjyqeve ndaj intelektualëve dhe teknikëve që
punuan në tharjen e Kënetës së Maliqit, u dënuan me vdekje 7
specialistë. Dy prej të ekzekutuarve ishin të huaj: kroatja
Zyrika Mano dhe italiani Eugenio Scaturo. Përfshirja e të
huajve në dënimet kapitale u bë për t‟i dhënë gjyqit një
përmasë ndërkombëtare. Ndërsa maksimumi i dënimit u
zbatua ndaj dy inxhinierët vlonjatë Abdyl Sharra dhe Kujtim
Beqiri. Ky proces u pasua edhe nga hetime dhe gjyqe të tjera
që shoqëruan prishjen e marrëdhënieve diplomatike të
Shqipërisë me Britaninë e Madhe dhe SHBA, të cilët mbyllën
përfundimisht misionet përkatëse në Tiranë. Gjatë punimeve,
dhe bonifikimit të plotë të Maliqit, ku norma e çdo vullnetari
do të ishte 2.5 m3, dhe e të burgosurve 3.5 m3, janë vrarë apo
janë varrosur të gjallë në moçal apo në skarpatet e kanalit 63 të
burgosur politikë.
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"Terrori komunist i vitit 1951"
Kastriot DERVISHI
Në këtë studim, bazuar mbi dokumente autentike nga arkivat shtetërore, studjuesi Kastriot
Dervishi, fokusohet posaçërisht në historikun e Grupit të Rezistencës, Bashkimit Kombëtar dhe
ngjarjes së vënies së dinamitit në legatën sovjetike.
Për më gjërë, ky studim ka në qendër të vëmendjes së tij organizimin e fshehtë të qëndresës
antikomuniste në formën e organizatave ilegale, si dhe atë të
luftës që iu bë inteligjencies së shtresës së mesme, në
administratën e shtetit komunist deri në vitin 1951. Sipas
autorit, “Është përzgjedhur kjo kohë, sepse ngjarjet lidhen
njëra me tjetrën, janë ndriçuar jotërësisht, si dhe kanë pasur
ndonjëherë edhe përfundime të gabuara. Studimi im është
bërë që ngjarjet e kësaj kohe të mos ngelen vetëm në
interpretimin e Sigurimit të Shtetit dhe propagandës
komuniste të kohës.”
Diapazoni i ngjarjeve që zhvillohen midis viteve 1949-1952
përbën sfondin e përndezur të survejimeve, gjurmimeve,
burgosjeve e pushkatimeve dhe që konsiderohet si lulëzimi
më i zi i terrorit stalinist në Shqipërinë komuniste. Ngjarjet
kulmojnë me hekatombën intelektuale të shkurtit 1951,
pushkatimin pa gjyq të 22 prej martirëve, qindra arrestimeve
etj, dhe asaj që njihet në histori si "incidenti i bombës në
legatën sovjetike".

"Fondi i gjeneral Alberto Parianit" (mars-korrik 1943)
Përkthyer dhe përgatitur për shtyp nga Alvin SARAÇI
Është fjala për gjeneral Alberto Parianin, heroi i Luftës së Parë Botërore në Itali. Pariani ka qenë
një figurë tepër ambiguide e kontradiktore, paradoksalisht me një dashuri të veçantë për
Shqipërinë, ndërsa gjatë gjashtë muajve të mbramë të vitit 1943 ai vjen si i dërguari i Musolinit
në vendin tonë, d.m.th., si pushtues.
Libri rrok 6 muaj nga "misioni Pariani" në Shqipëri, mars-korrik 1943. Janë gjashtë muaj të
ethshëm ku parakalojnë mjaft figura të rëndësishme të kohës, ku konteksti i ngjarjeve ndryshon
nga dita në ditë, nga ora në orë. Në këto dokumente analizohet e gjithë periudha 1939-
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1943. Ndër to përmendet relacioni me titull: “Progresi i
situatës së brendshme në Shqipëri nga 7 prilli 1939 deri në
momentin aktual” i dërguar Parianit nga Giuseppe Bastianini,
Nënsekretar i Shtetit për Çështjet e Jashtme (i datës 14 majit
1943), që përshkruan situatën në Shqipëri
gjatë tre periudhave: 1. Nga bashkimi i Italisë me Shqipërinë
deri në Luftën Italo-greke, 2. Gjatë periudhës së fërkimeve
italo-shqiptare deri në vendosjen e Qeverisë Kruja, 3. Nga
Qeveria Kruja deri në maj 1943.
Një interes të madh për të kuptuar situatën politike që solli
edhe komunizmin në Shqipëri, është fondi që përmban dhe
një relacion të pasur të 19 marsit 1943, lidhur mbi gjendjen
dhe rendin publik, ku komentohen ngjarjet e viteve 19391943, qëndrimi i nacionalistëve, zogistëve dhe komunistëve
ndaj italianëve, prania e çetave dhe gjendja kaotike në Vlorë.

"Përtej harrimit - Abdulla Rami", monografi
Ermira XHOMAQI
Bëhet fjalë për monografinë e njërit prej personaliteteve më të shquar të elitës intelektuale
shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore, avokat Abdulla Ramin, i njohur për kontributin e tij në
rezistencën kundër pushtuesve dhe në bashkimin shqiptar, dhe që për ironi, pësoi fatin e tragjik
të elitës më të zgjedhur antikomuniste, duke u burgosur e
internuar nga regjimi komunist deri në fund të jetës së tij.
Kjo biografi për figurën e Abdulla Ramit u hartua dhe u
realizua mbi bazën e të dhënave arkivore shtetërore, të
dokumentave të tij shkollore të liceut dhe universitetit, të
arkivave të gjykatave të Kosovës dhe Shqipërisë, të shkrimeve
në shtypin zyrtar dhe jozyrtar, të vendimeve gjyqësore të
arkivit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe mbi
kujtimet e bashkëkohësve, bashkëvuajtësve dhe
bashkëfamiljarëve, arkivin fotografik të familjes Rami, si edhe
fotove të realizuara në vendet ku ka jetuar e vuajtur ai.
Përtej një monografie, përmes personazheve dhe ngjatjeve
historike, ku libër sjell historinë e bashkëstudentëve të tij, dhe
dëshmon edhe njëherë fatin e atyre intelektualëve shqiptarë të
formuar në Europën perëndimore dhe veçanërisht në Francë.
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"Enver hoxha - gjysma tjetër e hënës"
Vasfi BARUTI
Monografia "Enver Hoxha - gjysma tjetër e hënës" e
studiuesit Vasfi Baruti, sjell fakte të reja mbi figurën e ishdiktatorit, të cilat lidhen kryesisht me periudhën 1908-1948.
Ky është ndër studimet më të imëta e skrupuloze të realizuara
mbi këtë figurë, përmes dokumentesh, gjurmësh e dëshmish,
ku ndërthuret pasioni i zhbirilimit të së vërtetës me një intuitë
të hollë prej dedektivi.
Faktet që sjell Baruti, janë të paabstragueshme dhe ndërtojnë
disa linja të mistershme që rrëfejnë se si arriti të fabrikojë
Enver Hoxha të shkuarën e tij dhe si arriti të ndërtonte
personalitetin e tij okult.

"Dosja e diktaturës"
Pjetër PEPA
Ashtu siç shprehet edhe në titull, ky libër është një
dosje që pasqyron më së shumti fakte, emra, data, të
cilat përbëjnë momentet më dramatike të
persekutimit komunist në Shqipëri, e sidomos
procesin e degradimit të drejtësisë. Në libër flitet për
gjyqin Special të 1945-ës, përndjekjen ndaj klerit,
rezistencën ndaj instalimit të diktaturës dhe viktimat
e kësaj rezistence, dhe është i pajisur me të dhënat e
të ekzekutuarve me dhe pa gjyq, dokumente
gjyqësore, jetëshkrime, me dënimet dhe ekzekutuesit.
Ky studim është fryt i një kërkimi njëzetvjeçar në
arkivat shqiptare, në arkivën e Vatikanit, si edhe në
arkivën e medias.
Libri është një ribotim, nisur nga vlerat e
papërsëritshme që ka si një dëshmi kujtese historike
nën gjykimin e ftohtë të autorit, por edhe për faktin
se prej kohësh, falë interest të madh, ky botim nuk
gjendet më në treg.
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"Saga e Blloshmëve nën terrorin komunist", kronikë dhe monografi
Bedri BLLOSHMI
Ky libër përmbledh gjithë historinë e familjes Blloshmi,
lidhjet e saj të hershme me politikën shqiptare dhe
nacionalizmin, duke u ndalur gjatë pastaj në ngjarjet gjatë dhe
pas Luftës së Dytë Botërore.
Në libër përshkruhen gjërësisht, në mënyrë të dokumentuar
gjitha format e përndjekjes së kësaj familjeje nga më të
përvuajturat gjatë regjimi komunist, përfshirë këtu edhe
pushkatimin e poetëve martirë Genc Leka dhe Vilson
Blloshmi.
Autori Bedri Blloshmi, një ndër pasardhësit e mbijetuar të
familjes Blloshmi, është autori i disa librave të rëndësishëm që
dëshmojnë përvojën në burgjet dhe kampet e punës në
komunizëm, si: "Nga ferri komunist", "Revolta e Qafë-Barit",
"Spaçi", etj.

"E vërteta e 'komplotit çam' me 1960 – studim
Kastriot DERVISHI
Gjatë periudhës 1944-1960, shumë çamë ishin dënuar me
vdekje apo gjendeshin në burgjet e komunizmit. Por ajo
që ndodhi në vitet 1960-1961 dhe që pati efekt të madh
në vitet vijuese, rezultoi në përmasa genocidiste ndaj
popullsisë autoktone shqiptare me origjinë nga krahina e
Çamërisë në shtetin grek. Për këtë arsye, gjetja e rrënjëve
të të ashtuquajturit “komploti Çam”, është i rëndësishëm
për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në të vërtetë ato vite
dhe a ka qenë vërtet ndonjë komplot?
Ky është punimi i parë studimor që hedh dritë mbi të
vërtetën. Nga analiza e provave dhe fakteve që sjell ky
studim i Kastriot Dervishit, të filtruara nga manipulimet
e regjimet, nuk rezulton kurrkund “komplot” i Teme
Sejkos dhe as bashkëpunim ndërkombëtar. Por me ta,
regjimi i Enver Hoxhës goditi pikërisht pjesën më aktive
të popullsisë çame, atë që ishte antifashiste, me
kontribute qysh në luftë. Me këtë dënim, ky regjim i
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shërbeu propagandës greke të cilën e quante “monarko-fashiste”, duke mos lënë çam antifashist
pa dënuar, ndërkohë që regjimi komunist, deklaroi në atë kohë se tri shtete, Jugosllavia, Greqia
dhe SHBA, në bashkëpunim me grupe shqiptare brenda dhe jashtë vendit, po përgatiteshin të
rrëzonin shtetin socialist në Shqipëri.

"Himne, këngë e marshe të ballit kombëtar"
Enver MEMISHAJ (LEPENICA)
Libri prej 500 faqesh na njeh me historikun e një repertori tejet të begatë të teksteve të Ballit
Kombëtar, me bukurinë e tyre artistike dhe pathosin patriotik. Ashtu siç shprehet Fatos Mero
Rrapajt: “këngët për Ballin Kombëtar si dhe shumë ngjarje dhe sotëm politikë ishin „këngë të
ndaluara‟, por asnjëherë nuk u shuan në kujtesën e brezave, sidomos të atyre që vuajtën gjer në
palcë thikën e mallkuar, diktaturën e proletariatit dhe luftën e klasave...
Ndërmjet këtyre këngëve ndriçohen ngjarje dhe figura historike si
Mid‟hat Frashëri, Skënder Muço, Safet Butka, Hysni Lepenica, Bego
Gjonzeneli etj., parë në një këndvështrim tjetër nga ai komunist.” Me
këtë rast bie poshtë pretendimi i zërave të shumtë komunistë gjatë
diktaturës, se, gjoja, "ç'qenka ajo forcë politike antifashiste si Balli, që
nuk i mbahet mend qoftë dhe një këngë e vetme”
Në një vështrim tërësor libri i Enver Lepenicës “Himne, këngë dhe
marshe patriotike të Ballit Kombëtar” është një prurje me vlerë në
bibliotekën e pluralizmit kulturor, që çliron “këngët e ndaluara” nga
pluhuri i harresës dhe ua jep lexuesit.

2.2 BOTIME MEMUARISTIKE

"Zërat e kujtesës", vëllimi IV
Luljeta LLESHANAKU, Agron TUFA
Ky vëllim, është vazhdim i kolanës së botimit në formë të
transkriptuar të dëshmive audio-vizuale të viktimave të
komunizmit në Shqipëri, një projekt ky i nisur para katër vjetësh
nga Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit.
Të intervistuarit në këtë numër, janë: Agim Akcani, Asije
Habili, Lekë Frroku, Reshat Kripa, Klora Mirakaj, Mirush
Osmani, Prelë Syku.
Nga dëshmitë e gjata dhe të detajuara të të mbijetuarve të
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përfshirë në këtë përmbledhje, ofrohen fakte, përvoja, lidhur veçanërisht me disa nga ngjarjet,
vendet dhe aspektet kyçe të periudhës komuniste, të njohura në histori si: “procesi i dënimit të
sabotatorëve të kooperativës së Baldushkut”; internimi në kampin e Tepelenës; internimi në
kampin e Beratit; kampi i punës në Kamzë; arrestimet dhe burgosjet politike (1945-1990); burgu
i Spaçit, burgu i Ballshit dhe Qafë-Barit; puna e detyruar nëpër burgje dhe kampet e punës;
kampet e internimit në Savër, Gjazë, Gradisht (1955-1990); trajtimi në hetuesi; taktikat e ishSigurimit të Shtetit për rekrutimin dhe vënien në shërbim të qytetarëve; gjyqet politike; arratisjet
në kufi; grupet ilegale (ose të arratisurit) gjatë periudhës 1944-1950; përndjekja e individëve dhe
familjeve për motive politike (mohimi i së drejtës për shkollim, kualifikim, ushtrim të
profesionit, dhe refuzimi social); strategjia propagandistike e regjimit dhe impakti i saj social, etj.

"Kujtimet e një gazetari të regjur" nga Luan Rexha
Përktheu dhe përgatiti për shtyp, Dr.Alvin SARAÇI.
Ky libër, është një përmbledhje me artikuj të gazetarit të mirënjohur Italian me origjinë
shqiptare, Luan Rexha, i cili pasqyron realitetin shqiptar të viteve shtatëdhjetë, të parë me sytë e
një qytetari perëndimor.
Siç e pohon edhe vetë autori, ai ka qenë gazetari i parë perëndimor që iu dha një vizë për të
vizituar Shqipërinë dhe për të bërë një panoramë të vendit
gjatë marrëdhënieve me Kinën. Ai na jep një tabllo me
ngjyra të gjalla të një vendi të izoluar dhe të indoktrinuar,
ku mungonte liria e shprehjes, e shtypit dhe e ushtrimit të
besimeve fetare.
Karriera e Luan Rexhës është e shumëanëshme. Në fillim si
gazetar pranë “Giornale di Sicilia”, atij i duhet të
përshkruajë Siçilinë në periudhën e Mafias, pastaj tërmetin
e vitit 1967 dhe pastaj eksperiencën shqiptare.
Njëkohësisht, kontributi i tij shtrihet edhe në fushën e teatrit
si autor i disa dramave, muzikaleve dhe të kinotekës. Kjo i
krijon atij mundësinë që të jetë në kontakt me njerëz të
letrave dhe të artit, ambjente këto me orientim të majtë. Por,
ndikimi tek ai i komunizmit italian, që është në thelb
perëndimor, nuk e ndihmon aspak të pajtohet me
totalitarizmin e socializmit real, që gjen në Shqipëri.
Në këto artikuj, nuk mungojnë elementet autobiografikë, që
e pasurojnë edhe më tepër kuadrin e ngjarjeve.
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"Një si mijëra familje të tjera" - album narrativ
Musa ÇAPANI
Bëhet fjalë për një seri portretesh e skicash, peisazhesh e vizatimesh, kronologji emrash e
familjesh, nga kampe të ndryshme internimi, duke filluar nga “kampet me tela”, e mandej nëpër
kampe të tjera internimi me punë të detyruar anekënd Shqipërisë komuniste. Pamjet që ofrohen
janë ngjethëse; përshkrimi narrativ që shoqëron albumin, po kaq ngjethës.
Autori i këtij libri, Musa Çapani, ka kaluar nëpër pesëmbëdhjetë kampe të tilla, duke filluar nga
viti 1948, e deri në vitin 1991. Pas burgjeve, siç rrëfen ai vetë, të parët u hapën vendqëndrimet e
internimit në kalatë e Krujës, Beratit dhe në Fermën e Kamzës. Më vonë u shtuan dhe kampe të
tjera. Pas vitit 1960, Shqipëria u mbush e tëra me kampe internimi e dëbimi. Viti 1991 familjen
Çapani e gjeti në tre vende internimi: Grabjan, Petë, Çermë–Kamp.
Falë talentit dhe ndjeshmërisë së këtij njeriu, ne kemi shansin që t‟i ofrojmë sot publikut imazhe,
dëshmi të prekshme të vuajtjeve, persekutimit mizor të shumë familjeve për motive politike në
komunizëm, një botim ky që merr një rëndësi të qartë në kushtet e mugesës së dokumentacionit
dhe gjurmëve fizike të këtyre ngjarjeve. Dhe kjo nuk ndodh falë ambicjeve artistike të autorit,
por vetëdijes për të dëshmuar. Ose siç shprehet vetë ai: “Unë tregova atë që jetova... Këtë
iniciativë timen dëshiroj që
ta vijojnë edhe
bashkëvuajtës të kampeve
në të cilët unë nuk kam
jetuar. Sa më shumë përvoja
të tilla të kemi, aq më e
saktë dhe e plotë do të dalë e
vërteta për familjet që
vuajtën internim-dëbimin
dhe vetëm kështu do t‟u
pritet rruga spekullimeve për
numrin real të familjeve që
realisht u internuan apo u
dëbuan dhe që e kaluan tërë
jetën larg vendlindjes së
tyre, në vendqëndrimet e
detyrueshme të skëterrës
komuniste.”
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"Repsi - kampi i punës së detyruar", memuaristikë
Shkëlqim ABAZI
Ky libër është nje botim memuaristik i Shkelqim Abazi, i cili
i burgosur në moshën 16 vjeç, përjeton ato tortura, vuajtje,
mundime fizike, që përjetuan të gjithë të burgosurit politikë
të regjimit komunist në Shqipëri. Por, në këtë memuar, ai
sjell përvojën e tij në njerin prej kampeve të punës së
detyruar, atë të Repsit.
Libri është shkruar me gjalleri e plot humor te zi, saqë nuk
lëshohet doresh. Rrëfimi është i detajuar, ambiental, me
situata, e portrete bashkëvuajtësish, kryesisht figura të larta e
gjerësisht të njohura të klerit të dënuar katolik si Atë Zef
Pllumbi, Dom Simon Jubani, Atë Mark Hasi, etj.

"Pështjellimet e fatit" Vëllimi I, vëllimi II
Sokrat SHYTI
Romani memuaristik me dy
vëllime "Pështjellimet e fatit" i
Sokrat Shytit, është një autopsi e
përditshmërisë ngjethëse, e
ankthshme e viteve '60, fill pas
prishjes së marrëdhënieve
diplomatike me BRSS-në, kur
makina grirëse e represionit
komunist nis "gjuetinë e
shtrigave" mbi ata pak
intelektualë me prirje liberale.
Ngjarjet që pasqyrohen në libër,
janë reale, ngjarje autobiografike
të autorit, dhe përcjellin fatin e kobshëm të miqve të tij në
redaksinë e Radios, e tok me ta, edhe fatin personal e
familjar.
I kthyer nga studimet në Univesitetin shtetëror të Moskës,
fill pas ndërprerjes së marrëdhënieve shqiptaro-sovjete në vitin 1960, Sokrat Shyti punoi në radio
"Diapazon" (që aso kohe gjendej në rrugën e Kavajës), në një redaksi me miqtë e tij gazetarë Vangjel Lezho dhe Fadil Kokomani - që të dy, mandej, të arrestuar, e më vonë, të pushkatuar nga
regjimi komunist. Romani është një homazh për kujtimin e këtyre dy ish-gazetarëve të
pushkatuar. Fill pas arrestimit të miqve, si për ta mbushur kupën, një vëlla i tij piktor, arratiset
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jashtë shtetit. Sokratin e arrestojnë në shtator 1963, ndërsa në nëntor të atij viti e internojnë
familjarisht me nënën dhe motrën e vogël në një vend midis Ardenicës dhe Kolonjës së
Lushnjës. Për 27 vjet rresht, familja banon në një kasolle lopësh me kallama, pa dritare, ndërsa
Sokrati u nështrohet punëve të detyruara. Pëgjatë 27 viteve ai është i shtrëguar ligjërisht të
paraqitet tri herë në ditë tek i Plotfuqishmi i zonës, pa të drejtë të lëvizë nga vendi i internimit, i
privuar nga çdo lloj dokumenti, etj.
Shkrimtari Sokrat Shyti ka në dorëshkrim edhe këto romane: "Përtej misterit", "Mes tundimit dhe
vorbullës", "Gërryerjet e makthit", "Hija e turpit dhe e vdekjes", "Koloneli kryedhjak", "Shpresat
e nëmura", etj, pra një projekt ciklik i mbaruar që përbën morfologjinë e përditshmërisë së
diktaturës komuniste.

"Kalvari i grave në burgjet e komunizmit", Memuaristikë
Fartbardha MULLETI
Në këtë libër, përfshihen dhjetëra histori të grave shqiptare që vuajtën në mënyrën më mizore
periudhën komuniste. Kjo përmbledhje është rezultat i një punë skrupuloze mëse dhjetëvjeçare i
autores Fatbardha Saraçi, duke i kontaktuar dhe
intervistuar me radhë gratë, dhe duke i transkriptuar me
shumë kujdes rrëfimet e tyre. Historitë që rrëfehen në
libër, janë rrënqethëse; vuajtjet fillojnë nga ato më të
thjeshtat fizike (si puna e detyruar), tek uria, torturat fizike
në hetuesi, e deri tek përballja me vdekjen e fëmijëve në
duart e tyre, siç ka ndodhur në dhjetëra raste në kampin e
Tepelenës. Por aty tregohen edhe vlerat e një qëndrese
fizike, morale e shpirtërore në përballjen e tragjedisë, që u
shkaktoi komunizmi mijëra familjeve shqiptare.
Ky libër është ribotim i përmirësuar dhe saktësuar, pasi
botimin i parë i ISKK (2014). Falë përmbajtjes së tij, ky
botim ka ngjallur një interes të jashtëzakonshëm publik,
dhe për momentin, nuk gjendet as edhe një kopje e tij, gjë
që na nxiti të bëjmë një ribotim. Ndërkohë, janë edhe disa
shtëpi të huaja botuese, që po përgatisin botimin e librit në
gjuhët e tyre.
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2.3 LITERATURË NGA BURGJET DHE KAMPET
“Kujdesjet e bletës”- ese filozofike, Vëllimi I, Vëllimi II
Isuf LUZAJ
Bëhet fjalë për 6 libra me ese filozofikë e interpretative të filozofit, shkrimtarit e poetit Isuf
Luzaj (1913-2000). Lënda është organizuar në dy vëllime, me titullin "Kujdesjet e bletës I" dhe
"Kujdesjet e bletës II"
I anatemuar gjatë diktaturës dhe i mërguar, Luzaj qëndroi dhe e
shkruajti veprën e vet kryesisht në Argjentinë. Hartues i
Dekalogut të Ballit Kombëtar, Isuf Luzaj, ishte ndër
intelektualët antikomunistë, që dëshironte të realizonte idealin
kombëtar të Rilindësve për një Shqipëri të
Bashkuar e Demokratike. Gjashtë librat
me ese filozofike (metafizika dhe
metalogjika), botohen për herë të parë në
shqip.
Këto janë fillimi i një publikimi në
vazhdimësi i të gjithë trashëgimisë
filozofike të Isuf Luzajt, të mbetur në
dorëshkrime dhe që përbëjnë dhjetra
vëllime.

"Udha e kryqit"
Hektor SHËNEPREMTE
Bëhet fjalë për një përmbledhje me poezi të Hektor
Shenepremtes, që janë poezi të shkruara në burg e internim. Ky
dorëshkrim, pa dritën e botimit, falë iniciativës së zotit Neritan
Ceka, mikut të tij të fëmijërisë, i cili i mblodhi dhe ia ofroi
ISKK.
Hektor Shënepremte, i përket njërës nga familjet më të
persekutuara nga regjimi komunist, e ndëshkuar me burgje dhe
internime njërin pas tjetrit, me një jetë ku të shkruarit dhe të
përkthyerit në fshehtësi pas punës së rëndë, mbetej i vetmi
ngushëllim. Poezitë e këtij vëllimi janë të mjaftueshme për të
kuptuar dimensionet e një poeti jo të zakonshëm, që zë një vend
nderi në poezinë klandestine të periudhës së diktaturës komuniste në Shqipëri. Çdo poezi e tij
është një pamflet, por edhe një vepër arti, që do t‟i kishte kushtuar vite të tëra burgu politik, nëse
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do të kishte rënë në duart e njerëzve të regjimit, ashtu siç ranë poezitë e Vilson Blloshmit. Në të
njejtën kohë ato janë një dëshmi për të treguar se diktatura nuk shkatërroi vetëm thjeshtë
kualitetin e jetës njerëzore, duke i mohuar një populli të tërë kushtet minimale të jetesës, por
edhe talentet e tij, duke i mohuar kombit vlerat mbi të cilat ngrihet. Siç shprehet zoti Neritan
Ceka në parathënien e këtij, “lexuesi ka të drejtë të pyesë: kush mund të ishte bërë Hektor
Shënepremte në një Shqipëri të lirë?”
Ky botim, i përket atyre projekteve të ISKK, të cilët së pari promovojnë gjestin, rezistencën
morale dhe kulturore të individëve gjatë regjimit komunist, dhe në të njejtën kohë, na ndihmon
të krijojmë perceptimin e asaj periudhe përmes përmbajtjes së poezive.

"Ferri" i Dante Alighieri-t
Përkthyer nga Hektor SHËNEPREMTE
Nuk është e rastësishme që ky përkthim i "Ferrit" të Dantes vjen në përkthimin e një ish-të
përndjekuri politik të diktaturës komuniste, tashmë të të ndjerit Hektor Shënepremte (19211997). Në fakt, të gjitha përkthimet e "Komedisë hyjnore" që kemi në shqip, janë
përkthyer/shqipëruar nga ish-të dënuar dhe të internuar politikë të regjimit komunist. Dy
përkthyesit e "Komedisë" së plotë të Aligerit - mjeshtat e mëdhenj - Pashko Gjeçi dhe Mark
Ndoja, që të dy njohës të thellë të poezisë klasike romano-latine, ishin ish-të dënuar të regjimit.
Që të dy e patën përmbushur përkthimin integral të "Komedisë hyjnore" në tercina të rimuara, në
një gegënishte të pasur leksikore e idiomatike, plot kumbe e jone muzikore, pra, në përkthim
poetik. Ndërsa përkthimi i Pashko Gjeçit mbeti i vetmi
botim (dhe ribotim) deri në rënien e komunizmit, përkthimi
(gjithashtu i plotë) i Mark Ndojës e pa dritën e botimit pas
rënies së komunizmit, pra, postmortum.
Përkthimi i dytë në shqipen standarde (pas Cezar Kurtit) dhe
i vetmi në llojin e vet i pjesës së parë të "Komedisë", pra,
"Ferri-t", është ky përkthim i Hektor Shënepremtes,
gjithashtu, edhe ky, pa e prishur traditën e të dënuarve dhe të
dëbuarve të mëparshëm nga regjimi. Është i vetmi në llojin e
vet ky variant, sepse është sjellë në llojin e përkthimit ad
literam (përkthim i fjalëpërfjalshëm), domethënë i parimuar,
jopoetik. Në fakt, në traditën tonë përkthimore tipi i
përkthimit të fjalëpërfjalshëm ndeshet rrallë, por në kulturat
e huaja letrare është shpesh herë një lloj përkthimi me
rëndësi të madhe, për të kuptuar sa më saktë e besnikërisht
idetë, mendimin dhe imazhet strikte të origjinalit.
Siç e kemi bërë të njohur edhe më parë, ky botim i përket atyre veprave që më së pari kanë të
bëjnë me një nga objektivat e ISKK për njohjen dhe publikimin e trashëgimisë së burgjeve dhe
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kampeve, veprave të shkruara, përkthyera, lëvruara nën presion politik, në fshehtësi, dhe të
cilave u është mohuar e drejta e publikimit. Është pikërisht procesi i përkthimit në kushte të
jashëzakonshme, ajo që përbën edhe simbolikën e këtij botimi.

"Fjalor i shtjelluem i gjuhës shqipe (flora e fauna)" vëllimi 2
Atë Benedikt DEMA
Ky fjalor, ka pësuar fatin e disa veprave letrare, shkencore e enciklopedike, sikundërse dhe puna
e pamatshme përkthimore e inteligjencës shqiptare,
sidomos e klerit katolik në veçanti, që në momentin e
sekustrimit të dorëshkrimeve, iu nënshtruan
falsifikimeve abuzive, vjedhjeve e plagjiaturave.
Dorëshkrimi i këtij Fjalori qe marrë nga zyrat e hetuesisë
së Shkodrës, pas arrestimit të Dom Gjergj Simonit, tek i
cili ruhej, i groposur tok me dorëshkrimet e tij personale.
Dorëshkrimi i Fjalorit të At Benedikt Demës që mban
titullin "Mjekí", u vodh pjesërisht dhe u botua nga një
mjek popullor në vitet shtatëdhjetë. Vëllimin e parë të
kësaj vepre heroike voluminozë të mbetur në dorëshkrim
në arkivat e shtetit komunist, ISKK e ka botuar dy vjet
më parë. Pra, “Fjalori” ka një histori të vetën në
trashëgiminë që ka lënë Atë Benedikt Dema, dhe i
ofrohet për herë të parë lexuesit.

"Enciklopedi e historisë së botës" -John Bawle
Përkthyer nga Lazër RADI
Një nga veprat më të rëndësishme në fushën e përkthimive të
Dr.Lazër Radit, është vepra "Enciklopedi e Historisë së Botës" e
historianit John Bawle. Bëhet fjalë për një punë voluminoze prej
1000 faqesh, për të cilën punoi për një kohë të gjatë.
Kjo vepër përbëhet nga 21 kapituj mbi historinë e botës, ku
trajtohen pothuajse gjithë etapat e saj, në këndvështrimet më të
plota. Libri ka vlera të jashtëzakonshme njohëse dhe edukuese,
Lazër Radi i hyri përkthimit të kësaj vepre me bindjen se “Rinia
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shqiptare, duke studjuar historinë e botës, do të kujtohet të studiojë siç duhet edhe historinë e
vendit të vet.”
Ky libër, ashtu si edhe disa botime të tjera të ISKK, është përkthyer në kushtet e burgjeve dhe
internimeve, një zgjedhje që përmbush njërën nga detyrimet e sanksionuara me ligj të këtij
aktivitetit të këtij instituti.

3. KONFERENCA

3.1 KONFERENCA TË ORGANIZUARA NGA ISKK
8 Shtator 2017, Tiranë: "71 vjetori i kryengritjes antikomuniste të Postribës"
Në ambjentet e Muzeut Historik Kombëtar, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit, organizoi një tubim shkencor, përkujtimor mbi Kryengritjen antikomuniste të
Postribës, me teme: "71 vjetori i kryengritjes kundërkomuniste të së Postribës".
Qëllimi i kësaj konference, ishte rikthimi i ngjarjes në dritën e fakteve të reja të zbuluara vitet e
fundit, duke analizuar gjithë shkaqet e nisjes së saj dhe instrumentat që çuan në dështimin e
kryengritjes. Folësit, studjues dhe historianë, në fjalën e tyre argumentuan veçanërisht pasojat e
saj, se si kjo lëvizje, që ishte nga të parat forma të rezistencës kundër regjimit komunist në
Shqipëri, u shtyp në mënyrën më mizore nga pushteti. Pjesmarrësit e saj u ekzekutuan, burgosën
dhe internuan, dhe familjet e tyre, megjithëse të papërfshira në këtë skenar, pësuan të njëjtin fat.
Dhjetëra qytetarë të Shkodrës e të Postribës u pushkatuan pa gjyq, dhjetëra të tjerë u burgosën,
dhe shtëpitë e tyre u dogjën dhe u bastisën. Gjatë asaj kohe, çdo ditë zhvillohen rreth 2-3 gjyqe
ushtarake, dhe çdo ditë familjet e të dënuarve çoheshin në kampin e internimit.
9 Shtator 2017, Shkodër: “Kryengritjet e para antikomuniste”
Duke marrë shkak nga përvjetori i kryengritjes së Postrribës, ISKK, në ambjentet e muzeut
“Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës” në qytetin e Shkodrës, zhvilloi konferencën “Kryengritjet e
para antikomuniste”. Qëllimi i kësaj konference, ishte që në një vend kaq simbolik për kujtesën e
epokës komuniste që ishte ish burgu i Shkodrës i kthyer në Muze, të tërhiqte vëmendjen publike,
të studjuesve dhe medias, drejt atyre ngjarjeve që dëshmojnë rezistencën e shiptarëve ndaj
instalimit të diktaturës në dhjetë vitet e para pasi erdhën në pushtet komunistët. Në fokus të
ligjëratave ishin: Kryengritja e Malësisë së Madhe, e Postrribës dhe e Zhapokikës. Ata
argumentuan veçanërisht, efektin e rëndë psikologjik që pati fudi i tyre tragjik, për gjithë
popullsinë, duke fashitur çdo lloj forme të rezistencës paskësaj.
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20 Shkurt 2018: “JU FLET RADIO...”- Konferencë mbi 27 vjetorin e rënies së
komunizmit
Në përkujtim të 20 shkurtit 1991, ditës kur u rrëzua busti i diktatorit, Instituti i Studimeve të
Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në bashkëpunim me Fondacionin Konrad
Adenauer, organizuan konferencën e përbashkët “JU FLET RADIO...”Konferenca u realizua ne tri sesione, sipas këtij programi:
Fjala e hapjes: Walter Glos, Drejtor i KAS; Agron Tufa, Drejtor i ISKK
Sesioni I: Diskutim në panel: „20 shkurti në objektivin e mediave ndërkombëtare“
Të ftuar në panel: Elez Biberaj, “Zëri i Amerikës”; Franz Gustincich, gazetar i pavarur i
pranishëm në ngjarjet e 20 shkurtit 1991; Besnik Mustafaj, gazetar për AFP në vitin 1991;
Vilma-Filaj Ballvora, “Deutsche Welle”; Nevena Marcic, Kryeredaktore e “Tanjug”
Moderator i diskutimit: Blendi Fevziu, Gazetar
Sesioni II. Prezantim i veprave te reja dokumentuese të ISKK mbi krimet e komunizmit
Ligjëruan: Agron Tufa, Ermira Xhomaqi, Fatbardha Mulleti, Neritan Ceka, Sohrat Shyti, Vasfi
Baruti, Enver Memishaj, Shkëlqim Abazi, Uran Butka.
Sesioni III. Qasja ndaj historisë së komunizmit: sfida dhe strategji
Enriketa Papa – Universiteti i Tiranës:
"Përpjekjet e programeve studimore-universitare, mbi qasjen shkencore të krimeve të
Komunizmit"
Çelo Hoxha – Drejtor i Arkivës në ISKK:
“Krijimi i database dhe arkivës dokumentuese”
Bilal Kola- Drejtor i IIPP:
"Iniciativat dhe sfidat e IIPP në rehabilitim moral të ish-të përndjekurve"
Përfaqësuesi i Autoritetit të Hapjes së Dosjeve:
"Në shërbim të dokumetave sekrete për njohjen e persekutimit komunist"
Nebil Çika - Kryetar i Shoqatës së ish të Përndjekurve Politikë Demokratë:
"Informacioni mbi krimet e komunizmit në kushtet e mungesës së një periodiku ekskluziv"
Jonila Godole – Drejtuese e IDMC:
"Mbi rolin dhe ndihmesën e IDMC-së për vetëdijësimin e të rinjve mbi diktaturën komuniste dhe
trashëgiminë e saj”
Erald Kapri – gazetar:
"Përvoja personale me dosierët në zbardhjen e Krimeve të komunizmit".
25 shkurt 2017: Aktivitet përkujtimor për 22 të pushkatuarit e vitit 1951
Në përkujtim të 26 shkurtit 1951, ngjarjes së Bombës në Ambasadën Sovjetike prej të cilës u
pushkatuan 22 persona të pafajshëm, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit, organizoi një aktivitet përkujtimor shoqëruar me homazhe në varret e viktimave.
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Në këtë aktivitet merrnin pjesë përfaqësues nga shoqatat e ish të përndjekurve politikë, familjarë
dhe media.

3.2 BASHKËPUNIME/ PJESËMARRJE NË KONFERENCA
30 gusht, 2017- “Historitë e patreguara të kampit të Tepelenës” -aktivitet përkujtimor
“Autoriteti për Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit”, në bashkëpunim me
“Institutin e Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë”, “Institutin e Studimit të Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit në Shqipëri” dhe Bashkine e Tepelenës, organizuan një aktivitet të
përbashkët përkujtimor, për viktimat që vuajtën dënimin në kampet me tela gjatë regjimit
komunist.
Drejtuesit e institucioneve përfaqësuese në këtë aktivitet, bënë një rezyme të historisë së këtij
kampi, duke e krahasur me gulagun rus, të rrethuar nga varreza nga të gjitha anët, që janë edhe
dëshmia më e dhimbshme e këtij kamppi. Sipas të dhënave të grumbulluara deri tani nga këto
institucione, nga viti 1949 deri në vitin 1954, në këtë kamp vuajtën dënimin 3380 persona,
kryesisht gra, të moshuar dhe të mitur, nga të cilët, një në tre, ishte nën moshën 14 vjeç.
Në këtë konferencë u shpall edhe nisma e Autoritetit, për shndërrimin e ish-kampit në një muze.
16-23 nëntor 2017- “Ditët e kujtesës”
Në datat 24 deri më 28 Tetor 2016, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) në
partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS) dhe një rrjet institucionesh kombëtare dhe
ndërkombëtare, perfshirë edhe Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit në Shqipëri,
organizoi në Tiranë, edicionin e radhës të “Ditëve të kujtesës”, me titull: "Kujtesa si mision".
Qëllimi i këtij aktiviteti është mundësimi i dialogut shoqëror për ballafaqimin me të shkuarën
diktatoriale në Shqipëri.
Përfaqëues të ISKK, kontribuan në dy nga sesionet e konferences. Konkretisht:
Çelo Hoxha, Drejtor i Drejtorisë së Arkivës në ISKK, foli për projektin e Database-s dhe
“Fjalorin e enciklopedik të viktimave të terrorit komunist”, si një ndër veprat më të rëndësishme
dokumentuese dhe evidentoi edhe vështirësitë e punës në arkiva, për shkak të pengesave
burokratike.
Miran Butka, specialist në Drejtorinë e Studimeve, prezantoi projektin e video-regjistrimeve dhe
kolanën e dëshmive të transkriptuara “Zërat e kujtesës” te ISKK, duke treguar edhe përvojën dhe
sfidat në procesin e marrjes së dëshmive.

43

Dr. Agron Tufa, Drejtori Ekzekutiv i ISKK, mri pjesë në simpoziumin me titull: “Ligj dhe
Drejtësi”, të mbajtur në kuadër të kësaj konference, në një një panel të përbërë prej tij dhe
Dr.Lukas Kaminsky-t, Drejtor i Institutit të Kujtesës në Poloni. Ai u përfaqësua me ligjëratën
"Krimet e Komunizmit dhe pandëshkueshmeria e tyre nga shteti". Dr. Tufa, argumentoi
rëndësinë e transparencës publike dhe identifikimit të përgjegjësive lidhur me këtë epokë, si një
mënyrë për distancimin prej saj, por që do të çonte në të njejtën kohë edhe në një paqe të
munguar sociale.
22 – 25 Shkurt 2017: “Komunizmi në Shekullin e XX-të dhe përballja me të sot”
Me ftesë të “Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur” (Fondacion Federal mbi
Investigimin e Krimeve Komuniste në Gjermaninë Lindore), Drejtori Ekzekutivi ISKK,
Dr.Agron Tufa dhe studjuesi, Z.Azem Qazimi morën pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me
titull: “Komunizmi në Shekullin e 20 dhe Përballja me të sot”, të mbajtur në Berlin, Gjermani.
Konferenca zgjati tri ditë. Në këtë event merrnin pjesë të gjithë institucionet e Europës Lindore
dhe Qëndrore që merren me kujtesën komuniste.
21 Prill 2017: Leksion për Gulielm Dedën
I ftuar nga Fakulteti Fliologjik në Universitetin e Tiranës, Z.Agron Tufa mbajti një leksion mbi
figurën e Guliem Dedës, të titulluar: ”Çmenduaria e përkthimit të „Orlandos së çmendur‟”. Me
anë të këtij prezantimi, ai i njohu studentët me jetën, aktivitetin dhe punën e Gulielm Dedës, i cili
arriti të përkthente mjeshtërisht kryevepra nga letërsia botërore në kushte burgu internimi politik.
4 maj 2017: Konferencë shkencore për 110 vjetorin e lindjes së Mitrush Kutelit
Në konferencën shkencore me rastin e 110 vjetorit të lindjes së shkrimmtarit dhe përkthyesit
Mitrush Kuteli, të organizuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, studjuesi Leka Ndoja,
specialist në ISKK, mbajti kumtesën shkencore “Sekuestrimi i dorëshkrimeve të Mitrush Kutelit
në vitin 1947”.
27 maj 2017: Konferenca shkencore “Kujtesa dhe letërsia”
Në konferencën shkencore “Kujtesa dhe Letërsia” organizuar nga Departamenti i Komunikimit
dhe Marrëdhënieve në UET në kuadër të Ditëve Letrare të Razmës, Dr.Agron Tufa, drejtor
ekzekutiv i ISKK mbajti ligjëratën “Jehona e gjatë e diktaturës”.
18 korrik 2017: Tryeza e rrumbullakët “Historia e treguar”
Në hotel Sheraton, Prezenca e OSBE-së në Tiranë, organizoi tryezën e rrumbmullakët me temë
“Historia e Treguar”. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve shqiptare dhe të
huaja të kujtesës. E ftuar në këtë takim ishte edhe Dr. Sabine Kuder, Shefe e Departamentit të
“Ekspozitave, Filmit dhe Projekteve Multimediale” në Fondacionin Federal për Studimin e
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Rregjimit Komunist në Gjermaninë Lindore. ISKK u përfaqësua me zotin Çelo Hoxha, studjues
dhe Drejtor i Drejtorisë së Arkivave.
23 gusht 2017 – Tryezë shkencore në kuadër të “Ditës Europiane në Kujtim të Viktimave të
Stalinizmit dhe Nazizmit”
Muzeu Kombëtar i Përgjimeve "Shtëpia me Gjethe" në bashkëpunim me Institutin e Studimeve
për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, organizoi një takim në kuadër të Ditës Europiane në
Kujtim të Viktimave të Stalinizmit dhe Nazizmit. Ky takim u zhvillua në ambjentet e muzeut, me
pjesëmarrjen e z.Uran Kastreci, ish i dënuar politik, z.Çelo Hoxha dhe z. Azem Qazimi,
përfaqësues të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. Në këtë takim, u
mbajtën këto logjërata:
1- "Vdekshmëria foshnjore në komunizëm" (ligjërues z.Çelo Hoxha, Nëndrejtor i ISKK)
2- "Raportet e shtetit me komunitetet fetare në vitet e para të pasluftës" (ligjërues z.Azem
Qazimi)
14 Shtator 2017- Tryeza e rrumbullakët:”Përballja me të shkuarën”
Në kuadër të 25 vjetorit të prezencës Zvicerane në Shqipëri, Ambasada e Zvicrës në Tiranë,
organizoi një tryezë të rrumbullakët me titull “Përballja me të shkuarën” (“Dealing with the
past”), me qëllim reflektimin mbi periudhën e komunizmit. Ky debat u inkurajua nga një projekt
filmik mbi këtë temë, të cilin Ambasada e Zvicrës e realizoi në bashkëpunim me studentët e
Akademisë së Filmit dhe Multimedias MARUBI, regjisorin Kujtim Çashku dhe producentin
zviceran Eric Bergkraut.
Në këtë tryezë, morën pjesë artistë, përfaqësues të përfaqësisë së OSBE-së, përfaqësues të
“Autoritetit për Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit”, ish të përndjekur
politikë dhe përfaqësues të Ambasadës zvicerane. Luljeta Lleshanaku, drejtore e Studimeve në
ISKK, bashkëpunoi në këtë projekt dhe moderoi debatin.
15 shtator 2017- Konferencë Shkencore me rastin e 105 vjetorit të lindjes së Sabiha
Kasimatit
Në konferencën shkencore të organizuar me rastin e 105 vjetorit të lindjes së Sabiha Kasimatit,
organizuar nga Autoriteti për Hapjen e Dosjeve të Sigurimit të Shtetit dhe Fakulteti i Shkencave
të Natyrës, UT, Leka Ndoja, studjues në Institutin e Studimit të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit, mbajti kumtesën: “Sabiha Kasimatit dhe fenomeni i tjetërsimit të veprave
shkencore, në periudhën e komunizmit”
27-28 tetor 2017 – Konferenca shkencore “Totalitarizmi, rasti i Shqipërisë”
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Në koferencën “Totalitarizmi, rasti i Shqipërisë” të organizuar nga Fakulteti i Shkencave Sociale,
27-28 tetor 2017, Z. Çelo Hoxha, studjues në ISKK, u paraqit me kumtesën” “Dinamika e
zhvillimeve demografike gjatë regjimit komunist, 1960-80.”

5-10 Nëntor 2017- Pjesëmarrje në delagacionin e ftuar në RDGJ
ISKK merr pjesë në delegacionin shqiptar të ftuar në Republikën Federale Gjermane nga
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur në mbështetje të Shqipërisë.
Delegacioni i përbërë nga anëtarë të Parlamentit, të Universitetit të Tiranës, Autoritetit të
Dosjeve, Muzeve si „BunkArt‟ dhe „Shtëpia e gjetheve‟, përfaqësia e OSBE në Tiranë, Instituti i
Studimeve Politike, IDMC, etc, u shoqërua nga pjesëtarë të Dondacionit Konrad Adeanuer.
Qëllimi i këtij udhëtimi ishte që institucionet që trajtojnë të shkuarën në Shqipëri, duke u njohur
me mënyrat se si Gjermania e ka trajtuar të shkuarën komuniste dhe se si vazhdon të përballet
me të, të mësojnë prej saj. Gjatë këtij udhëtimi përfaqësuesit shqiptarë u takuan me homologët
gjermanë duke zhvilluar mbledhje të ndryshme dhe bashkëbisedime, për të kuptuar më mirë
strategjitë që na nevojiten. Gjithashtu u vizituan ish- burgje të diktaturës në ish- Gjermaninë
Lindore, muze, arkiva, etj.
Në këtë delegacion ISKK u përfaqësua me Z.Miran Butka, përfaqësues i marrëdhënieve me
publikun.

3.3 TAKIME
4 gusht 2017- Takim i Drejtorit të ISKK me ambasadorin Zviceran në Shqipëri
Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri Z. Cristoph Graf, realizoi një takim me drejtorin ekzekutiv të
Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmit në Shqipëri, z. Agron Tufa. Gjatë këtij takimi,
ambasadori u njoh me tablonë e përgjithshme të situatës në vend, aktivitetin e këtij Instituti që
nga krijimi i tij, si edhe me vizionin dhe sfidat me të cilat përballet ky institut për transparencën e
të shkuarës komuniste. Në thelb të këtij bashkëbisedimi ishte bashkëpunimi i ISKK me
institucionet të tjera vendase dhe mbështjetja e institucioneve ndërkombëtare ndaj çështjes së
dekomunistizimit.
Më pas ai vizitoi ambjentet e Institutit, muzeun provizor dhe bibliotekën dhe përgëzoi ekipin për
punën e bërë deri tani.
16 tetor 2017: Takim i përfaqësuesve të ISKK me Ministrinë e Arsimit
Me kërkesë të ISKK dhe në vazhdimësi të marrëveshjes midis dy institucioneve, përfaqësuesit e
këtij institucioni, zhvilluan një takim dypalësh me përfaqësues te Ministrisë së Arsimit, Sportit
dhe Rinisë.
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Në këtë takim morën pjesë: Ministrja e Arsimit Znj. Lindita Nikolla dhe Drejtori i Institutit te
Zhvillimit të Arsimit Z. Gent Janaqi, ndërsa ISKK u përfaqësua, nga Drejtori Ekzekutiv z. Agron
Tufa, Drejtorja e Studimeve Znj.Luljeta Lleshanaku, Zv/ Drejtori i ISKK dhe Drejtor i Arkivës
Z. Çelo Hoxha dhe Specialisti i Marrëdhënieve me Publikun, Z.Miran Butka.
Gjatë një bisede që zgjati rreth dy orë, u diskutua konkretisht për të gjitha pikat e marrëveshjes.
Fillimisht Z.Tufa falenderoi ministren për mbështjetjen nga ana e institucionit lidhur me
projektin e bisedave nëpër shkolla, faza e parë e të cilit u realizua me sukses në shkollat e mesme
të qytetit të Tiranës. Pastaj u diskutua çështja e reformimit të kurrikulave në lidhje me
dekokunistizimin e arsimit, si në aspektin e aksesit mbi përzgjedjen e teksteve, po aq edhe në atë
të përmirësimit të teksteve, që është edhe një nga pikat kryesore midis marrëveshjes dypalëshe.
Në parim u ra dakort për te filluar ndryshimet e nevojshme për vitin akademik 2018 – 2019.
Ministrja Nikolla shprehu vullnet pozitiv edhe lidhur me zgjerimin e aktiviteteve të përbashkëta
sensibilizuese, të cilat u shërbejnë misionit të secilit nga instituconet, në rritjen e ndjeshmërisë
dhe ndërgjegjësimit historik të brezit të ri.
7 Dhjetor 2017: Takim i institucioneve që trajtojnë të shkuarën komuniste
Me ftesë të Fondacionit Konrad Adenauer, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit, mori pjesë në “Tryezën e Rrumbullakët” të organizuar nga ky Fondacion, me
qëllim bashkëpunimin e mëtejshëm dhe koordinimin e aktivitetit midis institucioneve shqiptare
të cilët, trajtojnë të shkuarën komuniste në vendin tonë.
Pjesmarrës në këtë mbledhje ishin anëtarë të delegacionit të ftuar në Gjermani në muajin nëntor,
në programin e bashkëpunimit midis Gjermanisë dhe Shqipërisë. Në këtë takim u diskutua për
strategjinë që duhet të ndjekin institutcionet shqiptare, për t‟u përballur me të kaluarën,
implementimin në shkolla dhe ndryshimin e kurrikulave.

3.4 NËNSHKRIME MARRËVESHJESH
-

Marrëveshje me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të
Shtetit

Me 13 korrik 2017, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe Autoriteti
për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, nënshkruan një marrëveshje
bashkëpunimi, nisur nga interesi dhe qëllimi i përbashkët në zbardhjen e krimeve të diktaturës
komuniste në Shqipëri 1944 – 1991.
Synimi i marrëveshjes është bashkërendimi në fushën e studimeve, edukimit qytetar, dhe
aktivitetet e përbashkëta në përkujtimin e ngjarjeve të ndodhura gjatë diktaturës.
-

Marrëveshje me Muzeun “Shtëpia e gjetheve”
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Me 29 qershor 2017, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe Muzeu i
përgjimeve “Shtëpia e gjetheve”, përmes dy përfaqësuesve të tyre, nënshkruan një marrëveshje
bashkëpunimi, e cila konsiston në një seri iniciativash të përbashkëta përmes shkëmbimit të
ekspertizës dhe dokumentacionit, edukimit të të rinjve mbi epokën komuniste, dhe në
sensibilizimin e opinionit publik përmes ekspozitave, performancave dhe tubimeve të ndryshme.
3.5 PUBLIKIME NË MEDIA
(Artikuj shhkencorë, emisione televizive, skenarë, intervista)
Çelo Hoxha:
- “Zhvillimet politike në Evropën Lindore (1953-1960), Studime Historike 1-2 (Tiranë:
Akademia e Studimeve Albanalogjike, 2017), 243-265;
-

“Marrëdhëniet e besimeve fetare me shtetin gjatë regjimit komunist në Shqipëri
krahasuar me regjimet komuniste të Evropës Lindore (1960-1967), në librin “Kërkime të
reja për historinë e shqiptarëve” (Tiranë: Qendra e Studimeve Albanalogjike, 2017), 157177;

-

“Çarja e bllokut komunist dhe prishja e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik,” Studime
Historike 3-4 (futur në shtyp) (Tiranë: Akademia e Studimeve Albanalogjike, 2017), faqe
243-265;

-

“Dinamika e zhvillimeve demografike gjatë regjimit komunist, 1960-80.” gazeta
“Shqiptarja”, agjencia e lajmeve BIRN (në shqip dhe anglisht): 27 tetor 2017; 9 nëntor
2017.

Leka Ndoja:
-

Autor i skenarit të dokumentarit “Golgota e Lazër Radit”, vizionuar në Black Box,
Akademia e arteve, Tiranë, 16 Janar 2017 e TV;

-

Intervista në përkujtim të “70 vjetorit të dënimit të Grupit të Deputetëve”, TVSH, 10
tetor 2017;

-

Emision autorial në RTK1, “mbi dorëshkrimet e sekuestruara”, Prishtinë, gusht 2017;

-

“70 vjetori i ekzekutimit të rilindasit Kol Kuqali”, portali: radiandradi, 3 qershor 2017;
Portali: Albspirit, 10 qershor 2017, portali: VOAL, 11 qershor 2017;

-

“Inxhinieri polak i naftës që u ekzekutua në burgun e Tiranës”, [Inxhinieri Stanislav
Zuber], Gazeta “Shqiptarja.com”, 13 tetor 2017.
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Të tjera:
Gazeta MAPO: numri 3.11.2017; numri 6.11.2017; numri 24.11.2017
Një seri artikujt të posaçëm për botimin “Zërt e Kujtesës” Vëllimi III (Autor: Luljeta
Lleshanaku, Agron Tufa)

4. PARTNERITETE
4.1 PARTNERË VENDAS
-

Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë

-

Ministria e Arsimit dhe e Shkencave të Shqipërisë

-

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit

-

Muzeu historik “Shtëpia e gjetheve”

-

Instituti për Demokraci, Media dhe Komunikim

-

Universiteti i Tiranës, Departamenti i Historisë

-

Instituti i Shkencave Politike

-

Minisria e Kulturës së Shqipërisë

-

Qendra Musine Kokalari

-

Biblioteka Kombëtare

-

Instituti i Traumës dhe Rehabilitimit

-

Akademia e Multimedias MARUBI

-

Forumi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut

-

Shoqatat e Ish të Përndjekurve politikë
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4.2 PARTNERË NDËRKOMBËTARË
-

Fondacioni “Konrad Adenauer”, në Tiranë (partner kryesor)

-

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Gjermani)

-

Albanian Human Rights Project (AHRP), SHBA.

-

European Solidarity Centre, (“Permanent Exhibition Section”, Gdansk, Poloni.)

-

Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dictatorship, Berlin.

-

“European Rememberance” network, Berlin.

5. BASHKËPUNIME SHKENCORE/ INTERSHIP
5.1 BASHKËPUNIME SHKENCORE
-

Ermela Broci, Doktore e Shkencave
Titulli i studimit: “Ndërtimi i identitetit urban përmes strategjive të kujtesës,
monumenteve dhe muzeve”

-

Anjeza Koroni, Kolegji Universitar BEDRI, Departamenti i komunikimit
Master Shkencor
Titulli i Studimit: “Aspekti propagandistik i filmave gjatë periudhës komuniste”

-

Valentin Lleshi, Universiteti i Tiranës, Faktulteti I Historisë
Master shkencor
Titulli I studimit: Persekutimi komunist në rrethin e Kurbinit 1945-1955”

-

Andi Bali, Lenard Dervishi, Xhuljo Maxhari- Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë
Master shkencor
Titulli i studimit (në grup): kampet e internimit (1944-1955)

-

Erblin Vukaj, Universiteti i Tiranës, Fakulteti I Gazetarisë
Master shkencor
Titulli i Studimit: “Vrasjet në kufi”
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5.2 INTERSHIP
-

Sokol Lleshi, Doktor i Shkencave në histori, diplomuar në Universitetin e Europës
Qëndrore, pedagog në Universitetin Europian të Tiranës

-

Diola Sokoli, Insituti i Studimeve Europiane
Studente në Master Shkencor

III.

MENAXHIMI BUXHETOR
a. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Për vitin 2017 Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit është strukturuar në
dy drejtori dhe në një sektor përkatësisht: - Drejtoria e Studimeve Shkencore, Drejtoria e Arkivës
dhe Sektori i Buxhetit, Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.
Struktura, marrëdhëniet dhe detyrat e këtyre drejtorive, rregullohen përveç legjislacionit dhe
akteve nënligjore në fuqi edhe nga rregullorja e brendshme e institucionit, e cila ka përcaktuar në
mënyrë të detajuar funksionet, përgjegjësitë dhe proçedurat për kryerjen e veprimtarisë së secilës
prej këtyre drejtorive dhe sektorit.
Emërimi i personelit të institucionit, është bërë në zbatim të ligjit nr.10242 datë 25.02.2010 “Për
krijimin e Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri” neni 13 i
tij si dhe në bazë të VKM-se nr.191, datë 23.02.2011 “Për miratimin e strukturës dhe organikës
së Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ne Shqipëri”.
Në Organikën dhe Strukturën institucionit tonë janë 15 punonjës.
Gjatë vitit 2017 janë evidentuar zhvillimet e mëposhtme deri në plotësimin e të gjitha vendeve
sipas strukturës:
-

Është larguar me dorëheqje 1 (dy) punonjës, konkretisht 1 (një) specialist i parë në
Drejtorinë e Studimeve Shkencore dhe
Është larguar me ngritje në detyrë 1 (një) punonjës administrativ (sekretare/protokoll).

Bazuar në pozicionet vakante të miratuara për shkak të largimeve, si dhe bazuar në dispozitat
ligjore dhe nënligjore të legjislacionit të shërbimit civil apo Kodit të Punës, u krye procesi i
rekrurtimit dhe emërimit për pozicionet:
- 1 (një) Specialist i nivelit të parë në Drejtorinë e Studimeve Shkencore dhe
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- 1 (një) punonjës administrativ (sekretare/protokoll në Sektorin e Financës/Buxhetit dhe
Shërbimeve Mbështetëse.
Për sa më sipër dhe në zbatim të ligjit nr.130, datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, numri
i punonjësve të ISKK për vitin 2017, ka qenë 15 punonjës.

ORGANIKA E STRUKTURA E INSTITUCIONIT TË STUDIMEVE PER KRIMET E
PASOJAT E KOMUNIZMIT NE SHQIPERI

POZICIONI

NUMRI

I. DREJTORI EKZEKUTIV

1

SEKRETAR/ARKIVIST

1

II. DREJTORIA E ARKIVES/NENDREJTORI

(4)

DREJTOR DREJTORIE/NENDREJTOR

1

SPECIALIST

3

III. DREJTORIA E STUDIMEVE

(5)

DREJTOR DREJTORIE

1

SPECIALIST

4

IV. SEKTORI I BUXHETIT, FINANCËS
DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

(4)

PERGJEGJES SEKTORI

1

SPECIALIST

2

SHOFER

1

PUNONJËS GJITHSEJ

15
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Gjithashtu gjatë vitit 2017, ISKK në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga ligji “Për
deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe nëpunësve
publik”, ka depozituar në kohë Deklarimin e Interesave Privatë Periodik/Vjetor dhe Deklarimin e
Interesave Para Fillimit të Detyrës, sipas legjislaciont në fuqi.

b. Gjendja financiare e ISKK për vitin 2017
Mbështetur në Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 130, datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017 ”, si dhe
në zbatim të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 06.02.2012 ”Për proçedurat standarte
të zbatimit të buxhetit”, si edhe ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, procesi i planifikimit dhe zbatimit të buxhetit të vitit 2017, dhe situata buxhetore me
treguesit e realizimit të buxhetit të Institutit të Studime të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit,
për periudhën Janar - Dhjetor 2017, paraqitet si në tabelën më poshtë:
Emërtimi

Plan vjetor
2017

Plani i
rishikuar 2017

Fakt
12 mujori

Në
%

Shpenzime për Paga
Sigurime shoqërore
Mallra e Shërbime
Shpenzime për Investime
Totali i Shpenzimeve

16,830,000
2,670,000
11,000,000
1,000,000
30,500,000

15,000,000
2,303,000
10,000,000
1,000,000
28,303,000

14,916,559
2,241,839
8,922,072
0
26,080,470

99,4%
97,4%
90 %
0%
92%

Nr
1
2
3
4

Në Shpenzimet e përgjithshme, duke u bazuar në buxhetin e vitit 2017 në fund të këtij viti, kanë
arritur në 26.080.470 lekë, nga 28,303,000 lekë që është buxheti i rishikuar për vitin 2017, duke
u realizuar në masën 92% të planit vjetor ose me një mosrealizim prej afërsisht 2.222.530 lekë.
Shpenzimet korente ne fund të vitit 2017, kanë arritur në shumën rreth 8.992.072 lekë ose rreth
90% e buxhetit të rishikuar, duke rezultuar me një mosrealizim prej afërsisht 1.077.928 lekë.
Gjithashtu, në tabelën e mëposhtme, evidentohet pesha e shpenzimeve sipas artikujve në
raport me totalin e shpenzimeve:

Emërtimi
Artikulli
600
601
602
231

Shpenzime për Paga
Sigurime shoqërore
Mallra e Shërbime
Shpenzime për Investime

Realizimi
vjetor
2017
14,916,559
2,241,839
8,922,072
0

Stuktura
në %
57.2
8.6
34.2
0
53

Totali i Shpenzimeve

26,080,470

100

Shpenzimet në fondet e buxhetit në zërin “paga dhe sigurime shoqërore” rezultojnë me
mospërdorim të fondit prej 144,602 lekë. Me buxhetin e rishikuar, shpenzimet për paga u
pakësuan me 1,830,000 lekë, si pasojë e mos plotësimit që nga fillimi i vitit të vendeve vakante
të numrit të punonjësve të planifikuar.
Sa i takon zërit “shpenzime për mallra e shërbime”, gjatë vitit 2017, rezulton me një realizim
vjetor prej 8,992,072 lekë nga 10,000,000 lekë i planifikuar, pra i realizuar 90%, duke shlyer
edhe pjesën më të madhe të detyrimeve.
Ndërkohë, shpenzimet kapitale deri në fund të vitit 2017, janë realizuar në masën 0 lekë e planit
të rishikuar, pasi duke mos u miratuar struktura dhe organika e re e kërkuar nga ISKK investimet
e planifikuara për blerje pajisje zyre dhe kompjuterike s‟mund të bëheshin pa u miratuar kjo
strukturë dhe pa ardhur stafi i ri.
Nga sa më sipër rezulton se, në përgjithesi të gjithë zërat e buxhetit janë realizuar në masën e
planifikuar në Projekt Buxhetin Afatmesëm 2017-2019.
Shpenzimet më të rëndësishme dhe të domosdoshme për ISKK janë realizuar me efikasitet, duke
bërë që puna të vijojë me efektshmëri dhe duke plotësuar nevojat e punonjësve për një mjedis të
përshtatshëm pune.
Përgjegjës Sektori
Zoica GRAÇI

IV.

PROBLEMATIKA DHE VIZIONI PËR VITIN 2018
a. Problematika

Një nga vështirësitë kryesore të aktivitetit të këtij instistucioni gjatë vitit 2017 dhe që vazhdon të
mbetet e tillë, është ekipi i reduktuar në numër. Numri i pamjaftueshëm i specialistëve në dy
drejtoritë (katër punonjës në Drejtorinë e Studimeve dhe katër punonjës në Drejtorinë e Arkivës),
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e vështirëson mjaft shtrirjen në disa projekte njëkohësisht, të cilët janë edhe të ndryshëm nga
njëri-tjetri.
Vitin e kaluar, me kërkesën tonë, ISKK-së i akorduan fondin për katër pozicione të reja pune, të
cilët çuan në konceptimin e një organigrame të re. Kjo strukturë u argumentua dhe u mbështet
nga Ministria e Financave dhe DAP-i, por përfundimisht mbeti një nismë e lënë pezull, e
pafinalizuar, për shkaqe burokratike që nuk varen nga ne. I njejti fond i është akorduar Institutit
edhe këtë vit në buxhetin e vitit 2018. Shpresojmë në zhbllokimin e gjendjes pasi duke zgjeruar
stafin, do ta kemi më të lehtë të krijojmë departamente, ose qoftë edhe grupe të veçanta që të
merren me projekte specifike, si psh: grupi i edukimit, grupi i video-regjistrimit, grupi i
arkivimit, grupi i redaktimit dhe përgatitjes për shtyp, etj. Nga këto projekte, dy prej tyre janë
tepër urgjente: projekti i edukimit, e sidomos ai i video-regjistrimit të mbijeturve të burgjeve dhe
kampeve të komunizmit, duke qenë që numri i këtyre të mbijetuarve, për shkak të moshës, po
reduktohet dita-ditës. Pra, dërkohë që nevoja e një impakti të gjërë, të shpejtë dhe të fuqishëm
publik lidhur me dekomunistizimin mbetet urgjente, mundësitë tona të realizimit mbeten akoma
të kufizuara për shkak të stafit.
Lidhur me këtë fakt shpjegohen edhe vonesat në dixhitalizimin e informacionit të Institutit, që ka
si qëllim ta bëjë të aksesueshëm këtë informacion, shpejt dhe gjithkund. Para se të bëhet
dixhitalizimi, ekipi që do të merret me këtë punë, duhet t‟i nënshtrohet një trajnimi, gjë që ka
qenë e pamundur për shkak të ngarkesës ditore.
Tjetër pengesë, jo pak e konsiderueshme, është edhe hapësira fizike tejet e kufizuar në të cilën
punon Instituti. Zyrat janë shumë të vogla dhe të parehatshme për katër punonjës secila. Salla e
Bibliotekës së Institutit, shërben në të njejtën kohë edhe si magazinë, duke e bërë të pamundur
shfrytëzimin e hapësirës nga studjuesit që vijnë nga jashtë, por edhe nga vetë ekipi i Institutit dhe
të punësuarit vullnetarë (intership-i).
Aktualisht, në Institut mungon edhe hapësira për arkivimin e dokumentacionit. I njejti problem
qëndron edhe për arkivimin e objekteve të mbledhura ndër vite për muze, ndërkohë që një sallë
muzeu e vogël e përkohshme, do ta zgjeronte mundësitë e institutit në projektetet trajnuese që
parashikojmë në vijim.
Një tjetër problem aktual është mjeti i transportit. Prej gjashtë vjetësh, ISKK zotëron vetëm një
mjet transporti, një makinë, e cila prej fillimi ka qenë tepër e konsumuar, por tani është pothuajse
e amortizuar. Do ta vlerësonim shumë ndihmën tuaj për pajisjen e Institutit me një makinë në
gjendje të mirë pune, mundësisht të tipit „fuoristradë‟, pasi për marrjen e intervistave, do të na
duhet të bëjmë rrugë të gjata dhe shpeshherë në zona të vështira.

b. Vizioni për vitin 2018
Nisur nga produkti 17 viteve, për vitin 2018, ISKK parashikon të zgjerojë dhe thellojë aktivitetin
e saj publik, duke i dhënë një rëndësi të veçantë promovimit të këtij produkti. Shkollat,
vazhdojnë të mbeten pritorieti ynë. ISKK ndërkohë po përgatit një plan aktivitetesh të cilat
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synojnë jo vetëm informimin e nxënësve por edhe trajnimin e mësuesve të lëndëve të cilat janë të
lidhura direkt ose indirekt me historinë e komunizmit (si: histori, sociologji dhe letërsi), me
qëllim nxitjen e iniciativave dhe ndjeshmërisë së vetë stafeve pedagogjike lidhur me këtë temë.
Një tjetër projekt, të cilin ne e konsiderojme një instrument të fuqishëm edukativ, është projekti
“Muzeu virtual i komunizmit”, i cili zgjeron aksesin publik, veçanarësisht tek të rinjtë.
Database-i dhe arkiva audio-vizuale e dëshmive të të mbijetuarve, vazhdojnë të mbeten një
aktivitet konstant, ndërkohë që në website-n e Institutit, gradualisht po bëhet i mundshëm
akesimi online i të gjitha botimeve, literaturës dhe dokumentacionit.
Një tjetër aspekt i aktivitetit të ISKK për vitin 2018, planifikohet të jetë kualifikimi i stafit. Në
bashkëpunim me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit me të
cilin kemi një marrëveshje bashkëpunimi, planifikojmë një trajnim tre-ditor pranë kësaj arkive të
dy specialistëve të ISKK, mbi mënyrën e përdorimit të dokumentacionit të kësaj arkive brenda
kuadrit ligjor. Kalendarit të pjesëmarrjes në trajnime do t‟i shtohen edhe trajnimi i punonjësve të
ISKK nga OSBE (në projekte trajnimi të herëpashershme që kanë të bëjnë me menaxhimin e
historisë së komunizmit), si edhe trajnimi i një punonjësi në programet që ofron DAP.
Organizimi i konferencave, pjesëmarrja në konferenca dhe aktivitetet e përbashkëta me
institucionet me një mision të ngjashëm me tonin, sipas një kalendari që do të përcaktohet së
afërmi, do të vazhdojë të mbetet pjesë e rëndësishme e ISKK. Ndërkohë, lidhur me botimet tona
vjetore, ne parashikojmë t‟i krijojmë më hapësirë studimeve shkencore që vijnë si rezultat i
bashkëveprimit me universitetet, siç janë studimet për nivele të ndryshme (master/dokroratë),
mbi temën e komunizmit.
FALEMNDERIT!

Përgatitën raportin:
Drejtori Ekzekutiv i ISKK

Drejtoria e Studimeve

Agron TUFA

Luljeta LLESHANAKU

Drejtoria e Arkivës
Çelo HOXHA

Tiranë, 27 shkurt 2018
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