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i. Misioni  

 

Misioni dhe qëllimi i punës së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit është 

grumbullimi, studimi, analizimi, evidentimi i fakteve dhe informimi i publikut në lidhje me 

periudhën komuniste në Shqipëri, në të gjitha aspektet e tij. Sipas nenit 5, të Ligjit Nr. 10 242, 

datë 25.2.2010, i ndryshuar, 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;  

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;  
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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. Rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë për ISKK, 13 korrik 2021 

 

Vitin e kaluar Kuvendi i Shqipërisë rekomandoi që Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 

Komunizmit të përmirësonte punën në këto drejtime: 

1. Të aplikojë forma inovative të pasqyrimit të veprimtarisë së Institutit brenda vendit si dhe 

jashtë tij, si pjesë e rrjetit të institucioneve të Platformës Europiane të Kujtesës. 

2. Të rrisë numrin e botimeve të reja nga transkriptimi i arkivës audio-vizuale të ISKK-së. 

3. Të rrisë volumin e prodhimeve digjitale duke mundësuar sa më shumë aksesim online të 

materialeve që ISKK prodhon. 

4. Të hartojë menjëherë një plan strategjik për veprimtarinë e ISKK-së, për caktimin e 

prioriteteve dhe objektivave afatgjata, e më pas detajimin në një plan konkret veprimi. 

5. Të rinovojë marrëveshjen me ministrinë përgjegjëse për arsimin me qëllim rritjen e 

aksesit në sektorin e edukimit shkollor, 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. 

6. Të intensifikojë bashkëpunimin me institucione homologe të huaja, me qëllim përthithjen 

e eksperiencave më të mira nga veprimtaria e tyre. 

7. Të hartojë Kodin Etik dhe Rregullat e Sjelljes për institucionin. 

8. Në funksion të transparencës dhe informimit, të bëjë publike në faqen online 

të institucionit si dhe në raportin vjetor që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë, 

të gjithë procedurën e rekrutimit të Këshillit Shkencor dhe veprimtarinë e tij, si dhe 

formularët e vetëdeklarimit të personave që janë pjesë e organeve drejtuese të 

institucionit, në zbatim të ligjit  nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave 

që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. 

 

iii. Zbatimi i rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë për ISKK. 

 

Gjatë punës së deritanishme, ISKK është përpjekur që t’i përmbahet detyrimeve që vijojnë nga 

plani vjetor i propozuar nga Instituti dhe i miratuar nga Bordi Ekzekutiv i tij, po aq sa edhe 

rekomondimeve të Kuvendit për përmirësimin e punës. Në hyrje të këtij raporti po paraqesim 

aktivitetet që i përgjigjen rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë. 
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Rekomandim 1: Të aplikojë forma inovative të pasqyrimit të veprimtarisë së Institutit brenda 

vendit si dhe jashtë tij, si pjesë e rrjetit të institucioneve të Platformës Europiane të Kujtesës. 

 

Realizimi: Në hartimin e planit vjetor të aktiviteteve për vitin 2021, ISKK i është përmbajtur 

strategjisë së tij, të nisur prej pothuajse dy vitesh, dhe të pasqyruar njëkohësisht edhe si “vision” 

në raportin e vitit që shkoi, ku aplikimi i formave inovative në qasjen ndaj audiencave, 

veçanërisht brezit të ri, përbën prioritet. Risitë në këto qasje kanë të bëjnë me risitë në 

konceptimin e projekteve dhe risitë e formave të  komunikimit dhe publikimit të tyre. Përdorimi i 

multi-medias si mjet dhe veçanërisht i teknologjive dixhitale siç është grafika 3D, shoqërohet me 

forma të reja të prezantimit të tyre, duke filluar nga konferencat dhe auditoret e universiteteve 

deri tek qendrat rinore, bibliotekat, dhe shoqatat e mësuesve në të gjithë vendin. Po kështu, nisja 

e procesit të dixhitalizimit për mundësimin e aksesimit online, jo vetëm i shërben transparencës, 

por përbën një risi në prezantimin e punës sonë duke nxitur më shumë interes dhe bashkëpunim. 

Disa nga aktivitet ku janë aplikuar format e reja inovative janë: 

   

I. Projektet informuese/sensibilizuese 

1. 23 shkurt, 2021- Prezantohet filmi dokumentar në 3D, “Muzeu virtual i kampeve të 

Maliqit”, në kuadër të konferencës ndërkombëtare “Ditët e Kujtesës 2021”, organizuar 

nga IDMC, në bashkëpunim me aktorë të tjerë si ISKK, Platforma Europiane e Kujteses, 

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, "Kujto.al". 

2. 26 maj, 2021:  “Muzeu virtual i kampeve të Maliqit”, shfaqet për studentët e Universitetit 

të Tiranës. 

3. 18 qershor, 2021: “Muzeu virtual i kampeve të Maliqit”, shfaqet në Qendrën Rinore 

ATA, në Kamëz. 

4. 30 qershor, 2021: “Muzeu virtual i kampeve të Maliqit”, shfaqet në  Qendrën Rinore 

H.A.N.A, në Lezhë.  

5. 26 Tetor 2021: Prezantim i aktivitetit të ISKK në selinë e Federatës VATRA, në New 

York. 

 

II. Projektet arsimore: 

 

 28- 30 shtator 2021: Workshop trajnimi “Informimimi mbi komunizmin në shkolla; qasja 

përmes artit”. 

 6 Nëntor, 2021:  “Arkitektura në Komunizëm” – ture të rinjsh nëpër qytetin e Tiranës.  

 

III. Dixhitalizimi i arkivës 

 

Ky projekt, konsiston në katologimin dhe dixhitalizimin e arkivës së dokumenteve të 

grumbulluara që prej krijimit të ISKK, artikujve në media, projekteve botuese dhe 

multimedia (dëshmi audio-vizuale, filmat dokumentarë, ekspozita, manualë për mësuesit, 
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etj.), fotografive, artefakteve, dhe teksteve didaktike dhe manualeve për mësuesit, me 

synim realizimin e aksesimit online. 

 

Rekomandim 2: Të rrisë numrin e botimeve të reja nga transkriptimi i arkivës audio-vizuale të 

ISKK-së. 

 

Realizimi: Vitin e kaluar u botua volumi VII i serisë së dëshmive, “Zërat e Kujtesës. Gjithashtu, 

deri tani, janë realizuar rreth 21 orë të tjera regjistrimi audio-vizual të dëshmive, dhe ka filluar 

puna për përgatitjen e volumit të VIII-të, i cili pritet të botohet vitin që vjen. 

  

Rekomandim 3: Të rrisë volumin e prodhimeve digjitale duke mundësuar sa më shumë aksesim 

online të materialeve që ISKK prodhon. 

 

Realizimi: 

1. Është kryer puna kërkimore për realizimin e filmit dokumentar në Grafikën 3D “Muzeu 

Virtual i Kampit të Punës në Thumanë”. 

2. U realizua filmi dokumentar “Arkitektura në Komunizëm”  

 

Rekomandim 4: Të hartojë menjëherë një plan strategjik për veprimtarinë e ISKK-së, për 

caktimin e prioriteteve dhe objektivave afatgjata, e më pas detajimin në një plan konkret veprimi. 

 

Realizimi: Plani strategjik i detajuar është realizuar dhe i është dërguar Kuvendit bashkë me 

raportin vjetor të punës për vitin 2021. 

 

Rekomandim 5: Të rinovojë marrëveshjen me ministrinë përgjegjëse për arsimin me qëllim 

rritjen e aksesit në sektorin e edukimit shkollor, 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. 

 

Realizimi: Siç e kemi vënë dijeni Komisionin e Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të 

Drejtave të Njeriut, me shkresë nr. prot. 11, 1 shkurt 2021, rinovimi është vonuar për shkak të 

Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë. MASR shprehu gatishmërinë për rinovimin e 

marrëveshjes me shkresën nr. prot. 701/1, 9 mars 2021. Po punohet për përgatitjen e draftit të 

marrëveshjes.  

 

Rekomandim 6: Të intensifikojë bashkëpunimin me institucione homologe të huaja, me qëllim 

përthithjen e eksperiencave më të mira nga veprimtaria e tyre. 

 

Realizimi: Gjatë vitit të kaluar specialistë të ISKK morën pjesë në disa aktivitete ndërkombëtare. 
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 31 Mars, 2021: Konferenca “Literature in Albania from Communism to the 

Present”, organizuar nga Center for Russian, East European, and Eurasian Studies 

CEEES, International Institute, Universiteti i Michigan-it. 

Pjesëmarrëse me kumtesë: Luljeta Lleshanaku, drejtore e Studimeve, ISKK, 

 21 Qershor – 23 Qershor, 2021: “Java e Albanologjisë”, organizuar nga Instituti 

Albanologjik i Prishtinës, Kosovë. 

Pjesëmarrëse me kumtesë: Armanda Hysa, drejtore e Arkivit, ISKK. 

 

Rekomandim 7: Të hartojë Kodin Etik dhe Rregullat e Sjelljes për institucionin. 

 

Realizimi: Kodi Etik i ISKK dhe Rregullat e sjelljes në institucion u miratuan, më 28, mars 

2022. 

 

Rekomandim 8: Në funksion të transparencës dhe informimit, të bëjë publike në faqen online 

të institucionit si dhe në raportin vjetor që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë, 

të gjithë procedurën e rekrutimit të Këshillit Shkencor dhe veprimtarinë e tij, si dhe formularët e 

vetëdeklarimit të personave që janë pjesë e organeve drejtuese të institucionit, në zbatim të ligjit  

nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 

funksione publike”. 

  

Realizimi: Në funksion të programit të transparencës, ISKK ka hartuar dhe miratuar nga BD 

Rregulloren e funksionimit të  Këshillit Shkencor si dhe përbërjen e këtij Këshilli. Po në 

funksion të këtij programi, të gjithë nëpunësit dhe të zgjedhurit në pozicionet e larta drejtuese në 

ISKK kanë bërë transparent formularët e vetdeklarimit. 

Linqet përkatëse në site e iskk.gov.al si më poshtë: 

http://www.iskk.gov.al/formulari-i-vetedeklarimit-2/ 

http:// www.iskk.gov.al/keshilli-shkencor-i-iskk/ 

http://www.iskk.gov.al/rregullore-dhe-pershkrim-i-punes/ 

 

 

iv. Konkluzione 

 

Në përputhje me kornizën ligjore, veprimtaria e ISKK gjatë vitit 2021 u përqëndrua kryesisht në:  

 

1. Studimin e çështjeve ekonomike gjatë regjimit komunist, legjislacioni, reformat, abuzimi 

i shtetit me pronën private, izolimi i ekonomisë, ngurimi për hapjen e ekonomisë në 

dekadën e fundit. 

2. Dokumentimin, botimin dhe informimin e publikut për ndjekjen dhe eleminimin e 

elementëve dhe grupeve antikomuniste brenda vendit nga struktura të paligjshme të 

armatosura.  

http://events.umich.edu/group/3097
http://events.umich.edu/group/1968
http://www.youtube.com/user/um
http://www.iskk.gov.al/rregullore-dhe-pershkrim-i-punes/
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3. Studimin e ligjshmërisë së internimeve administrative, përpunimin e të dhënave për 

internimin e të miturve, evidentimin statistikor i tyre.  

4. Mbledhjen e dëshmive të të dënuarve për arsye politike, botimin e tyre dhe informimin e 

publikut për jetën në burgje, internim, dëbim dhe forma të tjera persekutimi.  

5. Studimin e jetës së personave të kthyer në Shqipëri me vullentin për t’i shërbyer vendit, 

të cilët u trajtuan si armiq dhe përjetuan kalvarin e persekutimit.  

6. Botimin e veprave shkencore të rëndësishme dhe informimin e publikut për këto vepra që 

u sekuestruan nga regjimi komunist për arsye politike dhe u mbajtën të fshehura në 

mjediset e hetuesisë.  

7. Informimin e publikut mbi gjendjen e ligjshmërisë në komunizëm, korpusi ligjor dhe 

hierarkia e ligjeve, institucionet, kushtetueshmëria e veprimtarisë së institucioneve, 

paligjshmëria si tipar kryesor i regjimit komunist.  

8. Informimin e publikut për gjendjen e vendeve të vuajtjes së të dënuarve politikë, përmes 

dokumentarëve virtualë, të krijuar në forma të reja që mundëson teknologjia bashkohore.  

9. Trajnimin e mësuesve të lëndës së historisë për mënyrën e dhënies së kësaj jo vetëm si 

një seri faktesh historike dhe statistikash, por, së pari, si një histori njerëzore. 

10. Njohja e të rinjve dhe informimi i publikut të gjerë me aspekte ideologjike të artitekturës 

në komunizëm. 

11. Rritjen e aksesit publik mbi historinë e komunizmit në Shqipëri, përmes publikimit online 

të botimeve të ISKK dhe publikimit të aktiviteteve, në faqen zyrtare, në rrjetet sociale dhe 

media.  

12. Rritjen e aksesit publik përmes promovimit të gjërë të veprave të ISKK dhe shpërndarjes 

së tyre falas në të gjitha bibliotekat e vendit. 

13. Bashkëpunimin me institucione të tjera homologe jashtë vendit ose studiues të veçantë që 

kanë marrë pjesë në aktivitet e ISKK.  

14. Rritjen e efikasitetit të aktivitetit të Institucionit, përmes zgjerimit të bashkëveprimit me 

institucionet të tjera, universitete apo qendra studimore.  

15. Ndërkombëtarizimin e historisë së komunizmit në Shqipëri, përmes zgjerimit të rrjetit të 

aktiviteteve dhe partnerëve ndërkombëtarë.  

16. Pasurimin e database-s me të dhëna statistikore dhe cilësore të viktimave të komunizmit 

në Shqipëri, në të gjitha kategoritë: ekzekutim, burgim, internim, dëbim.  

 

Statistika  

 

Viti 2021 ka qenë një vit i mbushur me veprimtari për ISKK. I përkthyer në statistika, është si 

më poshtë: 

 Program trajnimi për mësuesit (Workshop): 1. 

 Konferencë shkencore: 1. 

 Konferencë përkujtimore: 2. 

 Pjesëmarrje në aktivitete të tjera, si konfernca, trajnime, leksione: 11. 
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 Projekte studimore: 7.   

 Projekte edukuese: 2.  

 Projekte informuese/sensibilizuese: 7. 

 Projekte dëshmuese: 2. 

 Projekte promovuese: 2. 

 Botime: 12 

 Pasqyrimi në media, tituj të evidentuar: 29. 

 Ankesa nga publiku: 0 

 Rekomandime për institucione të tjera: 10. 

 Buxheti është realizuar 91.85%. 

 

 

II. AKTIVITETET GJATË VITIT 2021 

 

2.1 TRAJNIME/ KONFERENCA TË ORGANIZUARA NGA ISKK 

 

2.1.1 Trajnime/ Konferenca të organizuara nga ISKK 

 

2.1.1.1  

TITULLI I 

PROJEKTIT 

“Informimi mbi komunizmin në shkolla: qasja përmes artit”  

 

Workshop (trajnim) për mësuesit e letërsisë dhe artit dhe instruktorët e 

qendrave kulturore 

KOHA E 

REALIZIMIT 

  

               28- 30 shtator 2021 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Edukimi i mbi komunizmin mbetet një detyrë delikate dhe e dyfishtë për 

mësuesit, duke qenë se krahas informimit, ata duhet të nxisin edhe 

ndjeshmërinë, si dhe një reflektim analitik tek të rinjtë, për të cilët kjo dramë e 

së shkuarës sonë është pothuajse e panjohur. 

 

Për ngritjen e kapaciteteve arsimore në këtë drejtim, Drejtoria e Studimeve në 

Institutin e Studimit për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, në bashkëpunim 

me Fondacionin Konrad Adenauer, në Shqipëri, realizoi me sukses një 

workshop dy-ditor, me mësues letërsie të shkollave nëntë-vjeçare dhe 

shkollave të mesme, pedagogë, mësues të historisë së artit, punonjës 

bibliotekash, studentë, dhe specialistë të ISKK. Pjesë e zhvillimit të 
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kapaciteteve ishte edhe workshop-i paraprirës, i zhvilluar midis vetë trajnuesve 

(ekspertëve), me datë 28 shtator, 2021. 

 

Qëllimi i projektit ishte që përmes këtij workshopi, t’u vinim në ndihmë 

mësuesve me mjete dhe metodologji, në implementimin e qasjeve të reja 

pedagogjike, për një prezantim të kësaj periudhe jo vetëm si një seri faktesh 

historike dhe shifrash, por, së pari, si një histori njerëzore.  

 

Qëllimi afatgjatë i projektit: Ky projekt trajnimi i paraprin një programi 

afatgjatë edukativ, që ISKK planifikon të realizojë në bashkëpunim me 

Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë gjatë viteve në vazhdim. 

 

Realizimi i projektit: 

 

I gjithë workshopi u realizua në dy faza: 

 

Faza e parë: Workshop i trajnuesve për përgatitjen e Manualit të Trajnimit (28 

shtator 2021) 

 

Ky workshop një-ditor i zhvilluar midis vetë trajnuesve, kishte si qëllim 

përgatitjen në grup, të modulit të trajnimit që do të ndiqej në secilin prej 

sesioneve të aktivitetit, përmes shkëmbimit të ideve dhe përvojave, si edhe 

skicimit të udhëzuesit praktik të mësuesve, i cili do të botohet së shpejti dhe do 

të jetë pjesë e projektit afatgjatë të edukimit mbi komunizmin nëpër shkolla. 

Pjesë të këtij udhëzuesi praktik, ku përfshihen instruksione për mësuesit dhe 

ushtrime të gatshme për nxënësit, u prezantuan në dy ditët pasuese të  

workshopit. 

 

Faza e dytë: Realizimi i workshop-it të trajnimit të mësuesve (29, 30 shtator 

2021) 

 

Ky ishte edhe aktiviteti kryesor i projektit. Në pesë sesione të ndryshme, sipas 

një programi të dizenjuar për të gjitha kategoritë, mësuesit u trajnuan për: një 

qasje më të prekshme dhe të memorizueshme të historisë së komunizmit në 

shkolla; për përdorimin e librave me ilustrime dhe imazhit në përgjithësi gjatë 

orëve të mësimit, si një mënyrë nxitjeje të interesit të nxënësve drejt historisë; 

për shfrytëzimin e literaturës aktuale që bazohet mbi dëshmitë e komunizmit; 

për përdorimin e multimedias dhe teknologjisë  në përgjithësi dhe paketës 

edukative të prodhuar nga ISKK, për informimin e të rinjve dhe nxitjen e 

interesit dhe kreativitetit të tyre; për shfrytëzimin e hapësirave aktuale të 
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kurrikulës në shkolla nga ana e mësuesve, duke përdorur imagjinatën dhe 

burimet e njohura dhe ato alternative informuese. 

 

Rezultatet e projektit: 

 

Në këtë workshop u trajnuan 22 pjesëmarrës, përfaqësues të këtyre kategorive: 

mësues letërsie të shkollave nëntë-vjeçare dhe shkollave të mesme, pedagogë, 

mësues të historisë së artit, punonjës biblioteke, studentë, specialistë në 

Institutin e Studimit për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. 

 

Pjesë e zhvillimit të kapaciteteve, ishin edhe pesë trajnues, përmes 

shkënmbimit të përvojave dhe ideve gjatë workshop-it përgatitor të organizuar 

midis tyre, me datë 28 shtator, 2021. 

 

Koncepti dhe Metodologjia: 

 

Për arritjen e objektivave, në workshop u përshtatën metodologji interaktive 

dhe inovative. Shfaqja e materialeve filmike, imazhit, përdorimi i power-point 

ishin pjesë e gjithë procesit të workshop-it. Ushtrimet shoqëruese, lojërat, 

diskutimet që pasuan secilën nga seancat, përfshirë edhe drekat e përbashkëta, 

ishin dizenjuar të tilla, që të nxisnin bashkëveprim në grup. Përveç të tjerash, 

workshopi shërbeu si një mënyrë për networking edhe pas trajnimit.  

        

                              PROGRAMI 

 

28 Shtator, 2021   

 

 Përgatitja e Modulit të Trajnimit për workshop-in e dates 29, 30 

Shtator 2021. Skicimi i udhëzuesit për mësuesit si një mjet ndihmës 

didaktik 

     

Me pjesëmarrjen e trajnuesve: Luljeta LLESHANAKU (Drejtuese e projektit, 

ISKK), Lina ITAGAKI (artiste), Vytene MUSCHICK (autore), Ylljet 

ALIÇKA (autor & profesor) dhe Klaudja Zerva (kordinatore e projektit, 

Fondacioni Konrad Adenauer) 

 

29 Shtator, 2021: WORKSHOP-i 

 

 Fjala hyrëse 
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Çelo HOXHA, Drejtor i Institutit për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit në Shqipëri 

 

Tobias RÜTTERSHOFF, Drejtor i Fondacionit Konrad- Adenauer në Shqipëri 

 

 Disa ide bazike mbi qasjen ndaj historisë së komunizmit në shkolla. 

Integrimi i artit dhe historisë. Përdorimi i dëshmive në klasë: sfidat 

etike dhe metodike.  

   

Luljeta LLESHANAKU, Drejtore e Drejtorisë së Studimeve, Instituti për 

Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri 

 

 Gjuha verbale dhe gjuha vizuale: libri i ilustruar si një 

mjet mësimor. Ndërthurja e këtyre elementëve në librin “Kundër 

rrymës-një histori për Sabiha Kasimatin, miken e peshqve” 

 

Lina ITAGAKI & Vytene MUSCHICK, artiste lituaneze, autoret e librit 

 

 Prezantimi i paketës udhëzuese për mësuesit: pyetje & përgjigje 

 

Lina ITAGAKI & Vytene MUSCHICK  

 

30 Shtator, 2021 

 

 Historia personale dhe historia e përbashkët përtej narracionit - 

guadeline për mësimi i komunizmit përmes letërsisë (fiksioni, 

proza dokumentare, poezia)  

                            

Ylljet ALIÇKA, Shkrimtar & Prof.dr. i Shkencave Didaktike 

 

 Përdorimi i teknologjisë dixhitale si një mjet inovator; filma 

dokumentarë/ projekte dixhitale 

  

Luljeta LLESHANAKU 

 

 Prezantimi i paketës së materialeve edukative të ofruara 

nga ISKK (video-dëshmi, objekte, fotografi, ditarë, filma 

dokumentarë, letërsi, etj) 

                            

Luljeta LLESHANAKU 

https://www.kas.de/en/web/albanien/contact
https://www.kas.de/en/web/albanien/contact
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 Hapësirat dhe mundësitë e përmirësimit të kurrikulës në 

shkolla në lidhje me historinë e komunizmit;  

                            

Diskutim midis trajnerëve dhe pjesëmarrësve. 

 

Baza ligjore: 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit në 

bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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. 

 

GRUPI I 

PUNËS 

 

Luljeta Lleshanaku (drejtuese e projektit) 

Violeta Murati (organizim, media) 

Brisejda Lala (organizim) 

Zoica Graci (organizim) 

Pëllumb Alushi (IT) 

 

2.1.1.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

“Ekonomia socialiste në Shqipëri (1945-1990): baza ideologjike, dështimi 

dhe pasojat” 

 

- Konferencë shkencore ndërkombëtare 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

         

                             17-18 nëntor 2021 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Në vijimësi të projekteve të tij, me natyrë studimore, me datë 17 dhe 18 nëntor 

2021, Instituti i Studimit për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit  (ISKK), 
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realizoi konferencën ndërkombëtare “Ekonomia socialiste në Shqipëri  (1945-

1990): baza ideologjike, dështimi dhe pasojat”, në të cilën morën pjesë 17 

studiues të historisë dhe fushave të tjera, shqiptarë dhe të huaj.  

 

Siç u tha, edhe në hapjen e konferencës nga Drejtori i Institucionit, zoti Çelo 

Hoxha, iniciativa për të ndërmarrë një aktivitet të tillë, erdhi si rezultat i tre 

botimeve studimore me karakter mirëfilli ekonomik nga ana e ISKK, që janë: 

“Konfiskimi i pronës dhe i arit (1944-1955)”, në vitin 2012, “Sistemi i 

triskëtimit”,  në vitin 2013, dhe “Dokumente mbi cënimin e pronës në 

periudhën komuniste (1944-1946)”, në vitin 2021. Kjo ishte konferenca e parë 

shkencore e zhvilluar në Shqipëri, që nga rënia e komunizmit, e cila trajton 

eskluzivisht çështjet e ekonomisë në komunizëm, duke mbushur kështu një 

boshllëk në fushën e studimeve historike. 

 

Qëllimi i projektit: qëllimi i kësaj konference ishte analizimi i modelit 

ekonomik socialist të aplikuar në Shqipëri, bazat ligjore dhe ideologjike dhe 

mënyra e menaxhimit, të cilat, të marra së bashku, çuan në varfërimin e 

vazhdueshëm, deri në kolaps, në fund të viteve ’80, që e bëri të pashmangshëm 

rënien e regjimit.  

 

Qëllimi aftagjatë i projektit: në një plan më të gjerë, konferenca synoi të japë 

përgjigje për çështje të cilat shkojnë përtej reformave komuniste, dhe që 

ngjallin interesin jo vetëm në botën akademike por edhe më gjerë, si: a i 

përgjigjej vërtetë modeli socialist i ekonomisë barazisë sociale e vizionit 

human të propaganduar dhe të përqafuar nga shumica, apo ishte thjesht një mit; 

cilat janë pasojat e zevëndësimit të pronës private me atë kolektive; cilat janë 

ndryshimet e reformave komuniste në Shqipëri, në krahasim me shtetet tjera 

komuniste; si ndryshon marrëdhënia e individit me pronën si pasojë e 

konfigurimit të ri klasor; cilat ishin mekanizmat kontrollues në ekonominë e 

centralizuar dhe, pse rezultojnë dekurajues; pse modeli komunist nuk ofron 

mundësi për zhvillim teknologjik dhe energji krijuese etj.. Dhe ashtu, siç vuri 

në dukje në hyrje të konferencës, drejtorja e Studimeve, znj. Luljeta 

Lleshanaku, “kjo konferencë është një përpjekje për të deshifruar 

atë përkufizim që teoricientët perëndimore japin mbi ekonominë socialiste, 

sipas të cilit, ‘Socializmi është një plan i vjedhjes së sanksionuar moralisht; ai 

ka të bëjë me ndarjen e asaj që të tjerët kanë krijuar’”. 

 

Një tjetër objektiv i kësaj konference, ishte inkurajimi i studjuesve, pasi siç u 

shpreh zonja Lleshanaku “edhe pse ekziston një konsensus i të gjitha palëve 

mbi socializmin si një model i dështuar ekonomik, prapëseprapë, ka shumë pak 
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studime të thelluara mbi këtë temë.” 

 

Konferenca u zhvillua online, në katër sesione, sipas këtij programi: 

 

                                    PROGRAMI  

Nëntor 17, Sesioni I: 

 

 Proletarë dhe kapitalistë? Paradokset e eksperimenteve ekonomike 

në vitet 1989-1990 

 

Prof. Afrim KRASNIQI, Instituti i Historisë, ASA, Tiranë; 

 

 Politikat e diferencimit fshat-qytet dhe pasojat që lanë pas 

 

Msc. Xhaferr SADIKU 

 

 Kontrolli i paligjshëm i ekonomisë dhe fshehja e krimit pas 

koncepteve të reja gjuhësore 

 

Dr.Çelo HOXHA, ISKK 

 

 Prona private në periudhën komuniste 1944-1948 

 

Dr.Alvin SARAÇI, Instituti i Historisë, ASA, Tiranë 

  

Nëntor 17, Sesioni II: 

 

 Aspekte të abuzimit me pronat nga formacionet ushtarake 

shqiptare 

 

Msc. Florin ZYBERAJ, ISKK 

 

 Marrëdhëniet ekonomike të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik 

1948-1961 

 

Msc. Brisejda LALA, ISKK 

 

 Mbrojtja e sistemit ekonomik në kuadër të normave juridike-

penale në Shqipërinë moniste 
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Prof. As. Engjëll LIKMETA, Fakulteti i Drejtësisë, UT 

 

 Procesi i kolektivizimit në bujqësi dhe propaganda rreth tij 

 

Msc. Pjerin MIRDITA, historian “Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës”;  

Msc. Anelmo SPAHIJA , Departamenti i Historisë, Universiteti “Luigj 

Gurakuqi” 

 

Moderatore: Msc. Mfa. Luljeta LLESHANAKU, ISKK 

   

Nëntor 18, Sesioni I: 

 

 Hulumtimi i marrëdhënieve ekonomike jugosllavo-shqiptare 1945-

1948 

 

Dr. Božica SLAVKOVIĆ – Instituti i Historisë Bashkëkohore, Beograd, Serbi 

 

 

 Realizimi i stalinizimit ekonomik të Shqipërisë në vitet 1950-1967 

 

Msc. Leonard DERVISHI 

 

 Reforma Agrare dhe Kolektivizimi: dy procese të kundërta që 

ndodhën njëkohësisht. 

 

Msc. Valjeta KAFTALLI, Qendra e Botimeve Zyrtare, Ministria e Drejtësisë 

  

Nëntor 18, Sesioni II:  

 

 “Aksionet vullnetare”, si mjet për fortësimin e diktaturës së 

proletariatit. 

 

Msc. Armando BOÇE, Msc. Arbër BILBILI, Msc. Myrteza SHARRA- Arkivi i 

Shtetit 

 

 

 Pasojat e komunizmit dhe rëndësia e reformave ekonomike në 

drejtësinë e tranzicionit 

 

Ass. Prof. Blerina KELLEZI, Universiteti Nottingham Trent, MB 
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Moderator: Dr. Çelo HOXHA, ISKK 

 

Konkluzionet: 

 

Argumentet me të rëndësishëm, të paraqitur dhe diskutuar në këtë konferencë, 

ishin si më poshtë:  

 

– përpjekjet e vonuara për hapje të ekonomisë në raport me vendet e tjera gjatë 

periudhës 1989-1990, rezultuan të pasuksesshme, duke qenë se koncepti 

ekonomik i elitës komuniste mbi tregun e lirë ishte i deformuar, proletar dhe i 

centralizuar, natyra ideologjike dhe qëllimi i pushtetit kushtëzoi masat 

ekonomike dhe, se vetë mekanizmi i ri ekonomik nuk arriti të pranohej dhe 

aplikohej në shumicën e sektorëve ekonomikë (Afrim KRASNIQI); 

 

– reformat në bujqësi, diferencimi gjatë periudhës së triskëtimit, diferencimi 

nëpërmjet sistemit të tatimeve, grumbullimeve dhe çmimeve dhe pabarazia e 

shpërblimeve të punës në fshat dhe qytet, etj., ishin ato politika që thelluan 

ndarjet fshat-qytet dhe rritën varfërinë dhe pabarazinë sociale midis midis 

fshatit dhe qytetit (Xhaferr SADIKU); 

  

– forma e organizimit ekonomik në komunizëm që në ligjërim quhej ‘ekonomi 

socialiste’, ishte një formë monopoliste, pasi regjimi komunist nuk ishte një 

sistem ekonomik i ri, aq më pak sistem alternativ i kapitalizmit, por një nga 

format e ekonomike kapitaliste, shpesh e konsideruar e dëmshme, e shfaqur në 

variantin ekstrem të saj (Çelo HOXHA); 

 

– cënimi dhe kufizimi i pronës private dhe centralizimi i kontrollit të 

ekonomisë nga ana e shtetit, u sanksionua nëpërmjet ligjeve të konfiskimit, të 

cilat përfshinë të arratisurit, të burgosurit politikë dhe pasuritë shtetërore dhe 

private të vendeve që humbën luftën e deri tek ndërhyrjet në notat e 

transkriptimit të hipotekave, dhe në bllokimin e pasurive private pas masës së 

sekuestrimit (Alvin SARAÇI); 

 

 – formacionet ushtarake shqiptare gjatë viteve të para janë përfshirë në 

abuzime, si zaptime dhe dëmtime të pronës, si: zaptimi i shtëpive, shkatërrimi i 

pronave private me anë të djegies, etj..(Florin ZYBERAJ); 

 

– pas prishjes së marrëdhënieve shqiptaro-sovjetike, situata ekonomike e 

krijuar në vend u rëndua, kur si pasojë e mungesës së burimeve monetare dhe 
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mospërfundimit të marrëveshjeve të nënshkruara, një pjesë e madhe e veprave 

industriale të parashikuara për t’u përfunduar u lanë përgjysëm (Brisejda 

LALA); 

 

– disa nga aspektet kryesore të ligjit penal në vitet 1944-1990, të lidhura me 

veprat penale kundër sistemit ekonomik (Engjëll LIKMETA); 

 

– centralizimi i bujqësisë përmes kolektivizimit, qe një proces i kundërt me atë 

që ndodhi në Bashkimin Sovjetik pas vdekjes së Stalinit; propaganda që 

shoqëroi këtë proces, dhe vetë procesi i centralizimit, erdhën edhe më duke u 

thelluar, deri në reduktim të oborrit kooperativist dhe tufëzimit të bagëtive (në 

mesin e viteve ’70 dhe vitet ‘80), që sollën edhe atë krizë ekonomike, të fundit 

të sistemit…(Pjerin MIRDITA , Anelmo SPAHIJA); 

 

– marrëdhëniet e ngushta ekonomike mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë u 

zhvilluan brenda një dhe konteksti politik (Bozica SLAVKOVIC); 

 

–stalinizmi ekonomik qe modeli që u aplikua  në Shqipëri, dhe si i tillë, pati  

kostot dhe pasojat e tij njerëzore dhe ekonomike (Leonard DERVISHI);  

– background-i dhe transformimi i vazhdueshëm që pësoi ligji i Reformës 

Agrare brenda një kohe të shkurtër, zbatimi i këtij ligji nga komisionet, zyrat 

për tokat e shtetit dhe “komisionet fshatare”,  vënë në dyshim qëllimin e tyre 

për t’i shërbyer mirëqënies së popallatës. Këto reforma, ndryshonin edhe nga 

reformat komuniste të zbatuara në vendet e tjera socialiste. (Valjeta 

KAFTALLI); 

 

– Aksionet dhe puna vullnetare, shërbyen si mjet për fortësimin e diktaturës së 

proletariatit (Armando BOÇE, Arbër BILBILI, Myrteza SHARRA). 

 

 – Ekonomia socialiste, si një ekonomi e krijuar mbi baza jo-humane (siç është 

përvetësimi i pronës dhe shfrytëzimi i paligjshëm i punës së krahut të të 

burgosurve politikë), e bën të domosdoshme reformën e ‘drejtësisë tranzitore’, 

që është një nga reformat e domosdoshme në gjithë Europën postkomuniste, 

për dëmshpërblimin e viktimave në disa nivele: nga vitet e burgut dhe 

internimit, pronat e grabitura dhe shpërnguljet e detyruara nga pronat, tek 

dëmshpërblimi për mohimin e të drejtës së edukimit, jetës sociale dhe 

kulturore, dhe shumë të drejtave të tjera të mohuara gjatë kësaj periudhe 

(Blerina KËLLEZI). 
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Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit në 

bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

a) studion dhe vlerëson objektivisht periudhën e regjimit komunist;  

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; 

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. 

 

 

GRUPI I 

PUNËS 

 

Luljeta Lleshanaku, Çelo Hoxha (drejtues të projektit) 

Violeta Murati (media) 

Pëllumb Alushi (IT) 

 

 

2.1.2 Takime përkujtimore 

 

2.1.2.1  

Konferencë përkujtimore me rastin e 70 vjetorit të masakrës së 26 shkurtit, 1951 

 

26 shkurt, 2021 

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 online. Në këtë aktivitet merrnin pjesë studjues, 

përfaqësues nga shoqatat e ish të përndjekurve politikë dhe familjarë të viktimave.  

Konferenca u hap nga nga Z. Uran Butka, studiues, autori librit “Bombë në Ambasadën 

Sovjetike”, i cili risolli edhe njëherë në vëmendjen publike ngjarjen, dhe u ndal mbi nevojën e 

ngritjes së një memoriali të viktimave. Më pas z. Çelo Hoxha, drejtor  i ISKK, Znj. Jonila 

Godole, drejtuese e IDMC, zoti Nebil Çika drejtues i Shoqatës së ish të Përndjekurve Politikë 

dhe kumtues të tjerë, theksuan rëndësinë e të kujtuarit të ngjarjeve të tilla, në mungesë të 

drejtësisë tranzitore. Një pjesë të ligjëruesve u ndal në terrorin që pasoi masakrën e 26 shkurtit, 
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jo vetëm në radhët e familjeve të viktimave, por, në efektin që pati në gjithë shoqërinë shqiptare, 

si diçka që zbuloi hapur fytyrën e regjimit të ri, të vendosur për të ruajtur me çdo kusht pushtetin, 

duke shkelur të gjitha normat morale dhe njerëzore. Kurse studjuesja polake, Aleksandra Kukula, 

në fjalën e saj, u përqëndrua në jehonën dhe perceptimin e ngjarjes nga jashtë, bazuar mbi disa 

dokumente të reja të zbuluara në Ministrinë e Jashtme të Polonisë, që datojnë në muajin mars 

1951, pikërisht një muaj pas masakrës.  

Grupi i punës: Miran Butka (koordinator i pojektit), Pëllumb Alushi (IT) 

2.1.2.2 

Konferencë përkujtimore dhe ekspozitë, në kujtim të viktimave të viktimave të terrorit komunist 

në Tiranë, gjatë periudhës 28 tetor – 16 nëntor 1944  

 

16 nëntor, 2021 

 

Me 16 nëntor, 2021, ora 11:00, Instituti për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në 

Shqipëri (ISKK), në ambjentet e jashtme të tij, organizoi një takim në kujtim të viktimave të 

terrorit komunist, në Tiranë, gjatë periudhës 28 tetor – 16 nëntor 1944. Për një impakt më të 

madh publik, ky takim u shoqërua me një mini-ekspozitë, ku përveç afishimit të emrave të 

viktimave të masakrës, u shfaqën grafikisht edhe dokumente të Arkivës së Shtetit, që hedhin 

dritë mbi ngjarjen. 

 

Në këtë takim, morën pjesë studjues, përfaqësues të shoqatave të ish të përndjekurve politikë, 

përfaqësues të Kuvendit të Shqipërisë dhe medias, dhe familjarë të viktimave. 

Në fjalën e tij të hapjes, drejtori i ISKK-së, z.Çelo Hoxha, solli në vëmendje rëndësinë e kësaj 

ngjarjeje, si një nga më domethënëset për natyrën e kriminale të lidershipit komunist, që pa 

marrë pushtetin akoma, ekzekutoi pa gjyq dhjetëra persona të pafajshëm, që konsideroheshin 

kundërshtarë të regjimit apo thjesht një pengesë për instalimin e regjimit të ri. Kulmi i kësaj serie 

masakrash, qe ajo që ndryshe njihet si “Nata e Shën Bartolemeut”, që qe ekzekutimi pa gjyq e 

disa intelektualëve në bodrumin e hotelit “Bristol”, natën e 12 nëntorit 1944. 

 

“Siç e shihni, dokumentet e ekspozuara, që janë materiale nga Arkivi i Shtetit, dëshmi e 

komunistëve që morën pjesë në spastrimin e Tiranës, flasin vetë. Kur të lexoni materialin do të 

shikoni se është shprehur qartë se, ushtria partizane hyri në Tiranë me qëllimin e qartë për të 

pastruar kryeqytetin nga elementët e konsideruar antikomunistë dhe kjo hakmarrje, nuk kurseu as 

jetën e pjesës më të mirë të intelektualëve”, u shpreh Hoxha. 

Më tej, z Çelo Hoxha theksoi rëndësinë e pasqyrimit të këtyre momenteve historike në literaturën 

shkollore: “Këto mini-ekspozita, shërbejnë si një mundësi për të folur për të shkuarën, për të mos 

e harruar atë dhe për t’ua përcjellë brezave. Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 

Komunizmit është në proces për ta futur historinë e komunizmit në kurrikulat shkollore, sepse 
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deri më tani, 30 vite nga rënia e diktaturës, tekstet shkollore japin një variant të cunguar të 

historisë, sidomos lidhur me krimet e komunizmit” 

 
 

Grupi i punës: Çelo Hoxha (drejtues), Luljeta LLeshanaku, Pëllumb Alushi, Zoica Graçi 

(organizatorë), Violeta Murati (media) 

 

2.1.3 Pjesëmarrje/ kontribute në konferenca 

3 Shtator - 24 shtator, 2021: Seminar trajnimi i lektorëve për drejtësinë tranzitore në 

Universitetin e Tiranës - organizuar nga Prezenca e OSBE -së në Shqipëri: 

 

 3 shtator, 2021- Trajnimi për Shtetin Ligjor, të Drejtën Penale Ndërkombëtare, të Drejtat 

e Njeriut dhe Drejtësinë Transitore. 

 

Ligjërues/trajnues: Çelo Hoxha, drejtor ekzekutiv i ISKK, me temën: Ligjshmëria gjatë       

regjimit komunist në Shqipëri dhe Të Drejtat e Njeriut.   

                                    

 15 shtator, 2021- Trajnimi për “Shkencat Sociale dhe Drejtësia Tranzitore” 

 

Ligjërues/trajnues: Çelo Hoxha, drejtor ekzekutiv i ISKK, me temën: “Dëmshpërblimet,  

kompensimet dhe aktet përkujtimore në Shqipëri, pas rënies së regjimit komunist.”  

 

 24 Shtator, 2021-  Trajnimi për “Historia dhe Drejtësia Tranzitore” 
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Ligjërues/trajnues: Luljeta Lleshanaku, Drejtore e Studimeve, ISKK, me temën: “Roli i 

pazëvendësueshëm i dëshmive të të mbijetuarve nga kampet dhe burgjet në rindërtimin e 

historisë së komunizmit dhe si një formë rehabilitimi moral.”  

 

31 Mars, 2021: Konferenca “Literature in Albania from Communism to the Present”, organizuar 

nga Center for Russian, East European, and Eurasian Studies CEEES, International Institute, 

Universiteti i Michigan-it  

                      

 Pjesëmarrëse me ligjëratë: Luljeta Lleshanaku 

 

22 prill, 2021: Konferenca shkencore “100 vjet zgjedhje në Shqipëri: Prill 1921-Prill 2021”, 

organizuar ASA (Instituti i Historisë) 

                                      

 Pjesëmarrës: Çelo Hoxha, me temën “Legjitimiteti i zgjedhjeve të 2 dhjetorit 1945” 

 

 Pjesëmarrës: Florin Zyberaj, me temën “Gjuha e propagandës në fushatat elektorale të  

regjimit komunist shqiptar: analizë krahasimore ndërmjet zgjedhjeve të vitit 1945 dhe 

1954 

 

21 – 23 qershor 2021 – Armanda  Hysa ka marrë pjesë me kumtesë në konferencën shkencore 

“Java e Albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, në Prishtinë me temën 

“Rrëfenja vetjake si një drejtim i ri për kërkimin shkencor në Shqipëri: Rasti i studimit të 

krimeve dhe pasojave të komunizmit”, në kuadër të Sesionit të Folkloristikës, me temën 

qendrore “Sfidat e Folkloristikës dhe Etnomuzikologjisë: përkufizimi, terreni, prurjet e reja”. Në 

emër të ISKK, gjatë kësaj vizite iu dhurua bibliotekës së IAP dhe Bibliotekës Kombëtare të 

Kosovës një përzgjedhje një sasi librash librash nga botimet e ISKK. 

 

Tetor 2021: Ekspozita “Në emër të Amerikës”, organizuar nga IDMC, në të cilën u trajtua 

represioni i regjimit ndaj çdo elementi që u konsiderua si bashkëpunëtor me misionin amerikan 

të atashuar në Shqipëri deri në vitin 1946.  

 Kontribuese (pjesë e grupit të punës): Brisejda Lala 

12 -13 nëntor 2021: Konferenca ndërkombëtare (online) “Year 1991 – New map of Europe”, 

organizuar nga Platforma Europane e Kujteses.  

 

 Pjesëmarrëse: Luljeta Lleshanaku 

 

19 nëntor 2021: Takimi me temë “Fati i disidentëve nën regjimin komunist”, organizuar nga 

Qendra social-kulturore “Tek Bunkeri”, Tiranë. 

http://events.umich.edu/group/3097
http://events.umich.edu/group/1968
http://www.youtube.com/user/um
http://asa.edu.al/site/?p=7107
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 Pjesëmarrës me kumtesë: Florin Zyberaj 

 

13 dhjetor 2021: Konferenca ndërkombëtare: “Zhdukjet me forcë dhe të pavullnetshme në 

kohën e diktaturës dhe të kaluarës autoritare, si dhe mjediset bashkëkohore: një vlerësim social, 

ligjor dhe historik i politikave dhe mekanizmave të tranzicionit dhe transformimit”, organizuar 

nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Qendra për Drejtësi dhe Transformin/Universiteti i 

Tiranës 

 

 Pjesëmarrës: Çelo Hoxha, me temën: “Procesi për gjetjen e të zhdukurve gjatë regjimit 

komunist dhe interpretimi i kornizës ligjore në Shqipëri” 

 

 

2.2 P

ROJEKTE 

 

2.2.1 PROJEKTE STUDIMORE 

 

2.2.1.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Hartimi i volumit Shtesa 1 të “Fjalorit enciklopedik të viktimave të 

komunizmit”, shkronjat A-DH 

KOHA E 

REALIZIMIT 

  

Janar-Nëntor 2021 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Gjatë vitit 2021, Drejtoria e Arkivës realizoi vëllimin 10 i Fjalor Enciklopedik 

i Viktimave të Terrorit Komunist. Ky është vëllim i parë i shtesave. Fjalori 

është një projekt i rëndësishëm për evidentimin e viktimave të komunizmit, i 

cili kërkon kohë dhe burime njerëzore.  

 

Gjatë viteve janë mbledhur të dhëna në vazhdimësi, një pjesë e të cilave 

mungonin në vëllimet e botuara, kështu që vendosëm botimin e tyre në mbarim 

të botimit të serisë së plotë sipas shkronjave nga A te ZH. Me botimin e 

shtesave mendojmë se do të arrijmë në një evidentim të plotë, ose sa më të 

plotë, për viktimat e komunizmit.   

 

Vëllimi Shtesa 1 përfshin shtesat për shkronjat A, B, C, D, DH, 417 faqe.   
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Puna për përgatitjen e Fjalorit Enciklopedik të Viktimave të Terrorit Komunist 

përfshin disa procese: përzgjedhjen e materialve për vëllimin përkatës, 

zbardhjen (radhitjen) e dokumenteve, redaktimi, korrektimi.   

 

Gjatë vitit 2021 është punuar dhe për grumbullimin e materialeve për vëllimet 

e tjera.   

  

Baza ligjore: 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK: 

 

b) analizon, studion dhe dokumenton krimet e kryera nga organet e diktaturës 

komuniste, si dhe pasojat gjatë dhe pas periudhës së komunizmit;  

  

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;  

 

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; 

 

Grupi i punës:   

Çelo Hoxha, Armanda Hysa, Hasan Bello, Kastriot Dervishi, Xhafer Sadiku, 

Florin Zyberaj   

 

 

 

2.2.1.2 
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TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

“Kontrolli mbi familjen: Transformimi i familjes shqiptare gjatë regjimit 

komunist dhe efektet sociale të tij” 

                             Studim sociologjik 

KOHA E 

REALIZIMIT 

               Tetor 2020- maj 2022 (Pjesa e parë) 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit: 

 

Puna studimore me këtë projekt ka filluar në tetor të vitit 2020. Puna e 

deritanishme është përqendruar tek grumbullimi i bibliografisë dhe materialit 

arkivor. Fillimisht jemi përqendruar në konceptualizimin e tematikës, 

qartësimin e objektit të kërkimit si dhe hartimin e pistave kërkimore, të cilat 

pritet të na ofrojnë materialin e nevojshëm për analizat që do të na ndihmojnë 

për të hedhur dritë mbi fenomenet që shqyrtojmë.  

 

Qëllimi i këtij studimi është evidentimi, përshkrimi dhe analizimi i 

pikëpamjeve ideologjike të regjimit komunist në Shqipëri, impaktin mbi 

familjen shqiptare, natyrën e marrëdhënieve të krijuara prej tij, si dhe pasojat 

shoqërore që rrjedhin prej tyre. Objekti është vëzhguar fillimisht në një plan 

krahasues, si një fenomen që lidhet me kontekstin historik, ku zhvillohet dhe 

natyra e marrëdhënieve sociale të shoqërisë shqiptare para instalimit të 

regjimit, por edhe në krahasim me shoqëritë e vendeve të bllokut komunist, 

modelet e të cilave u zbatuan në Shqipëri.  

Literaturë e botimeve shqiptare të kohës 

Një pjesë e rëndësishme e literaturës së siguruar, është ajo e kohës së regjimit, 

e cila na vlen për të njohur dhe kuptuar projektin që ai regjim kishte mbi 

familjen. Nëpërmjet librave të botuar mund të kuptojmë natyrën e procesit të 

edukimit që shteti impononte ndaj shoqërisë, të zbulojmë qëllimet e tij si dhe të 

analizojmë mekanizmat nëpërmjet të cilit propaganda e kohës arrin të ndërhyjë 

tek individi.  

Literatura e siguruar 

1. Lidhjet martesore në shoqërinë tonë socialiste, Muharrem Xhafa, 8 

Nëntori 1985. 

2. Gruaja dhe fëmija – Viktimat më të ndieshme të ideologjisë fetare, 

përshtatur nga Hulusi Hako, Naim Frashëri, Tiranë 1968. 
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3. Lëvizja për emancipimin e gruas (1967-1970), Dilaver Sadikaj, 

Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 

1982. 

4. Familja socialiste (1988), Zana Alia, 8 Nëntori, Tiranë 1988 

5. Kë edukojmë, si edukojmë (Bashkëbisedime për Edukatën), Hamit 

Beqja, UT “Enver Hoxha”, Fak. i Historisë dhe i Filologjisë, 1987. 

6. Si sillemi, ç’zakone ndjekim (Rreth Edukatës Qytetare), Hamit Beqja, 8 

Nëntori,   

Kërkime arkivore 

Materiali arkivor i siguruar deri tani është përqëndruar në AQSH, duke 

shfrytëzuar dosjet e insititucioneve që janë marrë drejtpërdrejtë apo tërthorazi 

me çështje që lidhen me objektin e studimit. Deri tani janë siguruar një numër i 

rëndësishëm dosjesh nga Fondi i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, Akademia 

e Shkencave dhe Komiteti Qendror i Partisë, duke përfshirë, raporte, vendime, 

procesverbale mbledhjesh, diskutime pleniumesh, plane zbatimi, letra ankesash 

nga populli etj.. Të gjitha këto shërbejnë, si material bazë, për t’u njohur më 

mirë me aktivitetin e strukturave të shtetit në funksion të edukimit, 

emancipimit, transformimit shoqëror të synuar, por edhe të njohjes së realitetit, 

problemeve, gjendjes reale, mendësive të popullsisë etj..  

Nga fondi i BGSH-së janë siguruar deri tani 42 dosje arkivore të tilla, të cilat u 

përkasin viteve: 1946 -1951 dhe 1976. 

Nga fondi i Akademisë së Shkencave janë siguruar 18 dosje, pas një kërkimi të 

të gjithë aktivitetit të saj, që nga krijimi deri në vitin 1990, në sektorin e 

shkencave shoqërore. Materialet përmbajnë plane, projekte, diskutime, botime 

mbi problemet shoqërore të vendit si dhe udhëzime mbi mënyrën sesi duhen 

trajtuar dhe adresuar ato, gjë që na ndihmon të kuptojmë jo vetëm mendësinë e 

atyre, që e kanë prodhuar propagandën dhe sistemin edukativ të kohës, por 

edhe mënyrën sesi ata kanë ndikuar në shoqëri.  

Nga fondi i Komitetit Qendror janë siguruar 106 dosje, të cilat paraqesin 

raporte, relacione, procesverbale mbledhjesh, vendime, letra nga institucione 

dhe nga qytetarë të thjeshtë, mbi një mori çështjesh që lidhen me objektin e 

studimit. Ato na japin të dhëna të rëndësishme mbi mediat e kohës, 

institucionet e propagandës, arsimin, aktivitetin e partisë në bazë, vendime të 

rëndësishme, plane për t’u zbatuar, si dhe një material të rëndësishëm që na 

japin të dhëna mbi problemet në realitet, të cilat, në shumicën prej tyre nuk 
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shfaqeshin në publik dhe klasifikoheshin si material sekret.  

Raport i punës së kryer gjatë vitit 2021 

Në vijimësi të punës së kryer gjatë vitit 2020, si dhe gjatë vitit 2021, jam 

përqëndruar në kërkime arkivore mbi një sërë çështjesh që lidhen drejtpërdrejtë 

apo tërthorazi me temën e studimit. Puna ka konsistuar në shqyrtimin e Arkivit 

Qëndror të Shtetit, në një sërë fondesh me interes për çështjet e shqyrtuara. 

Kërkimi është zhvilluar paralelisht mbi fonde të caktuara, por edhe mbi 

tematika që janë në objektin studimor. Janë grumbulluar gati një mijë dosje, 

me materiale të ndryshme, duke kaluar në sitën e selektimin e përzgjedhjes për 

publikim.  

Një interes i veçantë, gjatë kësaj periudhe, ka marrë shqyrtimi në mënyrë të 

plotë i fondit të Prokurorisë së Përgjithshme, ku janë siguruar 207 dosje të 

viteve 1945-1990, të cilat përmbajnë të dhëna dhe raporte mbi: krimin në 

familje, krimet seksuale, krimet ndaj të miturve; si dhe një sërë fenomenesh 

sociale si divorcet, bashkëjetesën, sjelljet e pahijshme, shfaqjet e huaja, 

fenomenet e liberalizmit dhe kundërkulturave të cilat na tregojnë, jo vetëm 

zhvillime kulturore lidhur me moralin e kohës dhe familjen, por edhe 

përfytyrimet e pushtetit të atëhershëm mbi to.  

Gjithashtu është shqyrtuar në mënyrë të plotë edhe fondi i Institutit të 

Marksizëm-Leninizmit, prej të cilit janë siguruar 95 dosje, të cilat përmbajnë 

studime dhe orientime shkencore mbi tematikat, që janë objekt i këtij studimi.  

Po kështu, një sërë dosjesh janë siguruar nga fondi i Ministrisë së Shëndetësisë 

si dhe nga Këshilli i Ministrave e një sërë dikasteresh të tjera si; Ministria e 

Asistencës Sociale, Komiteti Qendror, Gjykata, Bashkimi i Grave të 

Shqipërisë, për një sërë temash si, abortet, vdekshmëria foshnjore, kujdesi 

shëndetësor etj., të cilat japin të dhëna mbi fenomene që mbaheshin fshehur 

nga regjimi, që binin ndesh me moralin e predikuar prej tij, por edhe realitetin 

që lidhej me mirërritjen e fëmijëve, kequshqyerjen, etj..  

 “’Shfaqjet e huaja, presioni kulturor mbi rininë’ - studim sociologjik” 

Ky studim është pjesë e studimit sociologjik të zgjeruar me titull “Kontrolli 

mbi familjen: transformimi i familjes shqiptare gjatë regjimit komunist dhe 

efektet sociale të tij”, i cili ka filluar qysh në fund të vitit 2020. Për shkak të 

shtrirjes tematike dhe larmisë së çështjeve, është vendosur që të ketë një 

studim specifik për secilën nga çështjet. “’Shfaqjet e huaja, presioni kulturor 
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mbi rininë’ - studim sociologjik”, përfundon në muajin maj, dhe botohet 

brenda këtij viti. 

Baza ligjore: 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit në 

bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve 

për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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. 

GRUPI I 

PUNËS 

 

Ergys Mertiri (autor i studimit) 

 

 

2.2.1.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Studim shkencor: “Fëmijët e ‘Armiqve të klasës’”: agresioni 

komunist ndaj të miturve 1944- 1990” 

KOHA E 

REALIZIMIT 

  

Nëntor 2020- Maj 2022 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit: 

 

Menjëherë pas marrjes së pushtetit, komunistët krijuan kampet e 

internimit me tela, në të cilat u deportuan familjet e kundërshtarëve 

politikë, familjet e të arratisurve dhe të dezertorëve brenda radhëve të 

partizanëve. Aspekti më i hidhur e kësaj historie ishte internimi i të 

miturve, një pjesë e madhe e të cilëve nuk arritën t’i mbijetonin urisë, të 

ftohtit, sëmundjeve dhe trajtimit mizor. Por, ndërsa kampet me tela u 

mbyllën në vitin 1953, internimet vazhduan deri ditën e rënies të regjimit, 

dhe bashkë me ta edhe internimi i të miturve. Forma po kaq të rënda 

persekutimi të të miturve për arsye politike, apo thjesht si fëmijë të 
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“armiqve të popullit”, ishte edhe burgosja apo shfrytëzimi si krah pune. 

 

Duke pasur parasysh ndjeshmërinë ndaj kësaj teme dhe kryesisht interesin 

e madh pranë institutit nga studjues, gazetarë dhe organizata shqiptare, si 

edhe të huaja që merren e respektimin e Të Drejtave të Njeriut, ISKK 

gjatë muajve të fundit të vitit 2020 caktoi një grup pune të merret me një 

studim të posaçëm mbi këtë aspekt të krimeve të komunizmit. 

 

Qëllimi i këtij studimi është pikërisht evidentimi i viktimave të mitur, për 

arsye politike, si një akt jo vetëm në kundërshtim të plotë me të drejtat e 

njeriut por edhe me ligjet e vetë shtetit komunist.  

 

Përmes sjelljes së rasteve dhe analizimit të fakteve, studimi synon të bëjë 

edhe një autopsi të natyrës së regjimit komunist, mekanizmit politik dhe 

ideologjik të Luftës së Klasave, si dhe kuadrit ligjor mbi të cilat u 

mbështet përndjekja ndaj të miturve. 

Faza e parë e këtij projekti, konsistoi në metodat statistikore, në krijimin 

e database-s së të dhënave ekzituese rast pas rasti, të intenimit të të 

miturve në kampet me tela (1945-1954), dhe në kampet e internimit 

(1954-1990), si edhe me burgosjet e kësaj grupmoshe me motivacion 

politik, përmes dokumenteve të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, Institutit të Integrimit të të Përndjekurve Politikë 

dhe Drejtorisë së Arkivave, dhe në Fjalorin e viktimave të Terrorit 

Komunist (vëllimi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX). Në një listë me të dhënat 

personale prej 42.000 personash, janë përzgjedhur 10.000 të mitur, të cilët 

i përkasin kësaj kategorie. Shumica e këtyre fëmijëve rezulton të kenë 

lindur në kampe. Nga selektimi, deri tani, është nxjerrë edhe numri i të 

burgosurve të mitur (615 persona) dhe të pushkatuar, ose të vdekur në 

kampe nën moshën 18 vjeç (204 persona).   

Faza e dytë, përmes metodave cilësore, konsiston në përpunimin dhe 

analizimin e të dhënave dhe përvojave individuale dhe në grupe, të cilat 

vijnë kryesisht përmes dëshmive të të mbijeturave, memuareve dhe 

dokumenteve të paktë që gjenden në arkiva. Gjatë kësaj periudhe është 

bërë selektimi i informacionit primar dhe sekondar, të përfshirë në studim. 

Më konkretisht:  

 

 Grumbullimi i dokumenteve që gjenden në AQSH. Kryesisht në 

këto dosje gjendet informacion mbi ligjshmërinë e procesit të 

internimit, ku dokumentet hedhin dritë mbi paligjshmërinë e 



28 
 

internimit si proces. Kërkesat e vazhdueshme për heqje të masës së 

internimit si edhe raportet e bëra nga organet kompetente gjatë 

kësaj kohe japin një pasqyrë të jetesës në internim. Fondet e 

shfrytëzuara në AQSH janë: Fondi i Këshillit të Ministrave (490), 

F. Ministria e Drejtesisë (492), F.493, F. Ministria e Industrisë dhe 

e Minierave (496), F. Institucione të pushtetit vendor, Fier, 

Lushnje (131), F. Presidiumi i Kuvendit Popullor (489), F. 657.  

 

 Hulumtimi i literaturës lidhur me studimin mbi internimet e të 

miturve gjatë periudhës së komunizmit.  

 

 Në bazë të marterialeve të hulumtuara, strukturimi i studimit në një 

këndvështrim të përgjithshëm paraqitet në tematika si: analizimi i 

metodave që ndiqte shteti diktatorial për arrestimin e të miturve, 

kryesisht të akuzuar për agjitacion dhe propagandë, mbi kushtet e 

jetesës në kampe internimi etj. Pjesa e parë e studimit do të lidhet 

pikërisht me informalitetin e kryer nga organet ekzekutuese, në një 

kohë kur nuk kishte një bazë ligjore për të mbështetur mbajtjen e 

të miturve bashkë me familjet e tyre, të mbyllur në një kamp 

internimi. Në bazë të dokumentacionit arkivor që disponojmë, në 

pjesën e dytë hidhet dritë mbi kushtet e jetesës në këto kampe dhe 

fshatra internimi, të cilat ishtin totalisht të papërshtatshme për 

jetesë. Në këtë kuadër, një formë e organizimit të studimit mund të 

parashtrojë mënyrën se si të miturit trajtoheshin dhe kriteret mbi të 

cilat bazohej akuza ndaj tyre. Duke u ndalur në përjetime 

personale por edhe përgjithësuese, studimi do të jetë më i plotë 

duke iu përgjigjur pyetjes kërkimore të parashtruar.  

Baza ligjore: 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për 

“Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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 
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themelore të njeriut në vitet e regjimit komunist;  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së 

klasave;  

 

GRUPI I PUNËS 

 

Brisejda Lala (autore e pjesës studimore), Juliana Uznova (selektuese e 

materialit dhe radhitëse) 

 

2.2.1.3  

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Përmbledhje dokumentesh: “Divizioni i mbrojtjes së popullit; roli i tij 

në shuarjen e rezistencës antikomuniste (1945-1946)”, Volumi I 

KOHA E 

REALIZIMIT 

  

                2020-2021 

 

PËRMBAJTJA 

 

Gjatë vitit 2021, përfundoi volumi i parë i këtij studimi, dhe po punohet 

për volumin II.  

 

Përshkrimi i projektit: 

 

Regjimi i ri komunist, imponoi politikën e luftës së klasave përmes disa 

valësh terrori: kërcënimi nga dënimet jashtëgjyqësore, menjëherë pas 29 

nëntorit 1944, gjykatat e popullore, eliminimi i kundërshtarëve politikë 

para dhe sidomos pas zgjedhjeve të para. Në përgjigje të kësaj situate, u 

krijuan grupe të rezistencës aktive anti-komuniste, ose grupe dhe individë 

të detyruar të jetonin në arrati për t’u mbrojtur. Këto grupe ishin në 

ndjekje të vazhdueshme nga Forcat e Ndjekjes ose Divizioni i Mbrojtjes 

së Popullit, që ishte një njësi e armatosur, e dalë nga lufta.   

 

Përmes dokumenteve AMPB, AQSH, AQFA, ky studim arkivor i nisur 

gjatë vitit 2020, synon evidentimin e rolit të “Divizionit të Mbrojtjes së 

popullit”, në ndjekjen dhe eleminimin e elementëve dhe grupeve 

antikomuniste, kryesisht grupeve të “të arratisurve”, gjatë periudhës 1945-

1946. Në mënyrë kronologjike, dokumentohen operacionet e zhvilluara në 

Dibër, Kukës, Mirditë, Shkodër, Durrës, Elbasan, dhe trajtimi i familjeve 

dhe popullsisë së këtyre zonave. Ky studim ofron të dhëna të rëndësishme 

edhe mbi dezertimet në radhët e ushtrisë, si formë pakënaqësie ndaj 

instalimit përmes forcës i këtij regjimi të ri.  
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Pjesa e parë e librit përmban vetëm dokumente të vitit 1945; pjesa e dytë e 

librit i kushtohet veprimtarisë së Divizionit të Mbrojtjes së Popullit vetëm 

gjatë vitit 1946. Deri tani, janë mbledhur dokumente të natyrave të 

ndryshme, si: letra, relacione, njoftime, qarkore, urdhëra operacionale, 

aktivitete, raporte, urdhëra dite, shkresa, lista të arratisurish, porosi, 

telegrame, informacione, pjesë nga raportet e brigadave, procesverbale. 

Në fokus, janë survejimet dhe çarmatosja e popullsisë, aksionet kundër 

grupeve të arratisurve deri tek asgjesimi i tyre. 

 

Në fund, studimi mbyllet me një shtojcë mbi të arratisurit politikë sipas 

dokumenteve të Divizionit të Mbrojtjes së Popullit dhe statistikës së 

Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, të shoqëruara me tabela, grafikë dhe 

informacione përkatëse për secilin prej tyre. Ky studim përfundoi në 

muajin tetor 2021, dhe botohet në vitin 2022.  

 

Dokumentacioni i përdorur. 

 

Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë (AQSH) 

 AQSH, F.41/APL, V.1944, D. 56, 159. 

 AQSH, F. 482, V. 1945, D. 18. 

 AQSH, F. 489, V. 1946, D. 204. 

 AQSH, F. 499, V. 1946, D. 682, 566. 

 AQSH, F. 14/AP-Str, V. 1945, D. 12, 19, 51, 52, 53, 56, 58, 215. 

 AQSH, F. 14/Ap-Str, V. 1946, D. 22/1, 50, 98. 

 AQSH, F. 206/APL, V. 1945, D. 7. 

 AQSH, F. 304/AP (Abaz Fejzo), V. 1945, D. 1. 

 AQSH, F. 490, V. 1970, D. 255. 

 AQSH, F.14/ AP-Str, V. 1945, D. 19. 

 AQSH, F. 14/APMP, V. 1946, D. 5. 

 

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë (AMPB) 

 AMPB, F. Dosjet e oficerëve, D. 1344. 

 AMPB, F. 1, D. 1267. 

 AMPB, F. 8, V. 1945, D. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 32, 35, 

36, 37. 

 AMPB, F. 8, V. 1946, D. 39, 39/3, 40, 41, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 

83/1, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91. 

 AMPB, F. 4 V. 1946, D. 1. 

 AMPB, F. 4, V. 1948, D. 80. 
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 AMPB, F. 8, V. 1947, D. 97, 106, 109. 

 AMPB, F. 8, V, 1949, D. 275. 

 AMPB, F. 59, V. 1945, D. 4. 

 AMPB, F. 57, V. 1945, D. 7. 

 AMPB, F. 140, Pa vit, D. 211-A. 

 AMPB, F. Dega e Punëve të Brendshme Kukës, V. 1976, D. 6. 

 AMPB, Fondi operativ, D.  1760. 

 

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë (AMPJ) 

 AMPJ, V. 1947,  D. 159 (B/VII-9).   

 AMPJ, V. 1948, D. 217 (B/VII-9). 

 

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura i Republikës së Shqipërisë 

(AQFA) 

 AQFA, F. Korparmata I, V. 1944, D. 61. 

 AQFA, F. Brigada 6 Sulmuese, V. 1945, D.  80. 

 AQFA, F. Brigada 5 Sulmuese, V. 1945, D. 148.  

 AQFA, F. Brigada 7 Sulmuese, V. 1945, D. 38. 

 AQFA, F. Brigada 24 Sulmuese, V. 1945, D.  1. 

 AQFA, F. Brigada 6 Sulmuese, V. 1945, D. 33. 

 AQFA, F. Brigada 6 Sulmuese, V. 1946, D. 9. 

 AQFA, F. Brigada 17 Sulmuese, V. 1944, D. 1. 

 AQFA, F. Divizioni II, V. 1945, D. 3, 19, 41, 61. 

 AQFA, F. 100/1, V. 1945, D. 21. 

  AQFA, F. 100/1, V. 1946, D. 5. 

 AQFA, F. Brigada 11 Sulmuese, V. 1945, D. 2. 

 AQFA, F. Divizioni 7 Sulmues, V. 1945, D. 15. 

 

Arkivat Shtetërore Vendore (ASHV) 

 ASHV/Shkodër, F. 1, V. 1945, D. 675 

 ASHV/Shkodër, F. 1, V. 1946, D. 662. 

 ASHV/Dibër, F. 1, V. 1946, D. 3. 

 ASHV/Elbasan, F. 1, V. 1949, D. 60. 

 

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit 

shqiptar (AIDSSH)  

 AIDSSH, Fondi i MPB/ 4, V. 1949, D. 10. 

 AIDSSH, F. MPB/1, Pa vit, D. 287. 

 AIDSSH, F. MPB (Dega e punëve të brendshme gramsh), 

Procesvcerbale të Hamit Matjanit, V. 1953. 
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 AIDSSH, F. MPB/1, D. 225/5 (fashikull), Vol. I. 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për 

“Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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;  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së 

klasave;  

 

GRUPI I PUNËS 

 

Florin Zyberaj (autor i studimit) 

 

2.2.1.4 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Projekt kërkimor- shkencor dhe dokumentues “Institucionalizimi i 

shkencave në Shqipëri në kushtet e represionit politik dhe ideologjik 

1945 - 1972”.  

KOHA E 

REALIZIMIT 

Faza e parë, viti 2021-22, konsiston në mbledhjen e materialeve arkivore 

mbi Institutin e Shkencave, deri në krijimin e Akademisë së Shkencave. 

 

Faza e dytë 2023-2024 konsiston në përpunimin dhe përgatitjen për botim 

të përmbledhjes së dokumenteve mbi këtë çështje. 

 

Faza e tretë 2025-2026 do të jetë faza e shkrimit dhe botimit të një 

studimi monografik mbi këtë temë. 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Kërkimet arkivore hapin një fushë më të gjerë për të rikonstruktuar 

strukturat shtypëse dhe kontrolluese shtetërore mbi mendimin dhe 
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shkencën në një dimension makro historik e social, duke dëshmuar se 

uniformizimi dhe kontrolli shtetëror e politik është shtrirë e degëzuar në 

përmasa shumë më të gjera dhe në pamje të parë, të padukshme. 

 

Qëllimi kryesor 

 

Synimi kryesor i këij projekti është të dëshmojë prmes të dhënave 

dokumentare se ajo që quajmë rëndom ‘vëmëndje dhe investim shtetëror’ 

në fushën e shkencave ishte më së shumti kontroll i rreptë ideologjik mbi 

shkencën dhe represion mbi studiuesit.  

 

Pyetje të tjera kërkimore: 

Cilat ishin pasojat e represionit ideologjik dhe politik mbi vetë produktin 

shkencor? Cilat ishin arritjet reale shkencore në kohën e marrë në 

shqyrtim? Sa të lirë ishin studiuesit shqiptarë në komunikim me kolegët 

dhe literaturën e huaj? Çfarë intensiteti kishin marrëdhëniet me jashtë? 

  

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për 

“Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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;  

 

GRUPI I PUNËS 

 

Armanda Hysa (autore e projektit) 
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2.2.1.4 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Studime arkivore “Ligje dhe akte represive gjatë komunizmit në 

Shqipëri:1945-1990”. 

KOHA E 

REALIZIMIT 

 

Janar 2021 – Dhjetor 2022 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

Ky studim përfshin gjetjen, mbledhjen, radhitjen dhe botimin e akteve 

ligjore dhe nënligjore represive të krijuara gjatë regjimit komunist, të 

botuara ose të fshehta.  

 

Qëllimi i projektit  

Botimi i ligjeve represive të krijuara gjatë regjimit komunist dhe 

informimi i publikut 

 

Baza ligjore 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për 

“Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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;  

 

GRUPI I PUNËS 

 

Leka Ndoja (autor projektit) 

 

2.2.1.5 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Projekt arkivor-studimor “Tortura si mekanizëm i dehumanizimit të 

kundërshtarit politik në Shqipërinë komuniste” 

KOHA E 

REALIZIMIT 

 

Faza e parë: Janar 2021 – Shtator 2022, mbledhja e dokumenteve.  

 

Faza e dytë: Shtator 2022 - dhjetor 2023, analiza e të dhënave dhe 
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shkrimi i studimit. 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

Studimi përfshin periudhën e viteve 1945-1960. Ky studim do të bazohet 

kryesisht në dokumente arkivore të AQSH-së dhe AIDSSH-së, nga 

literatura dytësore bibliografike, si dhe nga dëshmitë e persekutuarve 

politikë. Studimi fillon me vendosjen e regjimit komunist, si dhe me 

spastrimin e vendit nga kundërshtarët politikë. Specifikisht do të trajtohen 

torturat që janë aplikuar, llojet, si dhe shembuj nga përdorimi i tyre sipas 

rrethanave. Gjerësisht do të jepen të dhëna edhe për dhunimin e të 

dënuarve në burgje dhe kampet e ndryshme, fakt ky i pranuar edhe nga 

vetë Byroja politike. 

 

Qëllimi i projektit 

Vështirësia në gjetjen e dokumenteve zyrtare që provojnë përdorimin e 

torturës si mekanizëm de-humanizues ndaj të arrestuarve dhe burgosurve 

politikë e bën më të domosdoshme se kurrë analizën e mbështetur mbi 

dokumentet që i kalojnë tangent kësaj çështjeve  dhe dëshmive gojore e 

botimeve të memuarëve nga ISKK gjatë një dekade punë. Në këtë mënyrë 

ky studim do të jetë si një manual kyç për të kuptuar kompleksitetin e 

mekanizmave shtypëse që kanë vepruar gjatë diktaturës komuniste në 

Shqipëri 

 

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për 

“Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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 
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Shqipërisë, më pas të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të organizatave 

të tjera, të krijuara në mbështetje të ideologjisë së saj;  

 

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; 

GRUPI I PUNËS  

Brunilda Doçi, Armanda Hysa 

 

 

2.2.2 Projekte edukuese  

 

2.2.2.1 

“Arkitektura në Komunizëm” ose muzeu lëvizës – ture të rinjsh nëpër qytetin e Tiranës  

6 Nëntor, 2021 

 

Një pjesë e madhe e trashëgimisë arkitekturore dhe planifikimi urban i qyteteve shqiptare sot, i 

përket pikërisht periudhës komuniste. Përmes tre tureve me autobusë nëpër qytetin e Tiranës, me 

ndihmën e një historiani arti dhe të një sociologu në rolin e guidave, të rinjtë janë njohur me 

aspektin ideologjik përtej konceptit estetik dhe se, sa ky koncept estetik i përgjigjet utopisë 

komuniste në idenë e barazisë sociale, stilit komunist të jetesës dhe punës, frymës së komunitetit 

dhe veçanërisht se sa shërben ky koncept estetik si demonstrim i forcës së pushtetit për të 

kuptuar ndikimin psiko-social që pati estetika e ambjentit tek shoqëria dhe individi në diktaturë. 

Pjesë e programit gjatë këtyre tureve ishte edhe informimi mbi veprat, të cilat janë ndërtuar e 

punën e të burgosurve politikë, pra që dikur kanë shërbyer si kampe pune.  

 

Turi i parë, që shënoi edhe fillimin e projektit, u realizua me datë 6 nëntor, 2021 dhe zgjati 4 orë. 

Ky projekt është i pari i këtij lloji në Shqipëri, dhe si i tillë ofroi jo vetëm një qasje të re, 

inovative ndaj historisë së komunizmit, por edhe një mënyrë për t’jua afruar kësaj grupmoshe. 
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Grupi i punës: Ergys Mertiri (drejtues projekti), Zoica Graçi, Violeta Murati, Brisejda Lala 

2.2.1.2 

 

Bisedë e zotit Lekë Tasi me studentët dhe pedagogët e Departamentit të Komunikimit dhe 

Arteve Liberale në Universitetit Eurpian të Tiranës  

21 dhjetor, 2021  

 

Me rastin e hapjes së ekspozitës të ciklit të pikturave “Barakat përballë” të Lekë Tasit, në 

galerinë “Zenit”, Instituti i Studimeve për Krimet e Komunizmit organizoi një bashkëbisedim të 

autorit me studentët e pedagogët e Departamentit të Komunikimit dhe Arteve Liberale në UET. 

Punimet e paraqitura në këtë ekspozitë, janë realizuar nga koha kur Tasi ishte në internim, në 

fshatin Grabjan të Lushnjës. Disa nga këto skica e vizatime kaluan në një sfond reflektimi para 

auditorit të studentëve duke u lidhur pashmangshëm mes artistit dhe kushteve kur u krijuan ato, 

nën terrorin e regjimit komunist. Studentët treguan një interes të lartë mbi këtë raport të artistit 

me historinë tonë të së shkuarës, duke ngritur pyetje mbi lirinë e shprehjes në kohë të censurës, 

dhe si ka ndikuar vuajtja e izolimi mbi imagjinatën e tij. 

I pranishëm në këtë takim ishte drejtori i ISKK, z. Çelo Hoxha, i cili foli mbi dimensionet e Lekë 

Tasit si artist, piktor, muzikant dhe shkrimtar duke na lënë edhe një dëshmi të së shkuarës 

komuniste ditarin e tij, krahas veprave që janë prezantuar në ekspozitë, si proces shpirtëror, në 

reflektimin e ndërgjegjes në skica dhe vizatime nga jeta në kampet e punës. 

Studiuesja e arteve pamore, pedagogia e UET, Suzana Varvarica duke përcjellë reflektimin që 

shkaktojnë imazhet e Lekë Tasi tha se, “Fuqia e artit ka misheruar tek piktori Tasi në arsyetimin 

e jashtëzakonshëm mbi mjedisin, realitetin e së kaluarës komuniste, duke na zbuluar për herë të 

parë këto vepra të rralla në pikturën shqiptare”. 
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Më tej, bashkëbisedimi u moderua nga gazetarja Violeta Murati, aktualisht punonjëse në ISKK, e 

cila u ndal në kontekstin imagjinar të skicave, përballë realitetit që Tasi e ka përshkruar në 

ditarin e tij, Gabrajani rrëzë kodrave, (botim i ISKK), që ndajnë të njëjtën periudhë, si krijimi 

dhe rrëfimet. Në përgjigje të pyetjeve, zoti Tasi u shpreh se, “veprat sa janë një akt i 

ndërgjegjshëm aq janë edhe një akt i pandërgjegjshëm. Unë e quaj dhunti të madhe që të jetë i 

pandërgjegjshëm dhe i pranuar nga publiku, si një gjë që habit. Suksesi i një vepre, një gjë që 

nuk mund ta mohojë njeri, është se veprat e mia ka ide origjinale. Në çdo punë ka një situatë 

paranormale, që vjen si filtrim i mendjes, i ndërgjegjes, që të habitë shikusin”. 

“Realiteti në akord me kushtet e atëhershme, donte një shprehje të tillë që të tregonte shpritra të 

ndryshëm të kohës së tij. Koha pasqyrohet në art, por jo në thelbin e artit. Mund të them se thelbi 

i artit është personal. Artisti është çliruar nga subjekti, stili nga koherenca e një historie. Rezultati 

është i pavarur nga ti. E thonë shumë artistë”, iu përgjigj Tasi interesit të studentëve mbi 

përcjelljen e imazhit në kushte lirie personale, dhe reflektimit si dëshmi nga skicat e prezantuara. 

Duke folur për raportin e artistit me ideologjinë në komunizëm, Ermir Nika, drejtori i 

departamentit të Arteve dhe Komunikimit në UET, solli shembuj nga letërsia e realizmit 

socialist, si censura arriti të shkatërrojë qenien e krijuesit. Për rastin e piktorit Lekë Tasi, Nika u 

ndal në modelin e kundërt, atë të një artisti të lirë që edhe në kushte izolimi dhe shtërngese të 

shprehjes krijon vepra të pakontestueshme artistikisht, duke pasur një histori dëshmimi të 

jashtëzakonshëm mbi të shkuarën. 

“E keqja u bë pjesë e jona në të të shkuarën komuniste, ku përrrenjtë e psikës arritën të inspirojnë 

tek të gjitha format e artit”, tha në mbyllje Tasi, duke mbërritur në shqetësimin e sotëm të të 

rinjve, e treguar atyre se, “për brezin e ri është e nevojshme të gjejnë modele të së mirës”. 
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Grupi i punës: Violeta Murati (drejtuese e projektit), Çelo Hoxha 

 

 

2.2.3 Projekte informuese-sensibilizuese 

 

2.2.3.1 

Shfaqja e premierës së filmit dokumentar në 3D, “Muzeu virtual i kampeve të Maliqit”- 

Konferenca “Ditët e kujtesës 2021 

Shkurt, 2021 

 

Në kuadër të konferencës ndërkombëtare “Ditët e Kujtesës 2021”, organizuar nga IDMC në 

bashkëpunim me aktorë të tjerë si Instituti i Studimit për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, 

Platforma Europiane e Kujtesës, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, "Kujto.al", Instituti i Studimit 

për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, prezantoi projektin “Muzeu virtual i kampeve 

të Maliqit”, objekti i të cilit qe rikrijimi i kampeve të punës së detyruar në Maliq përmes 

teknikave dixhitale: filmimeve në cilësinë 4K dhe grafikës 3D. Pas “Muzeut virtual të kampit të 

Tepelenës”, prezantuar në vitin 2019, ky është produksioni i dytë në serinë e muzeve virtualë të 

kampeve dhe burgjeve në Shqipërinë komuniste. 

 

Më konkretisht, materiali letrar i këtij filmi është bazuar në rrëfimet me shkrim dhe dëshmitë në 

formë video-regjistrimesh të disa prej vuajtësve në kampet e punës së detyruar në Maliq: At Zef 

Pllumi, Beqir Ajazi, Ejëll Çoba, Sami Repishti, Avdyl Banushi, Makensen Bungo, Skënder 

Stefanllari, Lavdosh Beqo, Cezar Malile, Gani Kupi, Faik Selenica, si edhe në librin “Gjurmë 

nga Kampi i Maliqit”, të Ylber Merdanit.  

Konsulent i projektit: Kastriot Dervishi.  

Ideja e projektit dhe skenari: Luljeta Lleshanaku.  

Ekipi i produksionit: grafika 3D e realizuar nga Klit Burda; 

Regjia dhe produksioni filmik të realizuara nga Elton Baxhaku & Barraka Production. 

 

Projekti i dytë, i realizuar vitin e kaluar, ishte botimi i Fjalorit Enciklopedik i Viktimave të 

Terrorit Komunist, X-ZH, vëllimi i 9-të. Sipas drejtorit të ISKK, Çelo Hoxha, i cili bëri 

prezantimin e botimit, me këtë numër të Fjalorit, merr formë më të plotë përpjekja për 

identifikimin e viktimave të regjimit komunist, të persekutuar në të gjitha format: vrasje pa gjyq, 

ekzekutimi, burgosja, internimi dhe dëbimi. Sipas tij, ky lloj botimi, i financuar nga Fondacioni 

Konrad Adenauer-Tiranë, është unik në gjithë vendet ish-komuniste të Evropës. Me 9-të vëllimet 

e Fjalorit, tha zoti Hoxha, ISKK ka realizuar një nga qëllimet madhore të misionit të tij, 

identifikimin e viktimave të regjimit komunist. Sipas tij, Fjalori ka pasur mangësi objektive, për 

shkak të mungesës së dokumenteve, dhe në të ardhmen do të punohet për plotësimin e tij, me 

qëllim që më vonë të realizohet një botim përfundimtar i tij. Hoxha u shpreh se, Fjalori do 
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shërbejë si bazë për studime të tjera historike, sociologjike, etj., dhe se, puna në këtë drejtim ka 

nisur tashmë. 

 

 
Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku, Çelo Hoxha, Pëllumb Alushi (IT) 

 

 

2.2.3.2 

History Lab 3 - Shfaqja e dokumentarit “Muzeu virtual i kampeve të Maliqit”, 

 Departamenti i Historisë - Universiteti i Tiranës 

6 maj, 2021 

 

Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, në bashkëpunim me 

Departamentin e Historisë së Universitetit të Tiranës, realizuan me studentët një takim online, në 

fokus të të cilit ishin kampet e punës së detyruar në Shqipërinë komuniste, nisur nga filmi 

dokumentar “Muzeu virtual i kampeve të Maliqit”, që është një nga projektet e fundit këtij 

Instituti. Ky film është një riprodhim fizik i tre kampeve çnjerëzore të punës së detyruar në 

Maliq, me ndihmën e programeve dixhitale, kryesisht Grafikës 3D. 

 

Audienca e takimit ishte mjaft e gjërë dhe përbëhej nga studentë të niveleve “Bachelor” dhe 

“Master”, të Degës së Historisë. Audiencës iu bashkuan edhe studentë të Vitit të 3-të Bachelor të 

Departamentit të Sociologjisë, lënda Etnologji, në Fakultetin e Shkencave Sociale, si edhe 

pedagogë, studjues, nga universitete të tjera të vendit. 

 

Në hyrje të takimit, drejtuesja e Departamentit të Historisë, Prof. Asoc. Dr. Enriketa 

Pandelejmoni (Papa), foli mbi fenomenin “Gulak”, i cili e ka origjinën në kampet e punës në 

Bashkimin Sovjetik në epokën e Stalinit, dhe që pastaj rezonoi si praktikë në gjithë vendet 

komuniste. Duke iu referuar filmit, ajo theksoi impaktin e fuqishëm të mjeteve audio-vizuale, si 

https://www.facebook.com/UTHistoryDept/
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mjete informimi publik dhe sidomos edukimi, dhe vlerësoi punën e ISKK në gjetjen e qasjeve të 

tilla ndaj historisë. 

 

Drejtuesja dhe skenaristja e  projektit, të Muzeve Virtualë të Kampeve dhe Burgjeve në 

Shqipërinë Komuniste, znj. Luljeta Lleshanaku, foli mbi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë 

materiale të periudhës së komunizmit, dhe improvizimit të saj atje, ku kjo trashëgimi tashmë 

është zhdukur, si një mënyrë për ta bërë të prekshme dhe të besueshme historinë. Para shfaqjes së 

filmit, ajo bëri një përshkrim të natyrës së kampeve të punës në Shqipëri, dhe u ndal në sfidat me 

të cilat është ndeshur grupi i punës që realizoi këtë film, në kushtet e mungesës së theksuar të 

dokumentacionit, gjurmëve të tyre fizike, dhe dëshmitarëve të ngjarjes. 

Pas shfaqjes së filmit, përreth 45 minuta, u zhvillua nje seancë dinamike me pyetje-përgjigje 

rreth filmit, lidhur me detajet filmike, burimet informuese në të cilat është bazuar skenari dhe 

arkitektura grafike, si dhe lidhur me ndërthurjen midis elementëve realë dhe atyre artistikë. Një 

pjesë e studentëve, në diskutimet e tyre, ngritën çështje esenciale lidhur me qëndrimin ndaj të 

shkuarës komuniste dhe edukimin në shkolla, mbi drejtësinë tranzitore si formë reflektimi dhe 

për përgjegjësinë kolektive ndaj kësaj të shkuare kriminale. 

 

 
Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku, Pëllumb Alushi (IT) 

 

 

2.2.3.3 

Prezantim i “Muzeut virtual të Kampit të Maliqit” në Qendrën Rinore ATA, Kamëz 

18 qershor, 2021 

 

Të ftuar nga Qendra Rinore ATA, në Kamëz, Instituti i Studimit për Krimeve dhe Pasojave e 

Komunizmit në Shqipëri, para një audience rinore, shfaqi produksionin e tij të fundit dixhital 
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“Muzetë e Kampeve të Maliqit”. Na hapjen e aktivitetit, drejtuesja e Qendrës ATA, Diana Malaj, 

vlerësoi punën e Institutit në mbajtjen gjallë të kujtesës mbi periudhën e errët komuniste, falë një 

pune kolosale kërkimore në kushtet e mungesës së dokumentacionit dhe në disavantazh kohor 

me ngjarjen, si edhe theksoi rëndësinë që ka njohja e kësaj historie veçanërisht nga të rinjtë. Në 

fjalën e tij përshëndetëse, drejtori i ISKK, Çelo Hoxha, foli për punën e ISKK në përgjithësi, 

misionin dhe aktivitetet me të cilat merret; për studimet e realizuara në vite, llojet e botimeve, 

qëllimin e tyre, aktivitetet sensibilizuese dhe edukuese, ku përfshihen edhe filmat dokumentarë 

për vendet e vuajtjes gjatë regjimit komunist. 

Pas shfaqjes së filmit, drejtuesja e projektit Luljeta Lleshanaku iu përgjigj pyetjeve të të rinjve 

mbi dokumentarin e shfaqur, burimet e informacionit dhe teknikat dixhitale, rolin e dëshmisë në 

rikrijimin e ngjarjes dhe impaktin e projekteve filmike në informimin masiv. Aktiviteti u mbyll 

me një diskutim mes të pranishmëve mbi çështjen: a kemi dalë më të fortë si shoqëri prej kësaj 

përvoje të hidhur, mjaftueshëm për të mos e lejuar atë të përsëritet? 

 

 
 

Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku, Çelo Hoxha, Pëllumb Alushi (IT) 

 

 

2.2.3.4 

Prezantim i “Muzeut virtual të Kampit të Maliqit”, në Qendrën Rinore “Qendra H.A.N.A” 

në Lezhë 

30 qershor, 2021 

 

Një nga eventet më të rëndësishme për Qendrën Rinore H.A.N.A, në Lezhë, ishte projeksioni i 

dokumentarit dhe muzeut virtual “Kampet e Punës së Maliqit”, realizim i Institutit të Studimeve 

për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit – ISKK. 
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Drejtuesja e Qendrës, Besmira Lekaj, në hapje të aktivitetit tha se, “Qendra H.A.N.A” është 

krijuar që në gjenezë, ndër të tjera edhe për t’i shërbyer kujtesës së brezave të rinj rreth krimeve 

të diktaturës në vend, në një regjim që e kanë vetë-quajtur “Komunizëm”, me një term që mbeti 

kurdoherë utopi pasi ajo çka ndodhi në të vërtetë nuk kishte lidhje me ideologjinë e komunizmit, 

por me terrorin e pushtetarëvë ndaj popullit të tyre. Qëndrimet e shoqërisë së sotshme shqiptare 

duket se mbrojnë tezen që kapitulli i para ’90-s është mbyllur një herë e mirë, e megjithatë rinia 

mbetet pa asnjë lloj ekspozimi apo dijenie rreth të vërtetave të së kaluarës së errët të një sistemi 

jo fort të largët në kohë!” 

Më pas, një nga të mbijetuarit e disa kampeve të punës së detyruar në komunizëm, zoti Gjergj 

Lekaj, foli mbi natyrën e këtyre kampeve, trajtimin mizor të të burgosurve politikë dhe për të 

gjithë ata personalitete që u shndërruan në viktima të këtij terrori. 

Pas shfaqjes së filmit, ideatorja dhe drejtuesja e projektit filmik në ISKK, Luljeta Lleshanaku, iu 

përgjigj të pranishmve lidhur me procesin e rikrijimit të tre kampeve përmes teknikave dixhitale, 

në kushtet e mungesës së gjurmëve fizike të këtyre kampeve dhe mungesës së dokumentacionit. 

Në fjalën e saj, ajo vuri në dukje që ISKK, planifikon që në një mënyrë apo një tjetër, përmes 

produkteve të saj, botimeve, leksioneve dhe mjeteve didaktike, të bëhet bindshëm prezent në 

sistemin arsimor, atje ku edhe fillon njohja me historinë dhe ku edukohet përgjegjësia qytetare. 

 

 
Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku, Çelo Hoxha, Pëllumb Alushi (IT) 

  

2.2.3.5 

 

“Roli i dëshmisë në zbardhjen e krimeve të komunizmit”- Prazantim i projekteve 

dëshmuese të ISKK në Qendrën e Federatës VATRA, në Neë York. 

Neë York, më 26 Tetor 2021, 
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Federata Panshqiptare e Amerikës VATRA, në selinë e saj në Neë York, më 26 Tetor 2021, 

organizoi një takim me znj.Luljeta Lleshanaku, si përfaqësuese e Institutit të Studimit të Krimeve 

dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri ku  prej vitesh drejton Departamentin e Studimeve. 

Nënkryetari i Vatrës Dr. Pashko Camaj uroi mirëseardhjen dhe foli rreth rëndësisë së zbardhjes 

së krimeve të diktaturës në Shqipëri. 

 

Pasi bëri një prezantim përmbëmbledhës mbi aktivitetin dhjetëvjeçar të këtij Instituti,  ajo  u ndal 

në rolin e dëshmisë për zbardhjen e krimeve të komunizmit, që ishte edhe qëllimi i këtij takimi: 

“Puna kërkimore në këtë Institut, na përballi prej fillimi me një mungesë të theksuar dhe kaos 

dokumentacioni zyrtar, që janë pikërisht ato burime, që do ta bënin të pakontestueshëm çdo lloj 

pretendimi të palëve.  Bëhet fjalë për dokumente që nuk kanë ekzistuar kurrë (pra akte pa 

dokumente), dhe dokumemte që janë zhdukur; por edhe ato që ekzistojnë, në pjesën më të madhe 

nuk paraqesin seriozitet në aspektin formal, administrativ.  Pra jemi ndeshur me mendësinë e një 

shteti që: e para, kujdesej të mos linte asnjë gjurmë kompromentuese pas, duke iu fshehur madje 

edhe vetvetes, dhe e dyta: me një mungesë të theksuar profesionalizmi në administrimin e 

dokumentacionit, duke përmbysur kështu edhe një lloj miti të krijuar në popull, sipas të cilit 

‘shteti i Enver Hoxhës, edhe pse diktaturial, gjithsesi funksiononte si shtet.’ Në rrethana të tilla, 

roli i dëshmisë së të mbijetuarve nga persekutimi komunist merr rëndësi të jashëzakonshme. 

Dëshmitë plotësojnë hallka shumë të rëndësishme informacioni, kryesisht në këto momente: 

Internimet në kampe me tela me gjemba(1945-1954); kampet e internimit (1953-1990) dhe 

dëbimet; evidencat mbi torturat, keqatrajtimet, denigrimin, presionet psikologjike të çdo lloji, 

survejimin e vazhdueshëm– që përbëjnë ndoshta edhe nën më të errët e diabolike; databazat e 

sakta të vendeve të vuajtjeve të dënimeve; përvetësimin e pronave dhe grabitjen e arit, 

sekuestrimet e çdo lloji si pjesë e reformave komuniste në ekonomi, që gjithashtu janë pjesërisht 

të dokumentuara.” 

Duke e konsideruar jo vetëm domosdoshmëri çështjen e mbledhjes së dëshmive, Lleshanaku u 

shpreh: “Puna jone si Institut filloi vonë, shumë vonë: 20 vjet pas shembjes së regjimit. Nuk ka 

mbetur më pothuajse asnjë dëshmitar nga Kampet e Punës së Detyruar në Maliq që ka qenë një 

nga tmerret më të mëdha të atij sistemi…dhe shumë pak kanë mbetur gjallë nga kampet me tela 

në Tepelenë, Berat dhe Krujë…Pra, kemi humbur një pjesë të madhe të dëshmitarëve dhe 

vazhdojmë të humbim çdo ditë…Shumë nga numrat e mi të kontakteve në celular, janë jashtë 

funksionit tashmë, sepse zotëruesit e tyre kanë ndërruar jetë. Dhe duke humbur dëshmintë, po 

humbasim edhe historinë.  Një pjesë e madhe e të mbijetuarve, pra dëshmitarëve, jetojnë në 

diasporë, dhe uroj që ky takim të shërbejë si një inkurajim a thirrje për ta. Në po kërkojmë dhe 

besoj shumë shpejt, falë teknologjisë, do të mund të gjejmë mënyra të shpejta që secili prej tyre, 

të mund të japë dëshminë e tij me shkrim ose në formën e video-regjistrimit nga kudo që 

ndodhet. Rrëfimi e çdo individi që ka qenë objekt persekutimi, është mjaft i rëndësishëm për 

punën tonë, por, së pari, unë e konsideroj si një çështje ekzistenciale dhe si një detyrim moral që 
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ne, ju e keni ndaj vetes, të afërmve, bashkëvuajtësve dhe brezave të rinj që dinë shumë pak, ose 

pothuajse aspak mbi tmerret e komunizmit në Shqipëri.” 

Më pas, e ftuara iu përgjigj pyetjeve të pjesëmarrësve lidhur me projektet eInstitutit dhe 

pasqyrimin e punës së këtij Instituti në sistemin arsimor. Në këtë takim, u bënë pjesë edhe 

studentët shqiptarë të ekselencës që janë mbështetur nga Fondi i Vatrës për studentët. 

 

 
Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku 

 

2.2.3.6 

Hapja e ekspozitës “Barakat përballë: cikël pikturash nga periudha e internimit (1975-

1990)” e zotit Lekë Tasi  

10 Dhjetor, 2021 

 

Me nismën dhe mbështetjen e Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në 

Shqipëri, u bë i mundur realizimi i një ekspozite me punime të zotit Lek Tasi, e titulluar “Barakat 

përballë: cikël pikturash nga periudha e internimit (1975-1990), e cila u inagurua me datë 10 

dhjetor 2021, në Galerinë “Zenit”, në Tiranë, ku qëndroi e hapur për dy javë. 

Ky koleksion i zotit Lekë Tasi, me skica, portrete, pejzazhe që publikohen për herë të parë, mund 

të konsiderohet si ditari vizual  i 15 viteve të tij të internimit  (1975-1990) në fshatin Grabjan të 

Lushnjes, vite të cilat, ai i përshkruan me mjeshtëri në librin e tij “Grabjani rrëzë kodrave”. 

Janë një seri punimesh të realizuara në kushte të pazakonta gjatë mbrëmjeve në barakë në 

kampin e internimit, pas ditëve të stërmundimshme të punës në kushtet e shtypjes dhe izolimit 

ekstrem, me qëllimin e vetëm, për të dëshmuar një histori padrejtësie, një nga të shumtat e asaj 

epoke, dhe përmes saj, për t’i dhënë ndoshta një kuptim vetë ekzistencës së tij në rrethana kaq 

absurde. 
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Autori shprehet: “…Kur e gjeta veten të internuar në Tetor të 75-ës, i detyruar të bëj ciklin mes 

shatës e lopatës dhe dyqanit e pyllit për ushqim dhe dru zjarri, më mbetej vetëm mbrëmja për të 

bërë diçka për veten. Televizioni dhe leximi nuk mjaftonin. Sado i lodhur, duhet të zgjidhja mes 

bllokut e lapsit para meje dhe dritave të ekranit që më joshnin anash. E ndjeja detyrë ndaj vetes, 

të zgjidhja bllokun para meje!” Në ceremoninë e hapjes së kësaj ekspozite, morën pjesë artistë, 

bashkëvuajtës të autorit, përfaqësues të shoqërisë civile, medias, etj.. Në fjalën e tij të hapjes, 

kuratori i ekspozitës zoti Krenar Zejno, evidentoi kuntributin e madh të ISKK në zbardhjen e 

historisë së komunizmit, duke u ndalur pastaj në forcën dhe veçoritë artistike, me të cilat e 

përcjell mesazhin kjo ekspozitë. Zoti Çelo Hoxha, drejtor i ISKK, theksoi humanizmin në veprat 

e autorit, mungesën e gjuhës së urrejtjes, çka përcakton jo vetëm mbijetesën e tij morale, por e 

shtrin impaktin e kësaj vepre përtej dëshmisë së krimeve të komunizmit. Ndërsa, autori Lekë 

Tasi, duke folur për kushtet në të cilat janë realizuar këto punime dhe për perceptimin e saj, tha: 

“kanë qenë punë spontane; syri sheh në nën-ndërgjegje dhe dora e gjesti bëjnë punën e vet me 

eksponentët e luftës së klasave dhe viktimat e saj, sa kanë rezistuar dhe sa janë 

nënshtruar…Mund të nxjerrim një konkluzion, për të kuptuar shkakun e shkaqeve. Kjo është 

puna e dekomunistizimit: të kuptuarit.” 

“E keqja u bë pjesë e jona në të të shkuarën komuniste, ku përrrenjtë e psikës arritën të inspirojnë 

tek të gjitha format e artit”, tha në mbyllje Tasi, duke mbërritur në shqetësimin e sotëm të të 

rinjve, e treguar atyre se, “për brezin e ri është e nevojshme të gjejnë modele të së mirës”. 

 
Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku, Zoica Graçi, Violeta Murati (Media) 

 

2.2.3.7 

Realizohet filmi dokumentar “Arkitektura në komunizëm” 

Dhjetor 2021 

 

Përmbajtja e projektit: 
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Gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2021, Drejtoria e Studimeve realizoi projektin “Arkitektura në 

Komunizëm”, që konsistonte në tre ture të të rinjve nëpër qytetin e Tiranës, të udhëhequr nga një 

historian arti, i cili bën rolin e guidës në këtë muze lëvizës. Për një shtrirje të aksesit mbi këtë 

aktivitet, në mënyrë që të përfitojnë prej tij edhe ata të rinj të papërfshirë në projekt, mbi këtë 

aktivitet u realizua një film dokumentar, i cili të mund të akesohet online në ëebsite-n e ISKK 

dhe të përdoret si mjet edukativ nëpër shkolla. Kjo iniciativë përkon me rekomandimet e Projekt-

Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për ISKK për vitin 2021, mbi aplikimin e formave inovative 

dhe zgjerimin e audiencave. Filmi dokumentar  u realizua në bashkëpunim me një operator 

filmik, është i gjatë 30 minuta, dhe përveç filmimeve gjatë këtyre tureve që shërben si material 

bazë, ofron edhe materiale filmike nga arkivat. 

 

Qëllimi i projektit është të inkurajojë tek të rinjtë një mënyrë të re reflektimi mbi estetikën 

komuniste si projektim ideologjik, dhe përmes kesaj, t’i nxisë ata të njihen më nga afër me 

natyrën e komunizmit në Shqipëri dhe të regjimeve totalitare në përgjithësi. 

 

Realizimi i projektit: 

Ky projekt, u realizua në katër faza të ndryshme, ose katër mini-projekte: 

 

Faza I: Filmimi në kohë reale (nga brenda autobusit) i njërit prej këtyre tureve që kanë formën e 

leksioneve në lëvizje si pjesë të projektit “Arkitektura në Komunizëm” – ture të të rinjve nëpër 

qytetin e Tiranës” dhe marrja e disa intervistave nga pjesëmarrësit. Forma e realizimi të tij është 

e ngjashme me atë të një reportazhi. 

 

Faza 2: Filmimi profesional nga jashtë i ambjenteve fizike arkitekturore dhe shesheve që 

përfshihen në këtë projekt,  filmimi i lokacioneve të cilat dikur shërbenin si kampe punë të të 

burgosurve politikë, si edhe mbledhja e dokumenteve pamore mbështetëse nga arkivat. 

 

Faza 3: Konceptimi dhe realizimi i skenarit të montazhit mbi të gjithë materialin bruto të 

realizuar në fazën 1 dhe 2. 

 

Faza 4: Post-produksioni: montazhi dhe përgatitja e produktit final. 
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Grupi i punës: Ergys Mertiri (drejtues i projektit), Violeta Murati (Media) 

 

 

2.2.4. Projekte dëshmuese 

 

2.2.4.1 

Pasurimi i arkivës audio-vizuale të dëshmive të ish- të përndjekurve politikë me video-

regjistrime të reja 

 

Përshkrimi i projektit: 

Gjatë vitit 2021, Drejtoria e Studimeve realizoi 25 orë të tjera intervistash, në formë video-

regjistrimesh të cilat bëhen pjesë e Arkivës audio-vizuale e ISKK, që është një projekt afatgjatë i 

nisur që në vitin 2012, i cili bazohet në marrjen e dëshmive të të mbijetuarve nga burgjet dhe 

kampet e diktaturës, dhe që plotëson një pjesë të madhe të informacionit në mungesë të 

dokumentacionit zyrtar. Ky faktor dhe distanca e gjatë kohore nga ngjarjet, e bëjnë këtë projekt 

një nga prioritetet tona. 

 

Pjesë e këtyre video-regjistrimeve janë edhe rrëfimet e hollësishme mbi kampet e Thumanës, 

Gjormit, Sanatoriumit, ish Fabrikës së Mishit si dhe Aeroportit të Rinasit, të cilat, do të shërbejnë 

si informacion bazë për skenarin e rikrijimit të këtyre kampeve me metoda digjitale, pjesë e 

projektit të muzeve virtualë të burgjeve dhe kampeve komuniste. 

 

Përveçse e shfytëzueshme nga studjuesit, kjo arkivë po transkriptohet dhe zbardhet gradualisht; 

deri tani janë botuar shtatë volume me dëshmi, si pjesë e kolanës “Zërat e kujtesës”. Ndërkohë, 
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pjesë nga videoregjistrimet, janë planifikuar të shfaqen nëpër shkolla, si pjesë e projekteve tona 

bashkëpunuese me arsimin. Përdorimi i dëshmive audio-vizuale, është provuar si një mjet i 

fuqishëm në rritjen e efiçencës së komunikimit, përmes konkretizimit të historisë, përcjelljes së 

mesazheve morale, vetë-ndërgjegjësimi dhe memorizimit të historisë. 

 

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit në bazë të Ligjit Nr. 

10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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; 

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. 

 

Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku (drejtues i projektit), Juliana Uznova 

 

 

2.2.4.2 

 

Përgatitja për shtyp dhe botimi i volumit të VII-të të “Zërave të kujtesës” 

 

 

 

Janar-tetor 2021 

 

Pas botimit të volumit të VI-të të librit “Zërat e Kujtesës”, që është një kolanë botimesh e bazuar 

mbi dëshmitë e të mbijetuarve nga burgjet dhe kampet komuniste, që janë pjesë e arkivës audio-

vizuale të ISKK, një grup pune përgatiti volumin e VII të kësaj serie, një punë e cila konsiston në 

transkriptimin, redaktimin dhe përgatitjen për shtyp të intervistave.  

Ky vëllim përmban 11 intervista, të zilat zgjasin mesatarisht rreth 2.5 orë, nga dëshmitarë direkt 

të ngjarjeve. 

 

Me dixhitalizimin e arkivës dhe reformatimin e faqes së web-it vitin që vjen, do të krijohet 

mundësia e aksesimit të këtyre intervistave nga publiku si edhe e botimeve që bazohen mbi këtë 

arkivë (në version të transkriptuar). Zgjerimi i bashkëpunimit me shoqatat vendase, me shoqërinë 
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VATRA dhe oranizma të tjera të diasporës, po krijojmë një listë kontaktesh të dëshmitarëve 

jashtë kufijve, që janë një burim potencial për pasurimin e arkivës audio-vizuale në vazhdim dhe 

zgjerimin e kolanës me botime të tjera.   

 

 

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit në bazë të Ligjit Nr. 

10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

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. 

 

Grupi i punës: Juliana Uznova, Miran Butka, Violeta Murati  

 

 

 

2.2.5. Projekte promovuese 

 

2.2.5.1 

 

Prezantohet libri “Karuseli i totlitarizmit” i autorit Islam Spahia, Botim  ISKK 

 

23 qershor, 2021 

 

Në ambjentet e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë, u prezantua libri “Karuseli i totalitarizmit”, 

i autorit Islam Spahia, që është një nga botimet e fundit të ISKK. Ky takim u organizua nga 

Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në bashkëpunim me Institutin e 

Integrimit të të Përndjekurve Politikë dhe me Shoqatën “Luma”. 

Në fjalën e tij, drejtori i ISKK, Çelo Hoxha, foli për përmbajtjen e librit dhe vlerat e një botimi të 

tillë, si pjesë e misionit të ISKK për të mbledhur, botuar dhe promovuar kujtimet e ish 

persekutuarve politikë gjatë regjimit komunist. A tha se, “libri është një kolazh kujtimesh, esesh, 

dhe intervistash të autorit, të cilat, të gjitha së bashku, na shfaqin të plotë jetën e autorit, si një i 

dënuar politik, si bashkëudhëtar e bashkëvuajtës i shumë të dënuarve të tjerë politkë, si artist me 

një ëndërr të ndërprerë në mes, dhe njeri i mendimit.” Për jetën e tij, autori flet më drejtpërdrejtë 

në intervistat, por ajo lexohet dhe në esetë e tij, të cilat janë ndërtuar mbi librat që ai ka dashur 

dhe kanë ndikuar edhe në formimin e tij intelektual, një pjesë e të cilave ishin libra të ndaluar 
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gjatë regjimit komunist. Në libër janë trajtuar edhe një numër profilesh të burgosurish politikë, të 

cilët autori i ka njohur gjatë vuajtjes së dënimit. 

Në takim për jetën dhe veprën e Islam Spahisë folën dhe Bilal Kola, drejtori i IIPP; Lekë Tasi, 

Tanush Mulleti, Hysen Haxhia, etj.   

 
Grupi i punës: Çelo Hoxha  

 

 

2.2.5.2 

“T’i mbijetoje komunizmit: Suzana Biçaku Maliqi, ‘Gjineshtra në vullkanin e kuq’” 

 

21 korrik 2021 

 

Në Akademinë e Shkencave në Tiranë, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit organizoi prezantimin e librit “Suzana Biçaku Maliqi: Gjineshtra në vullkanin e 

kuq”, me autor Denis Gilën. Libri, është një nga botimet e fundit të këtij Instituti, i konceptuar si 

dëshmi në formë interviste, dhe evokon përvojën e një gruaje që kthehet në viktimë të luftës së 

klasave që në moshë të mitur. 

Në hapje të takimit, drejtori i ISKK z. Çelo Hoxha, foli për rolin e pazëvendësueshëm dhe të 

pakufizuar në kohë të dëshmisë personale në denoncimin e krimeve të komunizmit një prej të 

cilëve është edhe ky botim, dhe mbi punën shumëvjeçare të këtij Institucioni në drejtim të 

krijimit të arkivës së dëshmive, por edhe të fjalorit enciklopedik të viktimave të komunizmit, në 

të cilët evidentohet rasti i çdo individi, viktimë e padrejtësive të atij regjimi. Duke u ndalur tek 

libri, z.Hoxha tha se historia e Suzana Biçakut nuk është vetëm një histori vuajtjesh në një regjim 

absurd, por edhe një shembull i dinjitetit njerëzor, me mjaft interes sidomos për brezin e ri, dhe 

ISKK po punon për qasjen ndaj shkollave përmes projekteve të tilla.  
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Autori i librit z.Denis Gila, tregoi përvojën e tij me zonjën Suzana Biçaku Maliqi për realizimin e 

këtij libri, duke evidentuar disa nga momentet më domethënëse të jetës së saj, nga  arrestimi i 

prindërve, përjashtimi në moshë të mitur nga të gjitha shkollat e Shqipërisë, e deri tek sportistja e 

njohur, fituese e disa medaljeve. Sipas Gilës, përveç natyrës mizore të atij regjimi, kjo histori e 

respektuar mbijetese, zbulon edhe rolin e formimit familjar, forcën e karakterit, dhe fuqinë e 

individit për t’u ngritur mbi rrethanat. Folësit e tjerë, diskutuan mbi këtë përvojë duke sjellë edhe 

përvoja të tjera të ngjashme femërore, gra të njohura por edhe të panjohura, nëna dhe 

bashkëshorte, të cilat në heshtje përballuan peshën më të madhe të persekutimit politik në 

Shqipëri. 

 

Prezantimi u zhvillua në një atmosferë disi të veçantë, i shoqëruar me përformanca muzikore të 

herëpashershme, nga miq dhe kolegë të protagonistes, ndër ta edhe të tenorit të njohur Izet Salihi. 

 

 
Grupi i punës: Luljeta Lleshanaku, Zoica Graci, Pellumb Alushi (IT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 BOTIME  
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3.1 Revista studimore “Memoria”, nr. 1, 2021 

 

 

Botim i ISKK 

 

Revista shkencore “Memoria”, botim i ISKK, numri 1, nisi botimin për herë të parë vitin e 

kaluar. Botimi i saj synon të mbushë një boshllëk në fushën e studimeve shkencore për periudhën 

e komunizmit. Botimi i revistës mundëson trajtim të shumë temave, duke shfrytëzuar dhe 

kapacitete profesionale të fushës jashtë organikës së ISKK. Botimi i artikujve shkencorë është 

një nga mënyrat më të përhapura në botën e shkencës për të trajtuar në mënyrë të thelluar temat 

më të prehta dhe në njësinë e kohës më të shkurtër.  

 

Numri i parë i revistës ka pesë artikujt shkencorë, me fokus në çështjet e ligjshmërisë, temë që u 

trajtua në një konferencë shkencore të veçantë gjatë vitit 2020. Artikujt trajtojnë ligjshmërinë e 

institucioneve, marrëdhëniet ligjore mes tyre, kornizën kushtetuese dhe shkeljet e saj, fushat e 

paligjshme si lufta kundër kulakëve, gjyqet me ligjshmëri të diskutueshme, e çështje të tjera. 
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3.2 Botim i akteve të konferencës shkencore: “Ligjshmëria gjatë regjimit komunist, 1944-

1990”. 

 

 

Konferenca shkencore e Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 

“Ligjshmëria gjatë regjimit komunist, 1944-1990” i zhvilloi punimet në datat 25 dhe 26 nëntor 

2020 në Tiranë. 

 

Synimi i kësaj konference ishte  të trajtojë në mënyrë shkencore çështjet e ligjshmërisë gjatë 

regjimit komunist, si dhe të hapë debatin për këtë pikë kryesore, por deri më sot të patrajtuar.  

Punimet në këtë volum trajtojnë një aspekt tjetër thelbësor të legjitimitetit, bazën shoqërore e tij. 

Sistemi komunist pretendonte se legjitimiteti i tij buronte nga populli, e për këtë arsye nuk i 

eliminoi asnjëherë zgjedhjet, pavarësisht se zgjedhjet nën diktaturë nuk janë kurrë reale.  

 

Legjitimiteti në këtë kuptim ka të bëjë me mbështetjen, dhe edhe pse e manipuluar, diktaturat, 

mes të cilave edhe ajo komuniste shqiptare, ushtrojnë shtypje dhe propagandë që njerëzit ta 

përbrendësojnë llogjikën diktatoriale dhe të lidhen edhe emocionalisht me sistemin. 
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3.3 Fjalori Enciklopedik i Viktimave të Terrorit Komunist, Shtesa I  

 

Autor: Grup autorësh 

 

Gjatë vitit 2021, ISKK botoi vepërn Fjalori Enciklopedik i Viktimave të Terrorit Komunist, 

Shtesa I. Ky është vëllim i parë i shtesave. Fjalori është një projekt i rëndësishëm për 

evidentimin e viktimave të komunizmit, i cili kërkon kohë dhe burime njerëzore. Gjatë viteve 

janë mbledhur të dhëna në vazhdimësi, një pjesë e të cilave mungonin në vëllimet e botuara, 

kështu që vendosëm botimin e tyre në mbarim të botimit të serisë së plotë sipas shkronjave nga 

A te ZH. Me botimin e shtesave mendojmë se do të arrijmë në një evidentim të plotë, ose sa më 

të plotë, për viktimat e komunizmit. Puna për realizimin e këtij vëllimi u krye gjatë vitit 2021, siç 

është pasqyruar dhe te kapitulli “Projekte botimi”, në këtë raport. 

Libri u përgatit gjatë vitit 2021. 

 

 

 

 

 

3.4 “Zërat e kujtesës”, Volumi VII  

 

Autore: Luljeta Lleshanaku 
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Ky vëllim është numri i radhës i kolanës së dëshmive nga të mbijetuarit e burgjeve dhe kampeve 

në Shqipërinë komuniste, të cilat janë pjesë e arkivës audio-vizuale të ISKK. Secila nga përvojat 

personale, të sjella në forma të detajuara përmes intervistimit, sjell të dhëna të rëndësishme mbi 

persekutimin komunist në përgjithësi dhe atë individual në veçanti. E veçanta e këtij volumi, 

është që një pjesë e madhe e dëshmive janë marrë në diasporë. Si të tilla, tema e arratisjes, 

ndëshkimet pasuese mbi familjen, aludimi mbi marrëveshje të fshehta midis qeverisë jugosllave 

dhe shtetit shiptar për kthimin e të arratisurve, përbëjnë një fill dominues në këto intervista. 

Ndërkohë, një temë tjetër e trajtuar në dritën e përvojave personale, është persekutimi i 

komunitetit çam nga regjimi komunist, të cilët, ishin larguar nga Greqia për t’i shpëtuar 

persekutimit grek. Por kulmin dramatik ky grup dëshmish e arrin me rrëfimin e Mine 

Mulosmanit, më e madhja e tre fëmijë të internuar të pashoqëruar nga prindërit në kampin e 

Tepelenës, e cila, megjithëse 13 vjeçe, detyrohet të mbledhë vetë copat e trupit të vëllait të vrarë 

aksidentalisht nga minat në oborrin e Kampit.  

 

Trajtimi në hetuesi, përvoja në burgun e Qafë Barit, fabrikimi i dosjeve hetimore, ekzekutimet pa 

gjyqe dhe fshehja e informacionit, janë disa nga aspektet e tjera që vijnë përmes rrëfimeve, që 

janë sa informuese, aq edhe prekëse. Më konkretisht, të intervistuarit në këtë numër janë: Ahmet 

Xhafo, Alush Saraçi, Enver Jakupi, Fadil Daja, Fatos Zdrava, Gjon Buçaj, Gjon Kadeli, Hektor 

Seiko, Mark Mernacaj, Mine Mulosmani Balaj, Sokol Paja, Zejnepe Mulosmani Neza. 
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3.5 “Dokumente mbi cenimin e pronës në periudhën e komunizmit, 1944-1946” 

 

Autor: Alvin Saraçi 

Pas studimit “Konfiskimi i pronës dhe grabitja e arit (1944-1955)”, të botuar në vitin 2012, vitin 

që shkoi, ISKK botoi një tjetër studim i cili fokusohet në reformat e para ekonomike të shtetit 

komunist gjatë periudhës 1944-1946. Në këtë botim, nëpërmjet letërkëmbimeve, qarkoreve, 

telegrameve, peticioneve etj, del në pah politika e cënimit, e kufizimit të pronës private dhe 

centralizimit e kontrollit të ekonomisë nga ana e shtetit, që u sanksionua nëpërmjet ligjeve të 

konfiskimit, të cilat përfshinë të arratisurit, të burgosurit politikë dhe pasuritë shtetërore dhe 

private të vendeve që humbën luftën. Sipas këtij studimi, me të njëjtat ligje, në kundrshtim me 

traktatet ndërkombëtare, shteti mori në zotërim edhe kompanitë e shtetasve të huaj.  

 

Përveç sekuestrimit, rekuizimi ishte ndër masat e para që u ndërmorën menjëherë pas Luftës dhe 

përfshinte marrjen përkohësisht ose përgjithmonë të një pasurie të tundshme ose të patundshme 

private, që sipas ligjit 24 të KANÇ-it, shërbente për nevojat e ushtrisë dhe të rindërtimit nga ana 

e shtetit. Studimi agumenton se, si ky proces tjetërsimi i pronës private arriti kulmin e vet me 

ligjin e tatimit të jashtëzakonshëm mbi fitimet e luftës.  

Seria e dokumenteve që i prezantohet lexuesit është përzgjedhur nga disa fonde të Arkivave të 

Shtetit Shqiptar që i përkasin Ministrisë së Financave, Ministrisë së Ekonomisë, Bankës së 

Shtetit, etj. 
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3.6 “Jeta e një fëmije ‘kulaku’ në diktaturë: Ilmi Plaka” 

 

Autore: Luljeta Progni 

 

Ky botim është një rrëfim auto-biografik i Ilmi Plakës, një nga të mbijetuarit e familjes Plaka nga 

Gostima e Elbasanit, që ka qenë një nga më të goditurat prej regjimit komunist: 74 vite burg, një 

i pushkatuar, një i vdekur në burg dhe dhjetëra vite internim për familjet e tyre. Rrëfimi fillon në 

momentin kur fillon edhe vetëdija e Ilmiut, në mosën 5 vjeçare kur shkonte për të vizituar në 

burg të atin, Shaban Plaka, kalvari i vuajtjeve të të cilit nis me kampet e punës në Rinas, vazhdon 

me kënetën e Maliqit, kampin e Bedenit, Kuçovë, Berat… e shumë, e shumë kampe të tjera 

pune, për t’u mbyllur pastaj me burgun famëkeq, të Burrelit. Pak vite pasi lirohet nga burgu, 

Shaban Plaka arrestohet sërish, duke vuajtur edhe dhjetë vite të tjera nëpër burgjet komuniste nga 

Spaçi, në Ballsh. 

 

Teksa përshkruan të gjithë personazhet e jetës së tij, Ilmiu tregon vuajtjet e fëmijërisë, urinë dhe 

varfërinë, betejën e tij për të përfunduar arsimin e mesëm duke qenë ‘fëmijë kulaku’, vuajtjet e tij 

nëpër punët më të vështira, presionet e shumta të Sigurimit të Shtetit për ta rekrutuar, dhe betejën 

e tij për t’i shpëtuar me dinjitet këtij presioni. 

 

Kjo autobiografi, është ndërtuar në formën e një bashkëbisedimi me gazetaren Luljeta Progni, e 

cila, në parathënien e librit, ndër të tjera shprehet: “Ky rrëfim i Ilmi Plakës është i thjeshtë, i 

sinqertë. E vërteta e jetës së tij, familjes së tij, tregon nga ana tjetër egërsinë e diktaturës 

komuniste, betejën për mbijetesë të viktimave të diktaturës, të tregon se, si në kohë aq të 

vështira, pati edhe njerëz me kurajo që iu gjenden pranë Ilmiut dhe e ndihmuan me sa mundën”. 
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3.7 “Tokë e bukur, kohë e shëmtuar” 

 

Autor: Kaso Hoxha 

 

Në këtë botim memuaristik të autorit Kaso Hoxha, një ish i burgosur politik, përmblidhen 

kujtime, fletë ditari, rrëfime, vjersha, të gjitha të shkruara gjatë një dekade e gjysmë, që nga 1970 

e deri në 1985. Të gjitha bashkë dëshmojnë fatin e dhimbshëm të autorit nga jeta e vështirë në 

fshat, pakënaqësitë ndaj regjimit dhe vjershat e para me karakter politik, rënia e tyre në duart e 

Sigurimit të Shtetit, hetuesia, gjykimi, vuajtja e dënimit, arratisja në Greqi dhe azili politik në 

SHBA. Por brenda kësaj historie personale që zgjat vetëm pesëmbëdhjetë vite, lexuesi do të gjejë 

një kozmos të tërë, që siç shprehet në parathënie shkrimtari dhe bashkëvuajtësi i tij , Visar Ziti, 

në parathënien e librit: “…E nis që me bashkëfshatarët e tij në fshatin më jugor, në Markatin 

çam, në kufi me Greqinë, me familjen aty dhe punët, me brigadierët, provokatorët, sekretar 

partie, kryetar kooperative, operativin, shefin e Degës së Punëve të Brendshme, operativin në 

burg, policë, komisar, komandant, drejtorin e burgjeve në rang republike, nuk kursen as 

bashkëvuajtësit, shkon te ministri i brendshëm, kryeministri, anëtarët e Komitetit Qendror të 

Partisë, diktatori Enver Hoxha. Fajtorë të gjithë. Njerëz të shëmtuar.  

 

Ndërsa në gojën e një provokatori e dëshmitari të rremë në burg, kur i vërsulet për ta linçuar një 

bashkëvuajtës, bashkëfshatar dhe shoku më i ngushtë  autorit, ka vënë fjalët: “…fajtor jam, por 
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ka fajtorë më të mëdhenj se, unë që më detyrojnë…” 

 

 

 

 

 

3.8 “Arratisja” 

 

Autor: Ylli Tabaku 

 

Ky libër është një auto-biografi e pasur dhe tronditëse e njërit prej ish të dënuarve politikë, Ylli 

Tabakut, me një përvojë nga më domethënëset mbi persekutimin komunist, i cili vuajti plot 26 

vjet, 8 muaj dhe 24 ditë heqje lirie. Lënda ndërtohet në formë kujtimesh, duke filluar nga 

kujtimet e fëmijërisë së hershme kur i ati dënohet me ‘grupin e deputetëve’, në vitin 1947, e deri 

tek orët e fundit të regjimit, me futjen e tij në ambasadën gjermane në korrik 1990. Në dramën e 

tij kryqëzohen ngjarje dhe personazhe të njohur e të panjohur nga ajo periudhë, të persekutuar 

dhe persekutorë, skena nga kampet e internimit, burgjet, dhe lufta e përditshme për mbijetesë nga 

ai dhe të afërmit e tij, të vënë në shënjestër të regjimit. Ai vetë u dënua tre herë; dy vëllezërit iu 

burgosën dhe gjithë familja përballoi një karvan të gjatë vuajtjesh në kampet e internimit.  

 

Lënda shtjellohet në këto kapituj: ‘Jeta ime para internimit dhe burgimit’; ‘në internim, vitet 

1956-1960’, ‘tentativa për arratisje, arrestimi më 10.12.1960 dhe dënimi i parë me 18 vjet burg’; 

‘vuajtja e dënimit të parë në vitet 1960-1979: 18 vjet, 1 muaj, 17 ditë’; ‘nga burgu në internim, 

1979-1980’; ‘sërish i burgosur në vitet 1980-1989’ dhe ‘pas burgut’. Autori nuk pati fatin të 

shihte botimin e librit, sepse u nda nga jeta në mënyrë të papritur në Nussloch, të Gjermanisë, në 
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vitin.2021. 

 
 

 

 

 

 

3.9 “Zisi Vangjeli, intelektual i madh i qytetit të vogël” 

 

Autor: Xhafer Sadiku 

 

Kjo monografi e shkruar nga Xhafer Sadiku, i kushtohet Dr. Zisi Mihal Vangjelit, poet, filozof 

dhe historian, që u kthye për të vënë në shërbim të atdheut dijet e tij, por regjimi komunist e 

refuzoi, e la rrugëve dhe e dënoi me 20 vjet burg politik, i cili nuk ishte thjesht një ish-i burgosur 

politik. Për këtë monografi në kujtim të tij, jemi bazuar mbi dosjet e regjimit. Duke shfrytëzuar 

dokumenta nga Arkivat e sidomos ato të Sigurimit të Shtetit, autori hedh dritë mbi këtë 

peronalitet, duke zbuluar jetën e tij nga studimet në Francë dhe pastaj në Shtetet e Bashkuara, 

aktivizimi i tij në Luftën e Dytë Botërore në krahun e Aleatëve, përvoja në diplomaci, 

botëkuptimi dhe idealet e tij demokratike të cilët e shtynë të merrte rrezikun për t’u kthyer në 

atdhe, dhe më pas e gjithë përmbysja e situatës dhe izolimi i tij, me survejimin nga Sigurimi i 

Shtetit, dhe burgosjen e në vitin 1968. E gjithë ekzistenca e tij, përfaqëson fatin e njeriut 

mendimtar, idealist dhe patriot në shtetin totalitar. 

 

Xhafer Sadiku, është autor edhe i dy studimeve të tjera të rëndësishme të botuara nga ISKK: 

“Genocidi mbi kulakët në Shqipërinë Komuniste 1948- 1990” dhe “Skenarë të përgjakur”: 
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(Përmeti,1943-1990)”. 

 
 

 

 

 

 

3.10 “Dromca kujtimesh” 

 

Autor: Filip Guraziu 

 

Ky botim përbëhet nga një varg skicash memuaristike të autorit, duke filluar nga nata e zezë e 22 

shkurtit të vitit 1951, kur i arrestohet i ati, Pjerin Gurakuqi, atë kohë shef finance, i cili bashkë 

me 21 intelektualë të tjerë të pafajshëm, të cilët u torturuan dhe u ekzekutuan më 26 shkurt, me 

vendim të Gjykatës së Lartë Ushtarake, për vënien e bombës në Ambasadën Sovjetike në Tiranë. 

Rrëfimet e tjera që pasojnë këtë ngjarje, reflektojnë persektumin e familjes Guraziu, dhe vetë 

autorit, si pasojë e armiqësimit nga pushteti: përgjimi, përjashtimi nga shoqëria, mohimi i të 

drejtës së shkollimit dhe të ushtrimit të sportit, ekzistenca në një ankth të vazhdueshëm, dhe fati 

që ndoqi të gjithë ato familje të tjera, edhe në brezninë e dytë, të cilët konsideroheshin “armiq të 

popullit”. 

 

Siç shprehet vetë autori, “qëllimi, i këtij botimi, nuk asht demostrimi i vuejtjeve personale e as 

familjare, prej persekucionit politik të “luftës së klasave”, mbasi jam plotësisht i bindun se, çka 

tregohet në këto shkrime përban vetëm nji pikë uji në oqean, në krahasim me ato çka pësuen 
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shqiptarët prej diktaturës enveriste, por duhet konsiderue si nji tentativë modeste për dëshmimin 

e së vërtetës historike gjatë periudhës së diktaturës komuniste në Shqipni.” 

 

Ajo çka e bën veçanërisht interesant këtë libër, është stili elegant i rrëfimit, skicimi i situatave 

dhe karaktereve reale, duke krijuar intimitet dhe emocion të veçantë tek lexuesi. 

 
 

 

3.11 “Fjalor i shtjelluem i gjuhës shqipe”, Vëllimi III 

 

Autor: At Benedikt Dema 

 

Vepra enciklopedike në fjalë është marrë nga Arkivat e Shtetit dhe botohet për herë të parë, dhe 

është vetëm një pjesë e veprës enciklopedike prej shtatë vëllimshe të At Benedikt Demës. 

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. Dhe historia e 

këtij libri nuk mbaron këtu: ai u vodh pjesërisht dhe u botua nga një mjek dentist në vitet 

shtatëdhjetë. 

 

Pikërisht vetë odiseada e kësaj vepre është edhe motivi i përzgjedhjes për botim nga Instituti i 

Studimeve për Krimet dhe Pasojave e Komunizmit, si një vepër e shkruar jo vetëm në kushtet e 

shtypjes politike, por e sekuestruar, përvetësuar, dhe me pronësi të vjedhur intelektuale, fat i cili 

shoqëroi shumë vepra intelektuale të asaj kohe. At Benedikt Dema ishte i njohur si organizator i 

Simpoziumit Shkencor në 1 vjetorin e vdekjes së poetit kombëtar At Gjergj Fishta dhe përgatitës 
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botues i librit, për të cilin bashkëpunoi me kritikët më të mirë të kohës, për ta përkujtuar në 

mënyrë sublime humbjen e poetit kombëtar. 

 

At Benedikt Dema la në dorëshkrim postum 1156 fletë, prej pjesës së parë të Encikolpedisë. 

Studiuesi Shaban Sinani, e vlerëson në këtë mënyrë veprën e plotë encikploedike: ”Sadoqë autori 

i fjalorit mbajti zhgunin e meshtarit dhe ushtroi priftërinë deri në çastin e fundit që iu lejua, 

‘Fjalori i At Benedikt Demës’, është hartuar me një ndërgjegje shekullore dhe me kërkesa 

shkencore të rrepta.” 

 
 

 

 

3.12 "Nikollë Dakaj mes përkthimit të antikes dhe përndjekjes" 

 

Autor: Leka Ndoja 

 

Monografia i kushtohet njërit prej pedagogëve dhe përkthyesve më të shquar të gjuhëve antike të 

viteve '40 të sh. 20, Nikoll Dakaj, i dënuar dy herë nga regjimi komunist në vitin 1946, si 

"Kryetar i një grupi komplotistësh për rrëzimin e regjimit bashkë më studentët e tij në Korçë" 

dhe më 1977 për "Agjitacion dhe propagandë", që "zhvillonte" si punëtor në fabrikën e tullave në 

Shkodër. U dënua, çdo herë, me nga dhjetë vite burg, kreu 15 vjet. Duke qenë se vitet '40 janë 

vitet më pak të studiuara të historiografisë sonë dhe asaj letrare i kemi kushtuar 50 f. panoramës 

bio-biblografike të kësaj periudhe bazuar në veprën dhe jetëshkrimin e Nikoll Dakës mbështetur 

në veprën e tij, burimet dokumentare të familjes, të arkivës së AQSH, MPB, dosjet Hetimore-
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Gjyqësore, Dosjen formulare (marrë në AIDSSH) të ndjekjes së Nikoll Dakës nga viti 1953 deri 

në vdekjen e tij më 1988 etj. 

 
 

 

 

2.4 PASQYRIMI NË MEDIA 

 

1. Report TV: Reportazh: “5 dekada histori, Instituti për Krimet e Komunizmit sjell kolanën 

nga regjimi i errët”, 22 Qershor, 2021 

2. ABC News, reportazh: “Rindërtohet në 3D kampi famëkeq i Maliqit”, 23 shkurt, 2021 

3. Gazeta STANDARD , artikull: “Rrëfimi i Kolec M.Traboinit/ Fjalët e fundit me Havzi 

Nelën në burg: “Janë tue më marrë në hetuesi; s’e di pse. Po ka gjasë për do shkrime 

e poezi”, 16 prill, 2021 

4. ABC News, reportazh: “87 vjeçarja Suzana Biçaku, shembulli i gruas që jetoi me dinjitet 

edhe nën prangat e diktaturës”, 21 korrik, 2021 

5. Gazeta STANDARD: “Rrëfimi i rrallë Suzana Biçaku Maliqi/ “Fjalët ‘biografi e keqe’ 

ishin sikur ato shtëpitë e shënuara me kryq të lebrozëve…”, 21 korrik, 2021 

6. ABC News, intervistë me z. Çelo Hoxha: “29 nëntori simbol i komunizmit, të hiqet nga 

festat”,   

7. 5 Dhjetor, 2021 

8. Gazeta Dielli: “Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit dhuroi 40 

libra për bibliotekën shkencore të vatrës”, 12 Tetor, 2021 
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9. Gazeta Dielli: “Dëshmia si fakt historik dhe zbardhja e krimeve të komunizmit në 

Shqipëri”, artikull mbi takimin e Znj. Luljeta Lleshanaku në qendrën e Federatës 

VATRA në Neë York, 27 tetor, 2021 

10. Revista online “Arteka”: Dëshmia si fakt historik dhe zbardhja e krimeve të komunizmit 

në Shqipëri, 5 nëntor 2021 

11. RTSH, kronikë: “ISKK përkujton masakrën komuniste të Tiranës 1944”, 16 nëntor, 2021 

12. TV Shijak, reportazh: Përkujtohet 77-vjetori i masakrës së vjeshtës ’44 kur Enver Hoxha 

hodhi themelet e përgjakura të pushtetit diktatorial, 16 nëntor 2021 

13. Ora News, kronike: “Ekonomia në kohën e komunizmit, Hoxha: Ishte ekonomi 

monopoliste”, 17 nëntor, 2021 

14. Revista online “Arteka”: “Flet studiuesja serbe ne konference e ISKK, marrëdhënia e 

Shqipërisë me Jugosllavinë”, 18 nëntor 2021 

15. Gazeta “STANDARD”, artikull: Konferenca shkencore e ISKK/ Deklarata e studiueses 

serbe: Shqipëria e kishte idhull Jugosllavinë, projekti për republikën e 7 ishte realitet, 

18 nëntor, 2021 

16. Revista online, “Arteka”: Konferenca shkencore e ISKK – “Si u rrënua ekonomia e 

Shqipërisë në diktaturë”, 18 nëntor, 2021 

17. Gazeta “STANDARD”, artikull: “Shqetësimi i historianëve: Mungojnë studimet mbi 

ekonominë e komunizmit”, 18 nëntor, 2021 

18. Revista online “Arteka”: Sami Repishti/ “Kundër “mohimit” – dokumente arkivore dhe 

dëshmi viktimash”, 25 nëntor, 2021 

19. TV News 24, reportazh: “"Ditari i internimit"/ Lekë Tasi ekspozon pas 44 vitesh 

vizatimet e Grabjanit: i bëra fshehtas”, 12 dhjetor, 2021 

20. “Gazeta shqiptare”, artikull: ‘“Ditari i internimit”/ Lekë Tasi ekspozon pas 44 vitesh 

vizatimet e Grabjanit: i bëra fshehtas…”, 12 dhjetor, 2021 

21. BallkanWeb, media online: “Ditari i internimit”/ Lekë Tasi ekspozon pas 44 vitesh 

vizatimet e Grabjanit: ‘i bëra fshehtas…’, 12 dhjetor, 2021 

22. ABC News, reportazh: “Piktori “Lekë Tasi me “Barrakat Përballë”, pasqyron dramën e 

internimit në Grabjan”, 13 dhjetor, 2021 

23. Gazeta online “ObserverKult”, artikull: “Ditari i internimit”/ Lekë Tasi ekspozon pas 44 

vitesh vizatimet e Grabjanit, 13 dhjetor 2021 

24. Gazeta Dielli, artikull: “Barakat përballë”, 14 dhjetor, 2021 

25. Revista online “Arteka”: Konferenca shkencore, fjala e drejtorit ekzekutiv te ISKK, Çelo 

Hoxha: “Procesi për gjetjen e të zhdukurve gjatë regjimit komunist dhe interpretimi i 

kornizës ligjore në Shqipëri”, 14 dhjetor, 2021 

26. Gazeta “STANDARD”, artikull: Të zhdukurit gjatë komunizmit; Përplasja me shifrat, 

Hoxha: “Abuzohet me viktimat dhe termin”, 15 dhjetor, 2021 

27. Gazeta “Epoka e re”, (Kosovë) artikull: “Lekë Tasi pas 44 vitesh i ekspozon vizatimet e 

bëra fshehtas si internuar në Grabjan”, 15 dhjetor, 2021 

28. RTSH, emisioni kulturor “Artes”: “Getoja me dritë e Lekës”, 23 dhjetor, 2021 
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29. TV Shijak, intervistë me drejtorin ekzekutiv të ISKK, z. Çelo Hoxha, 24 Dhjetor, 2021 

 

III. ARKIVISTIKË 

 

3.1. Pasurimi i arkivit me dokumente 

Gjatë vitit 2021, puna e arkivit u përqëndrua në këto drejtime: 1) sistemimin e materialeve 

ekzistuese në përputhje me format e reja të përdorimit që dikton përdorimi digital i tyre; 2) 

grumbullimin e dokumente të reja në përputhje me projektet e ISKK që janë në proces dhe që 

parashikohen sipas planit strategjik; 3) vazhdimin e punës me projektet dokumentare dhe 

studimore.  

U sistemuan 1401 dosje (50.094), faqe dokumente. Arkivi u pasurua me 981 dosje nga arkivat të 

ndryshme të vendit, me kontributin e specialistëve të drejtorisë së Studimeve dhe Arkivës, dhe 

me 54 dosje me dokumente nga arkivat e huaja (nga Serbia).  

Specialistët punojnë gjithashtu për realizimin e disa projekteve dokumentare dhe studimore, të 

cilat janë prezantuar me të dhëna të prolat në kapitullin e projekteve dhe botimeve në këtë raport. 

 

 

IV. MENAXHIMI BUXHETOR  

 

4.1 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

Për vitin 2021, Instituti i  Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit është strukturuar në 

dy drejtori dhe në një sektor përkatësisht: - Drejtoria e Arkivës, Drejtoria e Studimeve, dhe 

Drejtoria e 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” i 

ndryshuar, dhe neni 13 i tij i ndryshuar,  si dhe në bazë të Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë Nr. 

11/2021, datë 01.02.2021, “Për miratimin e strukturës, organikës  dhe kategorizimit të 

pozicioneve të punës të ISKK në Shqipëri”, 

 Në Organikën dhe Strukturën institucionit për vitin 2021 janë bërë 19 punonjës dhe në datë 

19.03.2021 është bërë nga Komisioni i Ristrukturimit të ISKK, Struktura dhe Organika e re  

ISKK-së.  

Gjatë vitit 2021 janë evidentuar zhvillimet e mëposhtme deri në plotësimin e të gjitha vendeve 

sipas strukturës:  
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Bazuar në pozicionet vakante të miratuara për shkak të shtimit të numrit të punonjësve mbas 

ristrukturimit, si dhe bazuar në dispozitat ligjore dhe nënligjore të legjislacionit të shërbimit civil, 

u krye procesi i rekrutimit dhe emërimit për pozicionet:   

- 1 (një) Drejtor Drejtorie (Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve 

Mbështetëse). 

- 2 (një) Përgjegjes Sektori (Përgjegjës Sektori i Sektorit të Kërkimit Shkencor  dhe 

Përgjegjës Sektori i Sektorit të Edukimit dhe Informimit në Drejtorinë e Studimeve). 

- 1 (një) punonjës administrativ (specialist jurist dhe i shërbimeve me gjyqësorin në 

Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse). Kjo procedurë rekrutimi u krye 2 herë 

brenda vitit 2021 pasi vendi i lirë nuk u plotësua dhe do të përsëritet edhe në vitin 2022. 

Për sa më sipër dhe në zbatim të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, numri i 

punonjësve të ISKK për vitin 2021, ka qenë 19 punonjës. 

 

4.2. Organika dhe struktura e institucionit të studimeve per krimet e pasojat e 

komunizmit në shqipëri pas ristrukturimit 

        POZICIONI NUMRI 

I.   DREJTORI EKZEKUTIV 1 

II.  DREJTORIA E ARKIVËS DHE BIBLIOTEKËS (5) 

 DREJTOR DREJTORIE/NENDREJTOR EKZEKUTIV 1 

 

SPECIALIST (katalogim, inventarizim dhe përpunim i 

dokumentave)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SPECIALIST BIBLIOTEKE (Katalogim, Inventarizim i Fondit të 

Bibliotekës)                                                                                                      

SPECIALIST 1 

III. DREJTORIA E STUDIMEVE (7) 

 DREJTOR DREJTORIE 1 

 PËRGJEGJËS SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR 1 

 SPECIALIST I KËRKIMIT SHKENCOR 1 
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 SPECIALIST - REDAKTOR 1 

 PËRGJEGJËS SEKTORI I EDUKIMIT DHE INFORMIMIT 1 

 SPECIALIST I PROJEKTEVE AUDIOVIZIVE 1 

 SPECIALIST I MARDHENIEVE ME PUBLIKUN 1 

 

VI. DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE                                

MBËSHTETËSE                                                                                                    (5)                                                                                                              

DREJTOR DREJTORIE                                                                                   1 

SPECIALIST I FINANCËS DHE BUXHETIT                                                  1 

SPECIALIST JURIST DHE I SHËRBIMEVE ME GJYQËSORIT                        1 

SPECIALIST IT (DATABASE/ISKK, ARKIVA ELEKTRONIKE)                      1                      

SHOFER                                                                                                           1 

                       

 

             

PUNONJËS GJITHSEJ                                           19 

(nëntëmbedhjetë                  ) 

 

 Gjithashtu gjatë vitit 2021, 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. 

4.3. Gjendja financiare e ISKK për vitin 2021 

 

    Mbështetur në Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, si dhe në zbatim të  

udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 ”Për proçedurat standarte të zbatimit të 

buxhetit”, procesi i planifikimit dhe zbatimit të buxhetit të vitit 2021, dhe situata buxhetore me 

treguesit e realizimit të buxhetit të Institutit të Studime të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, 

për periudhën Janar - Dhjetor 2021, paraqitet si në tabelën më poshtë: 
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Nr 

Emërtimi Plan vjetor 

2021 

Plani i 

rishikuar 2021 

Fakt              

12 mujori 

Në 

 % 

1 Shpenzime për Paga 16,100,000 18,100,000 17,374,672 95.99% 

2 Sigurime shoqërore   3,000,000 3,000,000   2,728,963 90.96% 

3 Mallra e Shërbime 13,000,000     11,000,000   9,311,021 84.65% 

4 Shpenzime për Investime   1,000,000      1,000,000      988,162 98.82% 

 Totali i Shpenzimeve 33,100,000 33,100,000 30,402,818 91.85% 

 

 Në shpenzimet e përgjithshme, duke u bazuar në buxhetin e vitit 2021, në fund të këtij viti, kanë 

arritur në 30,402,818 lekë, nga 33,100,000  lekë që është buxheti i rishikuar për vitin 2021, duke 

u realizuar në masën 91,85% të planit vjetor, ose me një mosrealizim prej afërsisht 2,697,182 

lekë. Shpenzimet korente në fund të vitit 2021, kanë arritur në shumën rreth 9,311,021 lekë ose 

rreth 84.65% e buxhetit të rishikuar, duke rezultuar me një mosrealizim prej afërsisht 1,688,979 

lekë.  

Gjithashtu,  në  tabelën  e  mëposhtme,  evidentohet  pesha  e shpenzimeve sipas artikujve, në 

raport me totalin e shpenzimeve: 

 

Artikulli 

Emërtimi Realizimi 

vjetor 

2021   

Stuktura 

në %  

600 Shpenzime për Paga 17,374,672 57.15 

601 Sigurime shoqërore   2,728,963 8.97 

602 Mallra e Shërbime   9,311,021 30.63 

231 Shpenzime për Investime      988,162 3.25 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpenzimet në fondet e buxhetit, në zërin “paga dhe sigurime shoqërore” rezultojnë me 

mospërdorim të fondit prej 996,365 lekë, si pasojë e mos plotësimit të vendeve vakante të numrit 

të punonjësve si rezultat i ristrukturimit për vitin 2021, i cili ishte 18 punonjës faktik nga 19 

punonjës të miratuar nga  ndryshimi i Strukturës dhe Organikës së ISKK. 

 Sa i takon zërit “shpenzime për mallra e shërbime”, gjatë vitit 2021, rezulton me një realizim 

vjetor prej 9,311,021 lekë nga 11,000,000 lekë i planifikuar, pra i realizuar 84.65%, duke mos u 

realizuar kështu disa zëra të shpenzimeve operative siç janë konferencat ndërkombëtare 3 ditore 

të planifikuara, pjesëmarrja fizike në panairin e librit, ekspozitat, udhëtimet e planifikuara brenda 

dhe jashtë vendit, janë anulluar të gjitha për shkak të pandemisë COVID-19 dhe disa prej tyre 

janë realizuar Online duke bërë që shpenzimet e planifikuara për to, të mos realizohen plotësisht. 

 Ndërkohë, shpenzimet kapitale deri në fund të vitit 2021, janë realizuar në masën 988,162 lekë, 

pra në masën 98.82%, duke realizuar kështu blerjen e kompjuterave dhe pajisjeve të zyrës  për  

vitin 2021.  

Nga sa më sipër rezulton se, në përgjithësi të gjithë zërat e buxhetit janë realizuar në masën e 

planifikuar në Projekt Buxhetin Afatmesëm 2021-2023.  

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. 

 

V. BORDI DREJTUES  

 

Vendime të Bordit Drejtues  

 Totali i Shpenzimeve 30,402,818       100 
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Bordi drejtues është organi drejtues më i lartë i ISKK, i cili drejton veprimtarinë e ISKK me 

vendimet që merr dhe sugjerimet që bën në mbledhjet periodike të tij. Gjatë vitit 2020 mori një 

sërë vendimesh, të cilat, edhe sipas rekomandimit të Kuvendit, janë pasqyruar në faqen zyrtare të 

ISKK.  

Vendimet janë:  

 

 Për miratimin e strukturës së re të organikës së ISKK, 12 janar 2021. 

 Për miratimin e planit vjetor të punës së ISKK; 1 shkurt 2021.  

 Për miratimin e raportit vjetor të ISKK, 16 mars 2021.  

 Për miratimin e rregullores së Bordit Drejtues të ISKK, 9 prill 2021. 

 Për kriteret e kualifikimit për pozicionet e reja të punës në ISKK, 17 maj 2021. 

 Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Shkencor të 

ISKK, 7 korrik 2021. 

 Për miratimin e rregullores së botimeve, miratimin e botimeve 2021 dhe miratimin e 

kritereve të punës për pozicionin specialist/jurist, 2 shtator 2021. 

 

Baza ligjore: Ligji nr. 10242, datë 25 shkurt 2010, neni 10, 11. 

 

VI. MARRЁDHЁNIET ME PUBLIKUN/PROBLEMATIKA  

 

Gjatë vitit 2021, pati disa vonesa në shërbime nga ana e arkivave dhe vonesë të rinovimit të 

marrëveshjes me Ministrinë e Arsimit (që janë të specifikuara në formën e rekomandimeve në 

këtë raport),  të cilat ngadalësuan në një fare mënyre punën e studiuesve dhe realizimin e disa 

projekteve me objekt arsimin.  

Por, një problem i vazhdueshëm, i cili sa vjen dhe bëhet më pengues veçanërisht në projektet 

bashkëpunuese me institucionet akademike që është një nga obligimet tona ligjore dhe një 

komponent strategjik për zgjerimin dhe rritjen e impaktit publik të ISKK, ka të bëjë me 

financimin e këtyre projekteve nga fondet e Buxhetit të Shtetit, të cilat bëhen vetëm dhe sipas  

Ligjit të Prokurimit Publik  Nr.162/2020.  

Kjo gjendje paraqet vështirësi në përfshirjen e shërbimeve intelektuale, kontraktimin ekspertëve 

të jashtëm, të fushës së shkencës, të cilët aftësinë e ekspertizës e kanë të njohur me grada 

shkencore (Dr., Prof., etj) dhe jo licenca të rregjistruara në gjykatë si persona juridikë; në 

pamundësinë për dhënie grantesh për zhvillimin e projekteve studimore dhe në pagesën e 

autorëve të teksteve dhe shkrimeve akademike, për të cilat nuk gjejmë referenca të qartë as në 

VKM-ja nr. 120, dt. 27.01.1997: “Mbi shpërblimin e autorëve të veprave shkencore të teksteve 

shkollore, materialeve të tjera të dokumentacioni’, dhe as te Ligji nr. 35/2016, “Për të drejtat e 

autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Zgjidhja e kësaj problematike do të jetë një nga 

prioritetet për vitin në vazhdim. 
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Në këtë kontekst, gjetja e një forme ligjore, ndoshta e një VKM-je të posaçme për sa më sipër, do 

ta lehtësonte këtë aspekt të punës sonë, veçanërisht në këtë stad, kur ISKK planifikon nje seri 

projektesh të cilat e kanë të domosdoshme konsulencën akademike, si pjesë e komisoneve 

gjithpërfshirëse të vlerësimit dhe të hartimit të teksteve dhe metodologjive, në kuadër të një plani 

afatgjatë në ndihmë të arsimit. 

Plani strategjik që kemi dorëzuar pranë Kuvendit të Shqipërisë është një plan ambicioz, ndoshta 

përtej mundësive të ISKK, sepse mendojmë se, për përmbushjen e plotë të tij do të kemi nevojë 

për personel shtesë, për krijimin e një sektori të veçantë, i cili do të angazhohet me projektet në 

fushën e arsimit. Ne, parashikojmë se këto projekte do të vijnë duke u shtuar në të ardhmen. 

Volumi i shtuar i projekteve në fushën e arsimit është rrjedhim logjik i veprimtarisë së kryer dhe 

arritjeve të akumuluara që janë të gatshme për implementim. Në këto projekte përfshihen 

leksionet në shkolla, trajnimi i mësuesve, përgatitja e teskteve dhe metodave mësimdhënëse, 

përgatitja e materialeve shtesë mësimore, projekte pilot për testimin e teskteve, bashkëpunimi me 

institucione akademike, etj. Sektori mendojmë të ketë 4 punonjës. 

 

 

VII. PARTNERITETE 

7.1 Partnerë vendas  

 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave  

 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 

 Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit  

 Shoqatat Antikomuniste e Ish të Përndjekurve Politikë, etj.  

 

7.2 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.)  
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 Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dictatorship, Berlin.  

 “European Rememberance” network, Berlin.  

 The Platform of European Memory and Conscience  

 

 

VIII. VIZIONI PËR VITIN 2022 

 

Një nga projektet strategjike, i cili do të jetë prioriteti ISKK për periudhën 2022-2025 është 

platforma e informimit mbi komunizmin në shkolla, një projekt i nisur që në vitin 2014. Tashmë 

është bërë i qartë dhe i plotë, plani i veprimit që konsiston në: literaturë dhe paketë informuese, 

ekspertizë historike dhe asistencë didaktike.  

Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Rinisë dhe Sporteve gjatë vitit 2022, synojmë të 

hidhen bazat e projektit, përgatiten mjetet dhe stafet, hartohen metodologjitë, nënshkruhen 

marrëveshjet dhe hartohet plani i veprimit, për të filluar materializimin e tij, fillimisht në formën 

e një projekti pilot në vitin 2023. Konkretisht, gjatë vitit 2022 po hartohet dhe do të botohet një 

udhëzues për mësuesit e shkollave nëntëvjeçare, do të realizohet një seminar trajnimi me 

mësuesit e këtij niveli. Zbatimi i këtij projekti, pritet të ketë një impakt të ndjeshëm në lidhje me 

dekomunistizimin e shkollës dhe të informimit të brezit të ri në përgjithësi, pikërisht atje ku 

fillon edhe marrja e dijeve.  

Duke pasur si objektiv brezin e ri, gjatë vitit 2022, ISKK planifikon të realizojë një seri tjetër 

aktivitetesh informuese/sensibilizuese, duke nxitur reflektim dhe diskutim përmes pikënisjeve 

origjinale, inovative dhe tërheqëse për këtë brez, si psh: kinemaja dhe propaganda, shfaqja e 

filmave dokumentarë të realizuara nga ISKK, shfaqja e filmave domumentarë në grafikën 3D 

“Muzetë virtualë të  burgjeve dhe kampeve komuniste”, etj.  

Një tjetër aspekt, të cilit i jepet rëndësi gjatë këtij viti, është edhe nxitja dhe zgjerimi i interesit 

akademik rreth temës së komunizmit, përmes përfshirjes së studjuesve të fushave të ndryshme në  

aktivieteve të tilla si: realizimi i një konference ndërkombëtare mbi estetikën e mjedisit dhe 

planifikimin urban në periudhën komuniste, përfshirja e ekspertëve të jashtëm në seminarin e 

trajnimit për mësuesit dhe përgatitjen e udhëzuesit praktik, përfshirja e ekspertëve të jashtëm në 

komisionin e ekspertizës së teksteve mësimore të historisë, botimi i numrit të dytë të revistës 

“Memoria” (organ periodik vjetor i ISKK), botimi i akteve të konferencës në një botim të 

posaçëm, etj. Ndërkohë akivitetet e tjera publike, janë konceptuar në atë mënyrë që sigurojnë 

edhe përfshirjen e komuniteteve të tjera (ish të burgosurit politikë, media, artisët, etj), duke 

zgjeruar në këtë mënyrë edhe interesin dhe impaktin tonë publik.    

Studimet, mbledhja e dëshmive, evidentimi i viktimave të regjimit komunist do të vazhdojnë të 

mbeten një pjesë shumë e rëndësishme e punës së ISKK.  

Me krijimin e faqes së re elektronike të institutit synohet të bëhet i mundur aksesimi online i 

informacionit të prodhuar nga ISKK. Përfitimi nga ky projekt është i dyfishtë: nga njëra anë ai 

zgjeron pa kufi informimin publik duke promovuar edhe aktivitetin e Institutit, nga ana tjetër 

zgjeron rrjetin e bashkëpunimit, veçanërisht në marrjen e dëshmive. Për këtë qëllim, në faqen e 
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re parashikohet të instalohen edhe aplikacione, të cilat bëjnë të mundur dhënien e dëshmisë dhe 

të evidencave në formë elektronike nga gjithkund, dhe në çdo kohë.  

Kërkimet arkivore do të bëhen më të orientuara dhe të harmonizuara me planin vjetor të 

përgjithshëm dhe planin strategjik për realizimin e projekteve në bashkërendim të të dy 

drejtorive, e studimit dhe e arkivës. 

 

IX. REKOMANDIME 

 

Në këtë kapitull, po pasqyrojmë disa konkluzione që kanë dalë nga puna e kërkuesve shkencorë 

të ISKK në marrëdhënie me institucionet arkivore ose institucione shërbimi dokumentar. Në 

fund janë dhënë disa rekomandime për secilin institucion, me synimin e përmirësimit të 

bashkëpunimit mes institucioneve dhe të përmirpësimit të veprimtarisë së kërkimit shkencore, në 

akspektin e shërbimit që merr në institucione. 

 

9.1 Konsiderata mbi bashkëpunimin me disa institucione dhe rekomandime 

 

Veprimtaria e ISKK është e lidhur ngushtë me arkivat. Shërbimi i arkivave ndikon ngushtësisht 

në punën e tij. Nëse arkivat vonojnë në shërbimin e tyre, vonesa ka karakter zinxhir në gjithë 

projektet e ISKK.  

Bazuar në Ligjin nr. 10242, 25 shkurt 2010, neni 6/2, “të gjitha... arkivat dhe të gjitha njësitë apo 

strukturat e tjera, që disponojnë dokumente e materiale arkivore, që i përkasin periudhës së 

komunizmit dhe që mund t'i shërbejnë realizimit të veprimtarisë së institutit (ISKK), janë të 

detyruara t'ia vënë ato në dispozicion dhe t'i ofrojnë institutit asistencën e nevojshme, pa pagesë 

dhe pa vonesë të pajustifikuar.” 

Ky detyrim ligjor nuk respektohet nga të gjitha institucionet. Disa prej tyre nuk kanë as 

mundësitë ta respektojnë atë. 

Në vijim japim disa konsiderata mbi punën e disa prej arkivave, bazuar në vëzhgimin e 

kërkuesve shkencorë dhe arkivitëve të ISKK gjatë punës së tyre. 

 

Arkivi Qendror i Shtetit (AQSH) 

Ky është arkivi më i kompletuar në Shqipëri. Ofron shërbimin më të mirë krahasuar me 

arkivat e tjera. Shërbehet brenda një afati të arsyeshëm, afatet përgjithësisht respektohen. Ka 

mjedise të mira për studim dhe kërkim, ofron dhe mundësinë e aplikimit online. Nëse arkivat e 

tjera duan të përmirësojnë shërbimin, AQSH mund ta marrin si model, madje mund t’i kërkojnë 

ndihmë dhe ekspertizë. Një problem që mund të evidentojmë është mos shërbimi i dokumeneteve 

të caktuara për arsye se kanë të dhëna “sensitive”, d.m.th personal. Ky argument nuk është i 

vlefshëm për ISKK, sepse ligji parashikon dhe përdorimin e tyre, “kur është e nevojshme”, që do 

të thotë, se çfarë publikohet dhe çfarë jo, e përcakton ISKK. Dokumentet që ISKK merr në 

AQSH, jo domosdoshmërisht janë të destinuara për publikim.  
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Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura (AQFA) 

Arkivi u ka ofruar punonjësve të ISKK shërbimin e kërkuar. Nuk ka patur vonesa në 

dhënien e informacionit të kërkuar. Nje pjesë e dosjeve të kërkuara që i përkasin viteve 1944-

1946 nuk është vendosur në dispozicion si pasojë e mosdeklasifikimit. Nuk ka sallë studimi 

shkencor, por kanë ofruar shërbim në kushtet që kanë. Ka shumë material që konsiderohet i 

klasifikuar, edhe pse kanë kaluar 50 apo 70 vjet nga ngjarjet. 

 

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme (AMPJ) 

Shërbimi pranë këtij arkivi ka qenë korrekt. Studiuesit janë njohur më dokumentacionin arkivor 

dhe kanë tërhequr dokumente në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) 

AIDSH nuk funksionon si institucion në shërbim të kërkimit shkencor. Nuk ka sallë për të 

punuar studiuesit, nuk vendosen në dispozicion inventarët e arkivit që ka nën zotërim. 

Studiuesve të ISKK u është vonuar materiali dokumentar i kërkuar pranë këtij institucioni, për 

disa muaj. Ka mjedise të bollshme, ka personel 3 herë më shumë se ISKK, por, ndoshta ngaqë 

është institucion shërbimi dokumentesh, i krijuar sui generis, mungon përvoja e shërbimit 

arkivor. 

 

Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme 

Ministria e Punëve të Brendshme ka qenë një institucionet kryesore të dhunës gjatë periudhës së 

komunizmit dhe objekti i punës së ISKK është i lidhur ngushtë dokumentet që gjenden në 

Arkivin e Sistemit të Ministrisë së Brendshme. Ky arkiv nuk funksionon si arkiv për kërkimin 

dhe studimin shkencor. Administrata e tij ka vetëm një zyrë në mjediset e Ministrisë së 

Brendshme, dhe dokumentet gjenden në ca magazina në periferi të Tiranës. Nuk ka sallë për 

kërkimin shkencor. Ky arkiv funksionon kështu: ISKK i dërgon një shkresë drejtuesit të ASMB 

dhe përgjigjen ia kthen sekretari i ministrisë së Brendshme. Pra, arkivi ekziston si një sektor 

brenda ministrisë.  

 

9. 2 Rekomandime për disa prej institucioneve 

1. AQSH duhet t’i vendosë në dispozicion ISKK kopje të dokumenteve që konsiderohen me 

të dhëna sensitive. Të dhënat sensitive të dokumentit mbrohen nga arkivi i ISKK në dalje 

të dokumentit prej tij. Kjo është e parashikuar në Ligjin nr. 10242, 25 shkurt 2010, “Për 

Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit,” neni 6, pika 1 dhe neni 15, 

pika 2.  

2. AQFA duhet të deklasifikojë sa më shumë dokumente. Aty ka ende dokumente të 

klasifikaura që janë prodhuar para 50 apo 70 vitesh.  

3. AIDSSH duhet të funksionojë si institucion me shërbim për kërkimin shkencor. Duhet të 

krijojë mjedise pune për studiuesit dhe t’u vendosë në dispozicion inventarët e arkivit.  
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4. AIDSSH duhet të ofrojë shërbim më të shpejtë, brenda afatesh të arsyeshme, mund të 

marrë model shërbimin e AQSH dhe të kërkojë ekspertizë (në AQSH studiuesi mund të 

kërkojë deri në 24 dosje në ditë, çdo ditë, dhe brenda 10 ditëve bëhet tërheqja e 

dokumenteve).  

5. AIDSSH nuk duhet t’i shërbejë dokumentet për ISKK të shoqëruar me dublikatë (shuarje 

emrash). Të dhënat sensitive të dokumentit mbrohen nga arkivi i ISKK në dalje të 

dokumentit prej tij. Kjo është e parashikuar në Ligjin nr. 10242, 25 shkurt 2010, “Për 

Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit,” neni 6, pika 1 dhe neni 15, 

pika 2. 

6. Arkivi i Sistemit i Ministrisë së Brendshme (ASMB) duhet të funksionojë si arkviv për 

studimin shkencor. Të ketë mjedise pune, personel, të vendosen inventarët në 

dispozicion, të shërbejë me afate shërbimi të arsyeshme. Duhet të dalë nga ministria, 

mund të organizohet si institucion në varësi.  

7. Meqenëse insvestimi për kthimin e ASMB në arkivë studimore kërkon kohë dhe burime 

financiare, rekomandojmë që Kuvendi t’i kërkojë Ministrisë së Brendshme të lejojë 

specialistët e ISKK të shkojnë direkt në magazinat e ASMB, të shoqëruar nga punonjësit 

e arkivit, dhe të fotografojnë dokumentet, sipas një grafiku të miratuar nga të dy 

institucionet. 
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