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“Ata që mendojnë se regjimet komuniste janë 
vepër vetëm e kriminelëve, lënë në hije një 
të vërtetë themelore: regjimet kriminale nuk 
u formuan nga kriminelët, por nga entuziastët 
e bindur...”  

Milan Kundera, 
“Lehtësia e padurueshme e qenies”

 “Anyone who thinks that the Communist 
regimes are exclusively the work of 
criminals is overlooking a basic truth: 
the criminal regimes were made not by 
criminals but by enthusiasts convinced....”                                 

 Milan Kundera, 
“The unbearable lightness of being”

SIGURIMI
NË FJALËT
E VETA

STATE
SECURITY’S
OWN WORDS 

Kundërshtarë të regjimit komunist, ish-
politikanë, ish-bashkëpunëtorë të Sigurimit, 
qytetarë që bëhen pjesë e listës së armiqve, 
të arratisur, klerikë, ish-sekretarë partie, ish-
ministra, artistë, gazetarë e intelektualë, 
gjenden në Historikët e ish-Sigurimit të 
Shtetit me një emërues të përbashkët: 
viktima të totalitarizmit. Askush, askurrë nuk 
ishte i sigurt. 

Ndaj rendja për të jetuar merr kuptimin e 
rendjes për të shpëtuar jetën, shpesh edhe 
me kushtin e jetëve të tjera, duke riformuluar 
pyetjen e Primo Levit: “A është vallë njeri”? 

Pas këtij dyzimi dhe një mase amorfe 
fuqimisht të pazë, qëndron historia e një 
populli në më se katër dekada që, përmes 
Historikëve të ish-Sigurimit të Shtetit është 
një kalendar vrasjesh, pushkatimesh, 
likuidimesh, asgjësimesh dhe jo më pak 
burgjesh e internimesh. 

Janë njollat e zeza që shoqëria 
jonë bart në kohë.  
Dokumentet deri dje sekrete, përmes 
historisë së shkruar nga fitimtarët, tashmë 
janë përmbledhje ku ata dokumentojnë 
bëmat e tyre. Janë njollat tona të zeza. 

Opponents of the communist regime, former 
politicians, former State Security Service 
collaborators, citizens who became part of the 
list of enemies, fugitives, clerics, former party 
secretaries, former ministers, artists, journalists 
and intellectuals, are found in the Historical 
records of the former State Security with a 
common denominator: victims of totalitarianism. 
No one could ever be secure.

Therefore, the escape for living takes on the 
meaning of the escape for life, time and again 
costing lives of others, reformulating Primo 
Levi’s question: “If this is a man”?

Behind this dichotomy and a strongly 
speechless, unseen, amorphous mass for more 
than four decades stand the story of one society 
that, through the Historical records of the former 
State Security Service seems to be a calendar of 
murders, shootings, eliminations, annihilations 
and no less prisons and internments.

These are the black spots that our 
society carries over.
The secret documents of that time, through 
the history written by the winners, are now 
summaries that do document their deeds. 
These are our black spots.



10

Për ndërtimin e kësaj ekspozite janë 
shqyrtuar historikët e 19 degëve të ish-
Sigurimit të Shtetit në vend, nga leximi i të 
cilëve rezultojnë 510 të vrarë nga Sigurimi, 
të përmendur me emër në historikët 
përkatës dhe 470 të vrarë pa emër, që në 
historik dalin në shifra krah të tjerëve, të 
përcaktuar si të tillë: të tjerë.

Hulumtimi për këtë ekspozitë evidenton 
persona për ekzekutimin e të cilëve, 
Sigurimi merr përsipër autorësinë, në 
dokumente të prodhuara prej tij në vitet 
1973-1980, siç pohohet, të punuara me 
kujdes dhe të redaktuara shkencërisht. 
Dokumentet shtrihen në një periudhë 
të gjerë, që sugjeron që veprimtaria e 
Sigurimit i ka fillesat që në Luftën e Dytë 
Botërore, duke i faturuar atij, akte e veprime 
ndaj kundërshtarëve politikë, që përpara 
instalimit të sistemit komunist në vend.

Por, a duhet të merren të mirëqena 
dokumentet e Sigurimit të Shtetit dhe 
a duhet trajtuar informacioni i këtyre 
historikëve si shterues? Natyrisht që jo. 
Historikët, si dokumente të hartuara nga 
struktura e policisë sekrete të sistemit, 
shpalosin një përmbledhje informacioni, të 
punuar në një periudhë që Sigurimi ishte 
konsoliduar dhe kishte qëllim paraqitjen e 
ngjarjeve në një optikë të caktuar.

Në historikët e deklasifikuar në vitet 2019-
2021 nga Autoriteti, Sigurimi merr përsipër 
autorësinë e disa ngjarjeve, duke dhënë 
njëherësh këndvështrimin e vet mbi emrat 
e përfshirë. Policia sekrete pranon që 
ka luftuar ose eliminuar në disa mënyra 
kundërshtarët politikë, që përmenden me 
termat diversantë, kriminelë lufte, armiq 
të popullit, sabotatorë, spiunë, banditë, 
kulakë e të tjerë, në përplasje me të 
cilët, ka të humbur nga të dyja palët. Të 
gjitha këto, përmes dëshmive në vetë 

To make up this exhibition, there have been 
reviewed the Historical records of 19 former 
State Security Service branches of the 
country, where came out that 510 people 
were killed by the State Security, mentioned 
by name in the respective historical records 
and 470 people killed without keeping record 
of their names, who are registered next to the 
others, described as: others.

The research carried out for this exhibition 
identifies persons for whose execution, 
the State Security Service takes over the 
authorship, referring to its documentation 
issued in 1973-1980, as it is already affirmed, 
carefully worked and scientifically edited. 
These documents cover a wide period of 
time, which indicates that the activity of the 
State Security Service dates back in the 
Second World War, confirming acts and 
actions against political opponents, even 
earlier than the installation of the communist 
system.

Nevertheless, should State Security 
documents be taken for granted and should 
the information of these historical records 
be considered as complete? Certainly, not! 
Historical records, like documents compiled 
by the Secret Police of the former system, 
disclose summarised information on a period 
of time when the State Security Service was 
consolidated and intended to present the 
events in certain perspectives.

According to historical records of 2019-
2021 declassified by the Authority, the 
State Security assumes the authorship of 
several events, providing at the same time 
its point of view on the names involved. The 
Secret Police admits that they have fought 
or eliminated in many ways the political 
opponents, who are referred to by terms like: 
saboteurs, war criminals, people’s enemies, 
spies, bandits, kulaks, etc., in their confronts 
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të parë të Sigurimit, që ndalet edhe te 
vendekzekutimet, por pa koordinata të 
sakta. 

Një listë e hartuar në Ministrinë e Brendshme 
para se regjimi komunist të binte, numëron 
3031 të vrarë pa gjyq në vend. Instituti i ish-
të Përndjekurve Politikë përllogarit në të 
dhënat e veta, 106 gra të ekzekutuara apo 
të vdekura në burg. 

Familjarët sot mund të kërkojnë qartësimin 
e fatit të të afërmve të tyre, sipas fushës së 
veprimit të ligjit 45/2015, i ndryshuar, për 
personat e zhdukur. Studimi i 19 historikëve 
në këtë fazë është vetëm fillimi, me këtë 
ekspozitë që grish studiuesit të hapin tërë 
dokumentet, të thellohen në hulumtimet në 
arkiva dhe në paraqitjen e të gjitha anëve 
të historisë, për të gjykuarit në komunizëm, 
të ndëshkuarit pa gjyq, të vdekurit në 
hetuesi e të tjerë që ende sot kanë nevojë 
të zbulohen e njihen për veprimtarinë e tyre 
të vërtetë. 

Kjo ekspozitë, e çelur në Ditën 
Ndërkombëtare të të Zhdukurve, synon 
të rrëfejë viktimat e komunizmit, duke u 
kufizuar te viktimat që dalin në historikë, 
të evidentuara duke pasur parasysh që 
- përmes emrave të ndryshëm, të njohur 
apo të panjohur, - totali të përmbledhë 
metodat e përndjekjes së Sigurimit të 
Shtetit ndër vite, metodat e përdorura 
për të kapur kundërshtarët, nga shpikja e 
sëmundjeve, te ‘kombinacionet’ e pranuara 
nga vetë punonjësit e Sigurimit, përmes 
legjendimesh që nënkuptojnë përhapjen e 
lajmeve të rreme, “hetuesive të rrufeshme” 
kur pranohet se “u vu dorë”, e kurtheve, 
duke hedhur dritë rreth pas rrethi, te mënyrat 
si bëheshin rekrutimet e bashkëpunëtorëve 
nën shtrëngim, përmes presionit me 
arrestimin e familjarëve, apo ballafaqimit me 
fëmijën e lidhur kokë e këmbë në qeli. 

both had loses. All this is given directly 
through the evidence of the State Security 
Service, which provides information on the 
execution sites, but without giving exact 
coordinates.

A list compiled by the Interior Ministry before 
the collapse of the communist regime 
counted 3,031 people killed without trial. 
The Institute of Former Political Persecuted 
estimates in its data, 106 women executed or 
died in prison.

Family members today can seek clarification 
of the fate of their relatives, pursuant to 
the scope of law 45/2015, as amended, for 
missing persons. The revision of 19 historical 
record books at this stage is just the beginning. 
This exhibition should urge the academics 
to open all the documents, to delve into the 
research in the archives in order to present 
all sides of the history, for those judged under 
communism, tried without trial, dead in the 
investigation premises and others who still 
today need to be revealed and get to know 
their true activity.

This exhibition, opened on the International 
Day of the Disappeared, aims to tell the story 
of the victims of communism, limiting itself 
to the victims that come out from  historical 
records, identified - through various names, 
known or unknown, - the total summarizes 
the methods of persecution used by the State 
Security Service over the years, i.e. methods 
used to capture opponents, from the 
invention of diseases, to the ‘combinations’ 
accepted by the Security staff themselves, 
through “legends” that imply the spread of 
false news, “lightning-like investigations” 
where are  accepted “the traps” “beatings”, 
therefore shedding light, on the recruitment 
ways of collaborators done under coercion, 
through pressure of the arrest of family 
members, or looking the child tied upside 
down in a cell.
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Kjo ekspozitë nuk është historia e plotë 
e tyre, por është versioni i historisë sipas 
Sigurimit, shkruar prej tij dhe pranuar prej tij. 
Në dokumentet e shfaqura apo të cituara, 
terminologjia e përdorur për kundërshtarët 
politikë, të arrestuarit, apo të vrarët, është 
e ashpër. Ata etiketohen si kriminelë, 
spiunë, tradhtarë të atdheut, të degjeneruar 
apo me moral të ulët, ndaj leximi i këtij 
dokumentacioni kërkon kujdes tejet të 
veçantë, dhe vetëdijen se ato përmbajnë 
shtresëzime të forta të ideologjisë 
komuniste. 

Sigurimi flet me gjuhën e pushtetit, me qasjen 
politike të kohës, për të cilën ka rëndësi 
njeriu si trup i gjallë, i komandueshëm e i 
manipulueshëm prej saj. 

Si trup i pajetë, ai shërbente vetëm për të 
trembur kundërshtarët politikë kur përdorej 
si “trofe” që e shfaqnin nëpër sheshe kalash, 
para turmave të tulatura ose në fotografi, për 
të trembur ata që ishin në hetuesi, siç qenë 
imazhet e Kokomanit, Lezhos e Koprenckës, 
që iu vunë para Fatos Lubonjës. 

Të pagjeturit mbeten njolla të zeza... Njolla 
të zeza janë pritjet e pafundme pa ardhur 
ende e ardhmja. Kjo ekspozitë rreket të 
japë të gjitha nuancat e të zezës, nga jugu 
në veri, për të paraqitur me dokumentet e 
vetë Sigurimit, qindra fate njerëzore në të 
njëjtin vend.  

Kjo ekspozitë është për të kuptuar se njollat 
e zeza janë ende të zeza... 

Për Hannah Arendt, “terrori bëhet total kur 
bëhet i pavarur nga çdo lloj kundërshtie; ai 
sundon në mënyrë supreme kur askush nuk 
ia zë rrugën. Nëse ligjshmëria është thelbi 
i qeverisjes jotiranike dhe paligjshmëria 
është thelbi i tiranisë, atëherë, terrori është 
thelbi i dominimit totalitar”.

This exhibition is not their complete story, 
but it is the version of the story, written by 
him and accepted by State Security Service. 
In the documents displayed or cited, the 
terminology used for political opponents, 
arrested, or killed, is harsh. They are labeled 
as criminals, spies, traitors to the homeland, 
degenerate or with low morals, therefore 
reading this documentation requires very 
special care and awareness due to the fact 
that they contain tough layers of communist 
ideology.

State Security Service speaks with the 
language of power, with the political approach 
of the time when man is important as a living 
body, easily commanded and manipulated.

As a lifeless body, it only served to intimidate 
political opponents when used as “trophies” 
displayed in castle squares, in front of 
oppressed crowds or in photos, to intimidate 
interrogators, such as images of Kokoman, 
Lezho, Koprencka, who were put in front of 
Fatos Lubonja.

The missing still remain black spots ... Black 
spots are endless expectations with no future 
yet to come. This exhibition strives to give all 
the nuances of black, from south to north, to 
present with the documents of the Security 
Service itself, hundreds of human destinies in 
the same place.

This exhibition is to understand that black 
spots are still black...

Hannah Arendt states: “Terror becomes 
total when it becomes independent of all 
opposition; it rules supreme when nobody 
any longer stands in its way. If lawfulness is 
the essence of non-tyrannical government 
and lawlessness is the essence of tyranny, 
then terror is the essence of totalitarian 
domination.”
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DURRËSI
Në historikun e shkruar prej 
vetë punonjësve të Sigurimit 
para rënies së komunizmit, 
dokumentohen një sërë ngjarjesh 
të bujshme e të errëta të kohës, 
ekzekutime që patën mbetur 
pa autorë, si edhe metodat 
që u përdorën për survejimin, 
zbërthimin, apo asgjësimin e 
“armiqve të popullit”. 

In the historical record written by 
the Security Service staff itself 
before the fall of communism, a 
series of sensational and obscure 
events of the time are now 
documented, executions that 
were left without perpetrators, 
as well as the methods used to 
survey, dismantle, or annihilate 
the “people’s enemies”.

Në fillim të vitit 1945, kur nis edhe instalimi i 
totalitarizmit të majtë shqiptar me eliminimin 
e kundërshtarëve politikë, Sigurimi i Shtetit, 
apo Divizionet e Mbrojtjes së Popullit, 
përllogarisin që Durrësi ka të arratisur, 
të ndarë në 12 grupe me 89 anëtarë, që 
i cilëson “banda” e “banditë”. Struktura 
informative që kishte nisur të bëhej hija 
përndjekëse e kundërshtarëve politikë të 
regjimit, bashkimet e individëve me mbi 
3 veta, me prirje kundër sistemit, i cilëson 
“banda”, ndërsa mes tyre,  kishte “banda” 
deri me 18 anëtarë. 

Që në krye, mes armiqve të pushtetit 
përmenden si “banda” grupet e përbëra nga 
ish-drejtues dhe anëtarë të Ballit Kombëtar, 
Legalitetit apo “bashkëpunëtorëve” të 
pushtuesve si: Xhemal Gjergjit, me tre 
pjesëtarë,  Xhemal Gjokës, me 13 pjesëtarë, 
Mustafa Deliallisit me 6, Zyber Kokomanit me 
3, Ymer Kaqit me 5 veta, Tom Gallatës me 3, 
Bajram Vorës me 18 pjesëtarë, Sali Gjinit me 
2 dhe Myrteza Copës me 3 pjesëtarë, që 
në vijim asgjësohen ose arratisen. Synimi i 
pushtetit ishte eliminimi i tyre, duke qenë se 

At the beginning of 1945, when the 
installation of Albanian leftist totalitarianism 
began with the elimination of political 
opponents, the State Security Service, or the 
People’s Defense Divisions, calculated that 
in Durrës there were 12 groups of fugitives 
of 89 members that were described as 
“gangs” and “bandits”. The information Unit 
that had became the persecuting shadow 
of the political opponents of the regime, 
called the groups of individuals with more 
than 3 people, with a tendency against the 
system “gangs”, while among them; there 
were “gangs” with up to 18 members.

From the beginning, among the enemies 
of power are mentioned as “gangs” the 
groups consisting of former leaders and 
members of the National Front, Legality 
or “collaborators” of the occupiers such 
as: Xhemal Gjergji, with three members, 
Xhemal Gjoka, with 13 members, Mustafa 
Deliallisi with 6 members, Zyber Kokomani 
with 3 members, Ymer Kaqi with 5 members, 
Tom Gallata with 3 members, Bajram Vora 
with 18 members, Sali Gjini with 2 members 
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jo vetëm ishin kundërshtarë, por përbënin 
edhe rrezik kryengritjeje.

Eliminimi i “bandave” do të ndiqej nga 
zbulimi i grupeve antipushtet në çdo sektor, 
qytet apo fshat, deri te tendenca për “jetë 
të shthurur” që gjendej te muzika rock 
and roll apo dëshira për të parë një anije. 
Që me marrjen e pushtetit edhe në vijim, 
Sigurimi kreu rekrutime bashkëpunëtorësh 
në hekurudhë, port, kantier detar, peshkim, 
NI Goma, bonifikim, UMB, NI cigare, ferma, 
SMT, park, etj. Por gjithçka nisi, me “gjithë 
popullin” që sillte informacione, sipas 
Sigurimit. 

Plumba në gjumë
Tom Nikollë Gallata, kundërshtar i regjimit 
komunist, doli në arrati që në ditët e para 
të çlirimit. Sigurimi e cilëson kryetar të një 
bande që vepronte në zonën Ishëm –Krujë. 
Arriti të mbijetojë i fshehur për pothuaj 6 

and Myrteza Copa with 3 members, who are 
subsequently annihilated or escaped. The 
aim of the government was to eliminate them, 
as far as they were not only opponents, but 
also a danger of insurrection.

The elimination of “gangs” would be followed 
by the detection of anti-government groups 
in every sector, town or village, to the 
tendency for “depraved life” found in rock 
and roll music or the desire to see a ship. 
Since taking power and beyond, the Security 
Service has been recruiting collaborators in 
all sectors: railway, port, shipyard, fishing, NI 
Tires, reclamation, UMB, NI cigarettes, farms, 
SMT, park, etc. But it all started, with “all the 
people” bringing information, according to 
the Sate Security Service.

Shot while Sleeping
Tom Nikollë Gallata, an opponent of the 
communist regime, fled on the first days of 
liberation. The Security Service considered 
him the leader of a gang that operated in the 
Ishëm-Krujë area. He managed to survive 
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vjet, pavarësisht 
përpjekjeve të 
vazhdueshme për ta 
eliminuar. Në prill të 
1950-s u mor vendimi 
që ai të asgjësohet 
me gjithë “bandën” e 
tij e, në pamundësi, të 
nxirrej në pritë edhe i 
vetëm dhe të vritej. 
Sigurimi kishte arritur 
të fuste në grupin 
e Tom Gallatës 
bashkëpunëtorin e 
tij  “Kaçatura”. Një 
mbrëmje, në pyllin e 
Manzës në Durrës, 
“Kaçatura” bën për 
vete edhe një tjetër 
pjesëtar të grupit, 
V. T., i arratisur, por i 
lëkundur. 

 “Toma dhe Gjergji ishin në gjumë, kurse tre 
të tjerë (nga grupi) ishin nisur në Krujë për 
të vrarë D. M. me gjithë fëmijët e tij. Natën 
e 7 prillit 1950 u bë dhe asgjësimi i tyre, ato 
vrasin Tom Gallatën dhe Gjergjin dhe tre të 
tjerët u asgjësuan po atë natë nga forcat 
e Sigurimit të Shtetit, pa arritur të kryenin 
krimin që u përmend më sipër”. Me vrasjen 
në gjumë, Sigurimi arrin të vërtetojë edhe 
besnikërinë e “Kaçaturës” për të cilin kishte 
dyshime. 

Pritë e sigurt për ish-partizanin 
Ram Habili, biri i një ish-oficeri të Zogut, kishte 
qenë partizan në çetën e Myslim Pezës, deri 
kur një përplasje me Kajo Karafilin, e bëri të 
kalojë me Ballin Kombëtar. Më 1944 kur lufta 
po mbaronte, u shpall armik dhe doli në 
male ku ia doli të mbijetojë deri më 1951. I 
plagosur, bie në duart e Sigurimit nga kurthi i 
një bashkëpunëtori. “U shoqërua nga grupi 

hiding for almost 6 
years, despite constant 
efforts to eliminate him. 
In April 1950 it was 
taken the decision to 
annihilate him and his 
“gang” and, if that could 
be impossible, he had to 
be ambushed and killed 
alone. The Security had 
managed to include his 
collaborator “Kaçatura” 
in Tom Gallata’s group. 
One evening, in the 
forest of Manza in 
Durrës, “Kaçatura” 
attracted to service 
another member of 
the group V. T., who 
was a fugitive but was 
wavering.

“Tom and Gjergj were asleep, while three 
others (from the group) had left to Kruja to 
kill D. M. with all his children.”On the night of 
April 7, 1950, they had been annihilated. They 
killed Tom Gallata and Gjergj, and the other 
three had been annihilated that night by the 
State Security forces, without succeeding to 
commit the crime mentioned above.” With 
this shot while sleeping, the Security Service 
managed to prove the loyalty of “Kaçatura” 
for whom he used to have doubts.

Safe ambush for the former 
partisan
Ram Habili, the son of a former officer of King 
Zog, was a partisan in the group of Myslim 
Peza, until the confrontation with Kajo Karafili, 
made him part of Balli Kombëtar/National 
Front. In 1944, when the war was going to an 
end, he was declared an enemy. He escaped 
to the mountains where he managed to 
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special i organeve 
të Sigurimit të Shtetit 
me një gomar për 
ta çuar ‘shtabin e 
organizatës’ duke i 
marrë edhe pushkën. 
U kap e u dërgua 
në spital ku u kurua 
dhe u shërua”. 
Qëllimi i organeve 
ishte që Ram Habili, 
njeri me influencë, 
të rekrutohej si 
b a s h k ë p u n ë t o r 
kundër disa grupeve 
me rëndësi, por 
ai arriti të arratisej. 
Meqenëse Habili 
ishte në dijeni të 
një “organizate” 
fantazmë të drejtuar 
nga Sigurimi, 
operativët panë rrezikun e dekonspirimit, 
ndaj vendosën likuidimin e tij. “Ai u vu në 
pritë të sigurt në afërsi të katundit Gjinaj 
të Kavajës dhe me datë 23 qershor 1951, u 
vra”. 

Nga familja e tij, 5 fëmijë dhe dy gra të 
moshuara vdiqën në internim, ndërsa i 
vëllai humbi aftësitë mendore për shkak të 
torturave.  

survive until 1951. Being 
wounded, he fell into the 
hands of the Security 
Service trapped by a 
collaborator. “He was 
taken by a special 
group of State Security 
by a donkey to the 
‘headquarters of the 
organization’ taking the 
rifle from him. He was 
arrested and taken to 
hospital where he was 
treated and cured. The 
purpose was that Ram 
Habili, an influential 
man be recruited as 
a collaborator against 
some important groups, 
but he managed 
to escape. Since 
Habili was aware of 

a ghost “organization” led by the Security 
Service, the operatives saw the danger of 
deconspiration, so they decided to eliminate 
him. “He was ambushed near the village of 
Gjinaj in Kavaja and on June 23, 1951, he was 
killed.”

Of his family, 5 children and two elderly 
women died in internment, while his brother 
lost his mental abilities due to torture.
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Vrasja e ish-Kryeministrit 
Ora 08:00, 11 tetor 1943, lagjja tregtare, 
Durrës. Ish- zv.kryeministri Idhomen 
Kosturi del nga shtëpia dhe niset drejt 
autoblindit që do ta çonte në Tiranë. 
Qëllohet me plumb dhe bie i vdekur.  
Pak ditë më parë, gjermanët e kishin 
zgjedhur ta emëronin në krye të asamblesë 
(parlamentit) si person të pakomprometuar. 
Tregtar i madh në Durrës që, sipas Historikut 
të Sigurimit “ishte pasuruar së tepërmi gjatë 
okupacionit”, qarkori i partisë vendosi që 
ai “të mos arrinte të shkonte në Tiranë 
për të filluar punën, por të vritej”, ndaj 
pas disa ditësh në vëzhgim, ekzekutohet 
afër shtëpisë së tij. I shkolluar në Boston 
për histori, njohës i disa gjuhëve të huaja, 
pjesëmarrës në Kongresin e Elbasanit, atij 
të Durrësit e Lushnjës, kryeministër më 1921 
dhe zëvendëskryeministër i Nolit më 1924, 
Sigurimi e cilëson vetëm tregtar dhe jep 
datën e mësipërme për ekzekutimin e tij. 

Historiku i Sigurimit Durrës është dokument 
i përgatitur në vitin 1977.

Vrasja apo vetëvrasja e ish-
komandantit 
Në përpjekjet e regjimit për eliminimin 
e kundërshtarëve, ish-komandanti i 
xhandarmërisë së Shijakut, Mustafa (bej) 
Deliallisi ishte ndër më kryesorët në Durrës. 
Ndonëse kishte qenë mik i Myslim Pezës e 
Kajo Karafilit, përndjekja e fisit të tij kishte 
nisur shumë herët, me 7 të vrarë nga 1944 
deri më 1948, nga të cilët, dy ishin vëllezërit 
e Mustafait dhe vetë ai më 1948. I fshehur 
në zonën e Shijakut me 6 kundërshtarë të 
komunizmit, Historiku i Sigurimit nuk sqaron 
se si u arrit te Mustafa Deliallisi, as vendin 
ku iu bë prita, por informon vetëm mbi 
vrasjen. “Mustafa Deliallisi u gjend i rrethuar 

The assassination of the former  
Primeminister
October 11th, 1943, 08:00, in the commercial 
neighbourhood of Durrës the Former Deputy 
Primeminister Idhomen Kosturi leaves the 
house to his armored car that would take 
him to Tirana. He had been shot dead. A 
few days earlier, the Germans had elected 
him to head the assembly (parliament) as an 
uncompromised person. He was an important 
bussinesman in Durrës who, according to 
the Security Service Historical records, “was 
significantly enriched during the occupation”, 
the Party decided that he “could not be 
able to go to Tirana to start work, but to be 
killed”. Therefore, after a few days under 
observation, he had been executed near his 
home. Educated in Boston, USA on history, 
connoisseur of several foreign languages, 
participant in the Congress of Elbasan, 
Durrës and Lushnja, Primeminister in 1921 
and deputy Primeminister of Noli in 1924… the 
State Security Service considered him only a 
businessman and set the above date for his 
execution.

Durrës Security Service Historical document 
was prepared in 1977.

The murder or suicide of the former-
commander
In the regime’s efforts to eliminate the 
opponents, the former-commander of the 
Shijak gendarmerie, Mustafa (bey) Deliallisi 
was amongst the most important in Durrës. 
Although he had been a friend of Myslim 
Peza and Kajo Karafili, the persecution of his 
relatives had started very early, 7 killed from 
1944 to 1948, two of them were Mustafa’s 
brothers, and he himself in 1948. Hidden 
in the area of Shijak with 6 opponents of 
communism, the Security State Service 
Historical records do not explain how 
Mustafa Deliallisi had been reached, or the 
place where he was ambushed, but only 
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Historia ndryshe Not the same story

Pjetër Arbnori

nga forcat e Sigurimit 
të Shtetit dhe mbas një 
rezistence mbetet i vrarë. 
Me vete iu gjet dhe një 
bllok shënimesh, në të 
cilën kishte të shkruar në 
formë ditari dhe një pjesë 
të veprimtarisë së tij”. 

Mbesa e tij ka rrëfyer 
se Mustafa Delialliasi 
pasi dogji dokumentet, 
u vetëvra në shtëpinë 
e saj me 18 dhjetor, për 
të mos rënë në duart e 
komunistëve që e kishin 
rrethuar. Trupi i tij u ekspozua tri ditë në 
Shijak.

“Banda” socialdemokrate
Në laminë e mendimit politik, Partia 
Komuniste kishte eliminuar që gjatë 
luftës e mandej pas saj, 
mendimin politik ndryshe, 
i organizuar në parti ose 
pa arritur të bëhej parti. 
Ndërsa përfaqësues të 
mendimit socialdemokrat 
qenë arratisur, si Isuf 
Luzaj, ose ishin në burg, 
si Musine Kokalari.

Në fillimvitet 1960, në 
periudhën e acarimit 
të marrëdhënieve me 
Bashkimin Sovjetik, 
historiku i Sigurimit flet 
për gjurmimin e një grupi 
të ri socialdemokrat. I pari që raporton në 

provide information on the 
murder. “Mustafa Deliallisi had 
been found surrounded by the 
State Security forces and after 
his resistance he remained 
killed. He had been found with 
a notebook, in which he had 
written a part of his activity in 
the form of a diary “.

His granddaughter confessed 
that Mustafa Deliallisi, after 
having burned the documents, 
committed suicide in his house 
on December 18th, in order 
not to fall into the hands of the 

communists who had surrounded him. His 
body had been exposed for three days in 
Shijak. 

The Social Democrats “gang”
In the realm of political thought, during the 
war and after it, the Communist Party had 

constantly eliminated the altered 
political thought, organized 
or not into a Party. Meanwhile 
representatives of the social 
democratic opinion had been 
escaped, like Isuf Luzaj, or put in 
prison, like Musine Kokalari.

In the early 1960s, during the 
period of strained relationship 
with the Soviet Union, the 
Security State Service historical 
records unfold the tracing of a 
new Social Democratic group. 
The first reporting to the Security 
Service organs is “Asistenti/

Asistent” and after him “Asistenti”’s brother, 
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organet e Sigurimit, është “Asistenti” dhe 
pas tij i vëllai i “Asistentit”, “Vullnetari”.

Dyshimet e para që vunë në përndjekje 
grupin, nisën nga deklarata e Z. K., (sipas 
Sigurimit, vagabond e aventurier), se 
pushteti i ka ditët e numëruara. “Asistenti” 
zbërtheu rrethin e tij miqësor ku përfshihej 
edhe Pjetër Arbnori, me baba të vrarë nga 
njësiti gueril, për të cilin, në 1961 niste kalvari 
i gjatë.   

“Grupi reaksionar”, siç cilësohet nga 
Historiku i Sigurimit, që kishte vënë 2 
vëllezër t’i ndiqnin, kishte në përbërje, pos 
Z. K. e Pjetër Arbnorit, edhe Tanush Kason, 
Uran Kalakulën, etj. Kur u mësua se Pjetër 
Arbnori dhe Z. K. do të shkonin në Tiranë 
në mbledhjen e grupit si përfaqësues të 
Durrësit, agjenti “Vullnetari” u udhëzua që 
mëngjesin e datës 27.5.1961 të takohej me 
Z. K. dhe të mësonte se kur do të niseshin, 
me çfarë do të udhëtonin dhe se ku do ta 
fshihnin programin.

Ai mësoi se ata do të udhëtonin drejt Tiranës 
me tren e do të merrnin edhe nga një kopje 
të programit të Partisë. “Vullnetari” e kishte 
parë që Zeqiri e kishte futur programin në 
xhepin e brendshëm të xhaketës dhe ai 
i kishte treguar se edhe Pjetri e kishte një 
kopje me vete. 

“Ishin në survejim të vazhdushëm dhe 
mbasi bashkëpunëtori informoi punonjësin 
operativ, u veprua mbi ata duke kapur Pjetrin 
në rrugë dhe Z. K. në punë. Nga kontrolli 
që iu banë iu gjet një kopje programi të 
“partisë social-demokrat” dhe, mbi këtë 
material dhe të denoncimit që kishte bërë 
S. R., u arrestuan. U njoftua edhe Ministria 
për të vepruar mbi grupin tjetër në Tiranë, 
edhe u arrestuan brenda ditës. Në këtë 
mënyrë u eliminua edhe organizata kundër 
revolucionare nga organet e Sigurimit të 

“Vullnetari/Volunteer”.

The first suspicions that set the persecution 
of the group, started with the statement of 
Z. K., (according to the Security Service, he 
was a vagabond and adventurer), that the 
government had its days numbered. The 
“Asistenti/Asistent” disbanded his friendly 
relations, which included Pjetër Arbnori, 
whose father had been killed by the guerrilla 
unit, for whom, 1961 was the begining of the 
long ordeal.

The “Grupi reaksionar/Reactionary group”, as 
described by the Security Service Historical 
records, which had hired 2 brothers to 
chase them, consisted of Z. K., Pjetër 
Arbnori, Tanush Kaso, Uran Kalakula, etc. 
When it was learned that Pjetër Arbnori and 
Z. K would go to Tirana to meet the group 
as representatives of Durrës, the agent 
“Vullnetari/Volunteer” had been instructed to 
meet Z.K in the morning of 27.05.1961 to find 
out the time they had planed to leave, the 
vehicle and the place to hide the program.

He could learn that they would travel to Tirana 
by train and also he could get a copy of the 
Party’s program. The “Vullnetari/volunteer” 
had seen Zeqir putting the program in the 
inner pocket of his jacket and he had told 
him that Pjeter also had a copy with him.

“They were under constant surveillance and 
immediately after the collaborator informed 
the Security Service operative, he acted on 
them, detaining Pjeter on the street and Z. K. 
at work. After the control made, a copy of the 
program of the “social-democratic party” was 
found and, on the bases of this material and 
the denunciation made by S.R., they were 
arrested. The Ministry was announced to act 
on the other group in Tirana, who were also 
arrested within the same day. In this way, the 
counter-revolutionary organization had been 
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Shtetit të rrethit të Durrësit”. 

Rokenroll politik
“Në kushtet e një jete të shthurur, me 
aventurë, të brumosur me ideologjinë e 
huaj nga ambienti i keq familjar dhe ai 
shoqëror”.

Nga mesi i vitit 1962, agjenti “Sputniku” i 
raportonte Sigurimit se “një grup të rinjsh 
nëpër shtëpi të ndryshme organizonin 
mbrëmje familjare dhe atje kërcenin 
e këndonin në mënyrë të shfrenuar, si 
këngë xhazi, tuist-egen, rokënrol, etj. dhe 
në mënyrë indirekte shprehnin urrejtjen 
ndaj jetës në vendin tonë, etj”. 

Informacioni merret me tepër seriozitet 
nga sektori operativ, i cili nisi shqyrtimin 
e biografive të atij që e cilëson si “grup 
armiqësor” me tendencë arratisjeje. 
Në krye qëndronte 19-vjeçari Njazi Luli, 
njohës i gjuhës angleze, ish-punonjës në 
agjencinë e vaporëve, shtresë e mesme, 
i pamartuar dhe student në institutin 
pedagogjik Shkodër

Tendencën për arratisje Sigurimi e vëren 
te dëshira e të rinjve “me prejardhje 
e qëndrim të keq politik” për të hipur 
“fshehurazi në vapore të shteteve 
kapitaliste revizioniste, por i dorëzonin, se 
kishin frikë se mos i diktonin”.

eliminated by the State Security Service of 
the Durrës district”.

Political rock’n’roll
“In an environment of a debauched, 
adventurous life, molded with foreign 
ideology from the bad family and social 
background…”

By the middle of 1962, the agent “Sputnik” 
reported to the Security Service that a group 
of young people organized family parties in 
different houses and there they danced and 
sang wildly, under music rhythms like jazz, 
twist-again, rock’n’roll, etc. and indirectly they 
expressed hatred for the life in our country, 
etc.”

The information was taken very seriously 
by the Security Service operational sector, 
which immediately started reviewing the 
biographies of the “hostile group” who aimed 
to escape. The head of the group was the 
19-year-old Njazi Luli, English speaker, former 
employee in the Agency of the steamships, 
of middle class, unmarried and student at 
Pedagogical Institute in Shkoder.

The predisposition for escape was noticed 
by the Security Service in the desire of young 
people “with bad political background and 
attitude” to board “secretly in the steamships 
of the revisionist/capitalist states, but they 
surrendered them, because they were afraid 
of being dictated”.
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KOLONJA
Si një rajon kufitar, historiku i 
Sigurimit të Shtetit në Kolonjë 
është një prej më të “pasurve” 
me ngjarje, “grupe armiqësore”, 
“tradhtarë” e “agjentë të zbulimit 
grek” që përndiqen për një kohë 
të gjatë, nga më shumë se një 
bashkëpunëtor, madje edhe në 
rrugë të gjata Ersekë-Tiranë. 

As a border region, the historical 
records of the State Security Ser-
vice in Kolonje are the most “rich” 
with events, “hostile groups”, 
“traitors” and “Greek intelligence 
agents” who were persecuted for 
a long time, by more than one col-
laborator, even with the long road 
distance Ersekë-Tirana.

KOLONJA
Si një rajon kufitar, historiku i Sigurimit të Shtetit në 
Kolonjë është një prej më të “pasurve” me ngjarje, 
“grupe armiqësore”, “tradhtarë” e “agjentë të zbulimit 
grek” që përndiqen për një kohë të gjatë, nga më shumë 
se një bashkëpunëtor, madje edhe në rrugë të gjata 
Ersekë-Tiranë.

Në disa raste përdoren “kombinacione”, term që Sigurimi e përdor 
kur ngre gracka dhe vë në provë ata që i cilëson të dyshimtë. Në një 
rast është një paketë cigaresh me mbishkrim grek, që nis 
“përpunimin”, vënien në ndjekje të të dyshimtëve. Në raste të tjera, 
vijnë dëshmi se për ata që janë arrestuar në mënyrë sekrete 
përhapet �ala se janë me studime në Moskë, ose janë thirrur për 
punë në Tiranë. Midis dëshmive është edhe ai i ekzekutimit të tre të 
rinjve në tentativë arratisjeje. Të vdekur në burgje, të vrarë në kufi, 
në disa raste jepen në historikun e Sigurimit Kolonjë me lehtësinë e 
padurueshme të një suksesi.  
Numri i madh i ngjarjeve, i të arratisurve, i atyre që shpalleshin armiq 
a që arrestoheshin si grupe të zbulimit grek, apo anglo-amerikan, 
lidhej edhe me shtrirjen e gjerë kufitare të zonës së Kolonjës me 
Greqinë. 

Edhe në Kolonjë, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, fillimisht puna e 
Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, pararendëses së Sigurimit të 
Shtetit ishte drejtuar në evidentimin dhe eliminimin e atyre që 
cilësoheshin “kriminelë lufte”, më pas objekt i përndjekjes u bënë të 
gjithë ata që refuzonin “parajsën shqiptare”. Në vitet 1949-1955, me 
gjithë goditjet dhe përndjekjet e që iu bënë armiqve të pushtetit nga 
Sigurimi, ky i fundit pranon se rreth 60 veta u arratisën nga rrethi i 
Kolonjës për në Greqi.

Është viti 1951, kur tre të rinj nga Taçi i Ersekës 
vendosin të arratisen, kur kuptojnë se pushteti nuk 
do të rrëzohet dhe se ata nuk mund të bëjnë asgjë 
për ta shtyrë drejt rrëzimit. 

Fakri Demir Tafo, Qemal Dalip Kalo e Kalo Lamçe Isaj gabojnë 
vetëm në bisedat që bëjnë me kushërinjtë e shokët. E dhëna e 
parë për të rinjtë iu dha Sigurimit nga agjenti “Ziçishti”, që 
planin e tyre e mësoi nga i biri, me të cilin kishte biseduar një 
nga anëtarët e grupit, sepse e kishte kushëri të parë. 
Bashkëpunëtori, pasi largoi të birin nga grupi, njoftoi Sigurimin 
që vuri në ndjekje të tyre agjentin “Telemaku”, i cili i nxori të 
rinjtë në pritë. Ditën e arratisjes, ndërsa të rinjtë u përplasën 
me forcat e Sigurimit, “Telemaku” u largua nga prita. “Asgjësimi 
u bë si rezultat i kundërshtimit për t’u dorëzuar dhe 
këmbënguljes për t’u arratisur dhe me përdorimin e armëve, 
evitoi djegien e bashkëpunëtorit” shkruhet në Historikun e 
Sigurimit Kolonjë. 

Në kuadër të kapjes së “kriminelëve të luftës”, herë nëpër rrethe e herë në radhët e ushtrisë 

nacionalçlirimtare, ku kishin tentuar “të fshihnin gjurmët” dhe që e kishin kryer aktivitetin në rrethin e 

Kolonjës, pas lufte, Sigurimi pranon se u gjykuan dhe u dënuan 70 “kriminelë lufte”, prej të cilëve u 

pushkatuan 30 si “kriminelë”: Veli e Teki Meçe, Dalil e Seit Tare, Qazim Maluka, Izet Sako, Qemal e 

Emurilla Burimi, Beçe e Lilo Mino, Seit Dosti, Zini Isaj, Ahmet, Ibrahim e Enver Noku, Qani Kaleci, 

Zenel Xhomaqi, Syrja Kajmaku, Medi Baçi, Mydin Saliko, Sefer Meçe, etj. 

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Muharrem Lumi – dënuar me pushkatim, ekzekutuar
2.  Maksut Lumi - pushkatuar 
3.  Dervish Sako -  pushkatuar 
4.  Veli Meçe – pushkatuar
5.  Teki Meçe – pushkatuar
6.  Dalip Tare - pushkatuar
7.  Seit Tare - pushkatuar
8.  Qazim Maluka – pushkatuar
9.  Izet Sako – pushkatuar
10. Qemal Burimi – pushkatuar
11.  Emurilla burimi – pushkatuar
12. Bece Mino – pushkatuar
13. Lilo Mino - pushkatuar 
14. Seit Dosti -  pushkatuar
15. Zini Isaj – pushkatuar
16. Ahmet Noku - pushkatuar
17. Ibrahim Noku - pushkatuar
18. Enver Noku - pushkatuar
19. Qani Keleci – pushkatuar
20. Zenel Dhomaqi – pushkatuar

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Kolonjë
21. Syrja Kajmaku - pushkatuar
22. Medi Baci – pushkatuar
23. Mydin Saliko – pushkatuar
24. Sinan Mhilli – vrarë
25. Sami Vasha -  asgjësuar 
26. Gani Malushi – pushkatuar
27. Hamit Matjani - pushkatuar
28. Dhimitër Karajani – vrarë
29. Avdulla Zot – dënuar me pushkatim, ekzekutuar
30. Tahir Kalo - dënuar me pushkatim, ekzekutuar
31. Thoma Budo - pushkatuar
32. Janaq Ruqi – pushkatuar
33. Shahin Hajdari – pushkatuar 
34. Kiço Kuqeshi – pushkatuar
35. Thanas Vidhe – pushkatuar 
36. Mihal Cini - pushkatuar
37. Hajradin Cana – pushkatuar

*Vrarë edhe 20 ballistë, asgjësuar një grup të rinjsh dhe 
tre të rinj

30 pushkatime pas lufte

“Armiku është babai i mikut”

“Këto të dhëna për ekzistencën e grupit të Korçës, agjenti 

“Dhoga e Shelgut” mundi t’i mësonte brenda 20 ditëve të janarit. 

Bashkëpunëtori ‘Dhoga e shelgut’ kishte inisiativë të tepëruar 

dhe shpesh vepronte pa i dhënë detyrë organet e Sigurimit”. 

Kolonje

Në disa raste përdoren “kombinacione”, 
term që Sigurimi e përdor kur ngre gracka 
dhe vë në provë ata që i cilëson të dyshimtë. 
Në një rast është një paketë cigaresh me 
mbishkrim grek, që 
nis “përpunimin”, 
vënien në ndjekje të 
të dyshimtëve. Në 
raste të tjera, vijnë 
dëshmi se për ata 
që janë arrestuar 
në mënyrë sekrete 
përhapet fjala se 
janë me studime 
në Moskë, ose janë 
thirrur për punë 
në Tiranë. Midis 
dëshmive është edhe 
ai i ekzekutimit të tre 
të rinjve në tentativë 
arratisjeje. Të vdekur 
në burgje, të vrarë 
në kufi, në disa raste 
jepen në historikun 
e Sigurimit Kolonjë 
me lehtësinë e 
padurueshme të një suksesi.  

In some cases “combinations” were used, a 
term that the Security used when setting traps 
and tests for those it deemed suspicious. In 
one case it was a pack of cigarettes with Greek 

inscription, which set 
the “processing”, the 
pursuit of the suspects. 
In other cases, there 
was evidence that those 
who had been secretly 
arrested were rumored 
as being studying in 
Moscow, or being 
called to work in Tirana. 
Among the evidence 
is that of the execution 
of three young men in 
an attempt to escape. 
Dead in prisons, killed 
at the crossborder, 
some cases are given 
in the historical records 
of the Security Service 
of Kolonje with the 
unbearable lightness of 
a success.
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Numri i madh i ngjarjeve, i të arratisurve, i atyre 
që shpalleshin armiq a që arrestoheshin si 
grupe të zbulimit grek, apo anglo-amerikan, 
lidhej edhe me shtrirjen e gjerë kufitare të 
zonës së Kolonjës me Greqinë. 

Edhe në Kolonjë, ashtu si në të gjithë 
Shqipërinë, fillimisht puna e Drejtorisë 
së Mbrojtjes së Popullit, pararendëses 
së Sigurimit të Shtetit ishte drejtuar në 
evidentimin dhe eliminimin e atyre që 
cilësoheshin “kriminelë lufte”, më pas objekt i 
përndjekjes u bënë të gjithë ata që refuzonin 
“parajsën shqiptare”. Në vitet 1949-1955, me 
gjithë goditjet dhe përndjekjet e që iu bënë 
armiqve të pushtetit nga Sigurimi, ky i fundit 
pranon se rreth 60 veta u arratisën nga rrethi 
i Kolonjës për në Greqi.

30 pushkatime pas lufte
Në kuadër të kapjes së “kriminelëve të 
luftës”, herë nëpër rrethe e herë në radhët 
e ushtrisë nacionalçlirimtare, ku kishin 
tentuar “të fshihnin gjurmët” dhe që e kishin 
kryer aktivitetin në rrethin e Kolonjës, pas 
lufte, Sigurimi pranon se u gjykuan dhe u 
dënuan 70 “kriminelë lufte”, prej të cilëve 
u pushkatuan 30 si “kriminelë”: Veli e Teki 
Meçe, Dalil e Seit Tare, Qazim Maluka, Izet 
Sako, Qemal e Emurilla Burimi, Beçe e Lilo 
Mino, Seit Dosti, Zini Isaj, Ahmet, Ibrahim e 
Enver Noku, Qani Kaleci, Zenel Xhomaqi, 
Syrja Kajmaku, Medi Baçi, Mydin Saliko, 
Sefer Meçe, etj. 

Arratisja e “Malit të Vashës”
Kur në gusht 1949,  jugu ishin në alarm për 
shkak të përplasjeve shqiptaro-greke në 
kufi, i arratisuri Safet Malushi rikthehet nga 
Greqia në fshatin Taç të Kolonjës. Në shtëpi 
e pret babai, Mehmeti dhe vëllai, Ganiu, 
sekretar i organizatës bazë të Partisë. 
Ndonëse sekretar partie, për dy ditë, Ganiu 
mbledh 17 veta që donin të arratiseshin. Pak 
kohë para se ata të  niseshin për të kaluar 

The large number of events, fugitives and those 
who were declared enemies or arrested as 
Greek or Anglo-American intelligence groups 
was also related to the wide border area of the 
district of Kolonje with Greece. Even in Kolonjë, 
as elsewhere in Albania, initially the work of the 
Directorate of People’s Defense, the forerunner 
of the State Security Service had been focused 
at identifying and eliminating those who were 
considered “war criminals”, and afterwards all 
those who rejected the “Albanian paradise” 
became the object of persecution. In 1949-
1955, despite the blows and persecutions 
inflicted by the Security Service on the enemies 
of power, the latter admits that about 60 people 
fled from the district of Kolonje to Greece. 

30 shootings after the war
As part of the seizure of “war criminals”, 
sometimes in the districts and sometimes in the 
ranks of the National Liberation Army, where 
they had tried to “hide the traces” and who had 
carried out the activity in the district of Kolonja, 
after the war, the Security Service admits that 
they had been judged and 70 “war criminals” 
had been convicted, of whom 30 shot dead 
as “criminals”: Veli and Teki Meçe, Dalil and 
Seit Tare, Qazim Maluka, Izet Sako, Qemal and 
Emurilla Burimi, Beçe and Lilo Mino, Seit Dosti, 
Zini Isaj , Ahmet, Ibrahim and Enver Noku, Qani 
Kaleci, Zenel Xhomaqi, Syrja Kajmaku, Medi 
Baçi, Mydin Saliko, Sefer Meçe, etc.

Escape of “Mountain of Vasha”
When in August 1949, the south was on alert due 
to Albanian-Greek clashes on the border, the 
fugitive Safet Malushi returned from Greece to the 
village of Taç in Kolonjë. At home he was received 
by his father Mehmet, and brother Gani, secretary 
of the Party’s common organization.

Despite being Secretary of the Party, for two days, 
Gani gathered 17 people who wanted to escape. 
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kufirin, Sigurimi i vënë në dijeni, mbërrin 
në vendgrumbullim. 8 veta arrijnë të çajnë 
rrethimin mes armëve dhe të arratisen, e 
mes tyre Ganiu.  Sigurimi arrestoi atë natë 
dhe të nesërmen 9 veta, dikë në shtëpi e 
dikë në  rrugë, përfshirë babain e Ganiut, 
Mehmetin. 

U vra në përpjekje vetëm një nga anëtarët 
e grupit, për të cilin nuk jepet emër, ndërsa 
3,  u tërhoqën në bashkëpunim, nga të 
cilët edhe “Këshilluesi”, ai që i nxori në 
pritë. Vihet në dukje se të arratisurit e këtij 
grupi u bënë “diversantë”, ndërsa Gani 
Malushi që vepronte me Hamit Matjanin, u 
kap bashkë me të dhe u pushkatua. Mes 
emrave që bashkëpunonin me të arratisurit 
doli edhe ai i P. K., të cilin Sigurimi e rekrutoi 
me pseudonimin “Mali i Vashës”. Veçse për 
ta, “Mali i Vashës” doli zhgënjim. Pas dy-tre 
takimeve më operativin, ai u arratis në Greqi 
duke u kthyer në problem të vazhdueshëm 
për Sigurimin.

Gjurma e gjakut
Më 1958, një grup shqiptarësh të arratisur 
që kishin rihyrë brenda kufirit shqiptar, 
përplasen me forca e Sigurimit dhe ka të një 
plagosur. Pasi njoftohet punëtori operativ, 
kërkohet të ndiqet “gjurma e gjakut”, që 
i çon deri në Postenan. Në fshat, Sigurimi 
kërkon ndihmën e bashkëpunëtorit të vet, 
Th. B., që mbante pseudonimin “Rrushi 
i ëmbël”. I biri i Thomait, Kristo ishte pjesë 
e organeve të Sigurimit, ndërsa dy djemtë 
e tjerë ishin të angazhuar në ushtri dhe 
pushtet. 

I plagosuri, sipas Sigurimit, ishte P. K. dhe 
Th. B. bëri gjithçka për ta fshehur, ndërsa 
e kishte strehuar në bodrum. Th. B. doli 
të ndiqte gjurmën e gjakut bashkë me 
bashkëpunëtorin tjetër Th. V., infermieri që 

Shortly before they would leave to cross the 
border, Security Service already being informed, 
arrived at the gathering point. 8 people managed 
to break the siege of the guns and escape, among 
them Gani. That night and the next day Security 
Service arrested 9 persons, someone at home 
and someone on the street, including Gani’s father, 
Mehmet.

Only one of the members of the group, for whom 
no name is given, had been killed in the attempt, 
while 3 could be attracted in cooperation among 
them the “Këshilluesi/Advisor”, the one who 
ambushed them. It is noted that the fugitives of this 
group became “saboteurs”, while Gani Malushi, 
who was acting with Hamit Matjani, was caught 
with him and shot dead. Among the names that 
collaborated with the fugitives was that of P. K., who 
had been recruited by the Security Service under 
the nickname “Mali i Vashës/Mountain of Vasha”. 
But for them, “Mali i Vashës” turned out to be a 
disappointment. After two or three meetings with 
the Security Service operative, he fled to Greece, 
thus becoming a constant problem for the Security.

The Blood track
In 1958, a group of fleeing Albanians who had 
re-entered the Albanian border clashed with 
Security Service forces and one of them had 
been wounded. After the Security operator was 
notified, they were asked to follow the “blood 
track”, which led to Postenan. In the village, 
Security seeks the help of its collaborator, Th. B., 
who nicknamed “Sweet Grape/Rrushi i ëmbël”. 
Thomas’s son Kristo was part of the Security 
Service Forces, while the other two sons were 
engaged in the army and government.

According to Security Service, the injured 
was P. K. and Th. B. did everything to hide it. 
He had sheltered him in the basement. Th. 
B. went out to follow the blood track with the 
other collaborator Th. V., the nurse who treated 
the wounded. According to the Security: “They 



26

e mjekoi të plagosurin dhe sipas Sigurimit, 
“therën natën një këndez dhe me anën 
e pikave të gjakut të këndezit, e nxorën 
gjurmën e gjakut në drejtim të fshatit 
Termisht të Përmetit”. 

“Armiku është babai i mikut”
Është viti 1951, kur tre të rinj nga Taçi i Ersekës 
vendosin të arratisen, kur kuptojnë se 
pushteti nuk do të rrëzohet 
dhe se ata nuk mund të 
bëjnë asgjë për ta shtyrë 
drejt rrëzimit. Fakri Demir 
Tafo, Qemal Dalip Kalo e 
Kalo Lamçe Isaj gabojnë 
vetëm në bisedat që bëjnë 
me kushërinjtë e shokët. E 
dhëna e parë për të rinjtë 
iu dha Sigurimit nga agjenti 
“Ziçishti”, që planin e tyre e 
mësoi nga i biri, me të cilin 
kishte biseduar një nga 
anëtarët e grupit, sepse 
e kishte kushëri të parë. 
Bashkëpunëtori, pasi largoi 
të birin nga grupi, njoftoi 
Sigurimin që vuri në ndjekje të tyre agjentin 
“Telemaku”, i cili i nxori të rinjtë në pritë. Ditën 
e arratisjes, ndërsa të rinjtë u përplasën me 
forcat e Sigurimit, “Telemaku” u largua nga 
prita. “Asgjësimi u bë si rezultat i kundërshtimit 
për t’u dorëzuar dhe këmbënguljes për t’u 
arratisur dhe me përdorimin e armëve, evitoi 
djegien e bashkëpunëtorit” shkruhet në 
Historikun e Sigurimit Kolonjë. 

“Tradhtia e të dymbëdhjetëve” 
Sigurimi i Shtetit pretendon se në qershor 
të vitit 1957, nën emrin “Sillogu Vorio Epirot 
për Leskovikun” u themelua një organizatë  
tradhtare, që përmes zbulimit të të dhënave 
me karakter ushtarak dhe akteve të terrorit, 
të arrinte në fund kryengritje antikomuniste 

slaughtered a rooster at night and by using its 
blood droplets they traced the entire road to 
the village of Termisht in Përmet”.

“The enemy is friend’s father” 
It was 1951, when three youngsters from Taç 
of Erseka decided to flee, when they realized 

that the government would not 
be overthrown and they could 
do nothing. Fakri Demir Tafo, 
Qemal Dalip Kalo and Kalo 
Lamçe Isaj made mistakes only 
in conversations with cousins   
and friends. The first information 
about them was given to the 
Security Service by the agent 
“Ziçishti”, who learned their plan 
from his son, with whom one 
of the members of the group 
had talked, because he was his 
first cousin. The collaborator, 
after taking his son out of the 
group, informed the Security 
Service. They engaged the 

agent “Telemaku” to follow them and he could 
ambush the youngsters. On the day of the 
escape, while the youngsters clashed with the 
Security forces, “Telemaku” left the ambush. 
“The elimination took place as a result of 
resistance to surrender and insistence on 
fleeing, by using guns we avoided dismissing 
the collaborator,” is written in the Kolonjë 
Security Service Historical document.

“The betrayal of the twelve”
The State Security Service claims that in June 
1957, under the name “Sillogu Vorio Epirot për 
Leskovikun”, a treacherous organization was 
established, which, through the disclosure of 
military data and acts of terror to be able to 
organise the anti-communist uprising in Albania, 

“Gjurma e gjakut” 
Më 1958, një grup shqiptarësh të arratisur që kishin rihyrë 
brenda kufirit shqiptar, përplasen me forca e Sigurimit 
dhe ka të një plagosur. 

Pasi njoftohet punëtori operativ, kërkohet të ndiqet “gjurma 
e gjakut”, që i çon deri në Postenan. Në fshat, Sigurimi 
kërkon ndihmën e bashkëpunëtorit të vet, Th. B., që mbante 
pseudonimin “Rrushi i ëmbël”. I biri i Thomait, Kristo ishte 
pjesë e organeve të Sigurimit, ndërsa dy djemtë e tjerë ishin 
të angazhuar në ushtri dhe pushtet. 
I plagosuri, sipas Sigurimit, ishte P. K. dhe Th. B. bëri gjithçka 
për ta fshehur, ndërsa e kishte strehuar në bodrum. Th. B. doli 
të ndiqte gjurmën e gjakut bashkë me bashkëpunëtorin tjetër 
Th. V., infermieri që e mjekoi të plagosurin dhe sipas 
Sigurimit, “therën natën një këndez dhe me anën e pikave të 
gjakut të këndezit, e nxorën gjurmën e gjakut në drejtim të 
fshatit Termisht të Përmetit”. 

Kolonjje
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KOLONJA
Si një rajon kufitar, historiku i Sigurimit të Shtetit në 
Kolonjë është një prej më të “pasurve” me ngjarje, 
“grupe armiqësore”, “tradhtarë” e “agjentë të zbulimit 
grek” që përndiqen për një kohë të gjatë, nga më shumë 
se një bashkëpunëtor, madje edhe në rrugë të gjata 
Ersekë-Tiranë.

Në disa raste përdoren “kombinacione”, term që Sigurimi e përdor 
kur ngre gracka dhe vë në provë ata që i cilëson të dyshimtë. Në një 
rast është një paketë cigaresh me mbishkrim grek, që nis 
“përpunimin”, vënien në ndjekje të të dyshimtëve. Në raste të tjera, 
vijnë dëshmi se për ata që janë arrestuar në mënyrë sekrete 
përhapet �ala se janë me studime në Moskë, ose janë thirrur për 
punë në Tiranë. Midis dëshmive është edhe ai i ekzekutimit të tre të 
rinjve në tentativë arratisjeje. Të vdekur në burgje, të vrarë në kufi, 
në disa raste jepen në historikun e Sigurimit Kolonjë me lehtësinë e 
padurueshme të një suksesi.  
Numri i madh i ngjarjeve, i të arratisurve, i atyre që shpalleshin armiq 
a që arrestoheshin si grupe të zbulimit grek, apo anglo-amerikan, 
lidhej edhe me shtrirjen e gjerë kufitare të zonës së Kolonjës me 
Greqinë. 

Edhe në Kolonjë, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, fillimisht puna e 
Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, pararendëses së Sigurimit të 
Shtetit ishte drejtuar në evidentimin dhe eliminimin e atyre që 
cilësoheshin “kriminelë lufte”, më pas objekt i përndjekjes u bënë të 
gjithë ata që refuzonin “parajsën shqiptare”. Në vitet 1949-1955, me 
gjithë goditjet dhe përndjekjet e që iu bënë armiqve të pushtetit nga 
Sigurimi, ky i fundit pranon se rreth 60 veta u arratisën nga rrethi i 
Kolonjës për në Greqi.

Është viti 1951, kur tre të rinj nga Taçi i Ersekës 
vendosin të arratisen, kur kuptojnë se pushteti nuk 
do të rrëzohet dhe se ata nuk mund të bëjnë asgjë 
për ta shtyrë drejt rrëzimit. 

Fakri Demir Tafo, Qemal Dalip Kalo e Kalo Lamçe Isaj gabojnë 
vetëm në bisedat që bëjnë me kushërinjtë e shokët. E dhëna e 
parë për të rinjtë iu dha Sigurimit nga agjenti “Ziçishti”, që 
planin e tyre e mësoi nga i biri, me të cilin kishte biseduar një 
nga anëtarët e grupit, sepse e kishte kushëri të parë. 
Bashkëpunëtori, pasi largoi të birin nga grupi, njoftoi Sigurimin 
që vuri në ndjekje të tyre agjentin “Telemaku”, i cili i nxori të 
rinjtë në pritë. Ditën e arratisjes, ndërsa të rinjtë u përplasën 
me forcat e Sigurimit, “Telemaku” u largua nga prita. “Asgjësimi 
u bë si rezultat i kundërshtimit për t’u dorëzuar dhe 
këmbënguljes për t’u arratisur dhe me përdorimin e armëve, 
evitoi djegien e bashkëpunëtorit” shkruhet në Historikun e 
Sigurimit Kolonjë. 

Në kuadër të kapjes së “kriminelëve të luftës”, herë nëpër rrethe e herë në radhët e ushtrisë 

nacionalçlirimtare, ku kishin tentuar “të fshihnin gjurmët” dhe që e kishin kryer aktivitetin në rrethin e 

Kolonjës, pas lufte, Sigurimi pranon se u gjykuan dhe u dënuan 70 “kriminelë lufte”, prej të cilëve u 

pushkatuan 30 si “kriminelë”: Veli e Teki Meçe, Dalil e Seit Tare, Qazim Maluka, Izet Sako, Qemal e 

Emurilla Burimi, Beçe e Lilo Mino, Seit Dosti, Zini Isaj, Ahmet, Ibrahim e Enver Noku, Qani Kaleci, 

Zenel Xhomaqi, Syrja Kajmaku, Medi Baçi, Mydin Saliko, Sefer Meçe, etj. 

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Muharrem Lumi – dënuar me pushkatim, ekzekutuar
2.  Maksut Lumi - pushkatuar 
3.  Dervish Sako -  pushkatuar 
4.  Veli Meçe – pushkatuar
5.  Teki Meçe – pushkatuar
6.  Dalip Tare - pushkatuar
7.  Seit Tare - pushkatuar
8.  Qazim Maluka – pushkatuar
9.  Izet Sako – pushkatuar
10. Qemal Burimi – pushkatuar
11.  Emurilla burimi – pushkatuar
12. Bece Mino – pushkatuar
13. Lilo Mino - pushkatuar 
14. Seit Dosti -  pushkatuar
15. Zini Isaj – pushkatuar
16. Ahmet Noku - pushkatuar
17. Ibrahim Noku - pushkatuar
18. Enver Noku - pushkatuar
19. Qani Keleci – pushkatuar
20. Zenel Dhomaqi – pushkatuar

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Kolonjë
21. Syrja Kajmaku - pushkatuar
22. Medi Baci – pushkatuar
23. Mydin Saliko – pushkatuar
24. Sinan Mhilli – vrarë
25. Sami Vasha -  asgjësuar 
26. Gani Malushi – pushkatuar
27. Hamit Matjani - pushkatuar
28. Dhimitër Karajani – vrarë
29. Avdulla Zot – dënuar me pushkatim, ekzekutuar
30. Tahir Kalo - dënuar me pushkatim, ekzekutuar
31. Thoma Budo - pushkatuar
32. Janaq Ruqi – pushkatuar
33. Shahin Hajdari – pushkatuar 
34. Kiço Kuqeshi – pushkatuar
35. Thanas Vidhe – pushkatuar 
36. Mihal Cini - pushkatuar
37. Hajradin Cana – pushkatuar

*Vrarë edhe 20 ballistë, asgjësuar një grup të rinjsh dhe 
tre të rinj

30 pushkatime pas lufte

“Armiku është babai i mikut”

“Këto të dhëna për ekzistencën e grupit të Korçës, agjenti 

“Dhoga e Shelgut” mundi t’i mësonte brenda 20 ditëve të janarit. 

Bashkëpunëtori ‘Dhoga e shelgut’ kishte inisiativë të tepëruar 

dhe shpesh vepronte pa i dhënë detyrë organet e Sigurimit”. 

Kolonje

në Shqipëri, në kuadër të 
komplotit të Teme Sejkos. 

4 mbledhje në 2 vite dhe 
më shumë se 20 anëtarë, 
por Sigurimi, ende nuk 
kishte asnjë informacion 
sepse, siç shprehet, 
“ndikonte negativisht 
agjentura tradhtare e 
Sigurimit”. 

Nga 29 persona që u 
arrestuan si pjesë e këtij 
grupi nga raportimet e 
“Ftoit”, “Bregut të Borshit”, 
“Mollës”, “Shegës së 
Malit”, “Hënës”, 12 prej 
tyre ishin bashkëpunëtorë të Sigurimit. Mes 
bashkëpunëtorëve të Sigurimit që dolën 
tradhtarë, ishin K. B., Th. V., Dh. P., J. B., Z. P., 
oficer në Sarandë, Th. Th., J. R.. Nga këta të 
pushkatuar: Th. B., J. R. dhe K. K..  

Sigurimi shënon në historik se në fillim, 
raportimet u morën me rezervë, pikërisht se 
përfshinin këta bashkëpunëtorë tradhtarë.  

within the plot organised by 
Teme Sejko.

4 meetings in 2 years and 
more than 20 members, but 
the Security Service still did 
not have any information 
because, as it stated, “it was 
the negative impact of the 
treacherous agents of the 
Security Service”.

Of the 29 persons who had 
been arrested as part of 
this group from the reports 
of “Ftoi/Quince”, “Bregu i 
Borshit/Borshi shore”, “Molla/
Apple”, “Shega e Malit/

Pomegranade of the mountain”, “Hëna/Moon”, 
12 of them were Security Service collaborators. 
Among the Security collaborators who turned 
out to be traitors were K. B., Th. V., Dh. P., J. B., 
Z. P., officers in Saranda, Th. Th., and J. R … Of 
these Th. B., J. R. and K. K. shot dead.

Security Service notes in its historical records 
that at the beginning the reports received 
were taken with a grain of salt, due to the fact 
that there were involved these treacherous 
collaborators. 
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Çobani që sfidoi Sigurimin 
Foto Basho, çoban vlleh tërhiqet në 
bashkëpunim nga Sigurimi i Shtetit, duke 
qenë se kishte lidhje të shumta në Greqi me 
çobanë shëtitës. Shpesh 
Sigurimi e çonte me 
detyrë në tokën greke 
dhe, për të mbuluar 
detyrat, i jepej kullotë 
për bagëtinë në afërsi 
të kufirit. Aktiviteti i tij 
jashtë vendit ishte jashtë 
kontrollit, por te Sigurimi 
ai nuk kishte krijuar 
dyshime.  

Në vitin 1956, Foto 
Bashos i jepet kullotë, 
si gjithnjë, pranë kufirit 
në malin e Gërmenjit, 
me gjithë fisin. Aty 
familjarizohet me 
“shokët” e kufirit dhe të degës. Kjo i krijonte 
mundësinë të mos ndalohej, të shkonte 
në çdo vend pa u ndalur. “Ai e kishte bërë 
zakon të ftonte në stan dhe të gostiste me 
mish të pjekur kuadro të ndryshme të rrethit. 
Një natë para se të arratisej, kishte thirrur 
për darkë, kryetarin e degës, sekretarin 
e parë të komitetit qendror të Partisë së 
rrethit”. Të gjithë vajtën për darkë. Të 
nesërmen, Foto Basho arratiset nga Kolonja 
për në Greqi. Çobani u largua me 59 vllehë, 
900 krerë bagëti dhe 40 kafshë ngarkesë.

The shepherd who challenged the 
Security Service
Foto Basho, the Aromanian/vlach shepherd 
was tempted in collaboration by the State 

Security Service, as long as 
he had numerous relations 
in Greece with itinerant 
shepherds. Security often 
took him on duty to Greek 
territory and covered those 
duties by giving him pasture 
for the cattle near the 
border. His activity outside 
the Albanian border was out 
of control, but the Security 
Service agents did not have 
suspicions. 

In 1956, Foto Basho was 
given pasture, as always, 
near the border on Gërmenj 
Mountain, with the whole 

tribe. There he becomes acquainted with the 
“friends” of the border and the Security Service 
branch. This enabled him not to stop, but go to 
any place without stopping. “He had made it 
a habit to invite different officials of the district 
to his stand and feast them with roasted meat. 
The night before he escaped, he had called 
for dinner, the chairman of the Security branch, 
the first secretary of the central committee of 
the district’s Party.” Everyone went there for 
dinner. The next day, Foto Basho escaped from 
Cologne to Greece. The shepherd left with 59 
other Vlachs, 900 cattle and 40 cargo animals.

Historia ndryshe Not the same story

“Tradhtia e të dymbëdhjetëve” 
Sigurimi i Shtetit pretendon se në qershor të vitit 1957, 
nën emrin “Sillogu Vorio Epirot për Leskovikun” u 
themelua një organizatë  tradhtare, që përmes zbulimit të 
të dhënave me karakter ushtarak dhe akteve të terrorit, të 
arrinte në fund kryengritje antikomuniste në Shqipëri, në 
kuadër të komplotit të Teme Sejkos. 

4 mbledhje në 2 vite dhe më shumë se 20 anëtarë, por 
Sigurimi, ende nuk kishte asnjë informacion sepse, siç 
shprehet, “ndikonte negativisht agjentura tradhtare e 
Sigurimit”. 

Nga 29 persona që u arrestuan si pjesë e këtij grupi nga 
raportimet e “Ftoit”, “Bregut të Borshit”, “Mollës”, “Shegës së 
Malit”, “Hënës”, 12 prej tyre ishin bashkëpunëtorë të 
Sigurimit. Mes bashkëpunëtorëve të Sigurimit që dolën 
tradhtarë, ishin K. B., Th. V., Dh. P., J. B., Z. P., oficer në 
Sarandë, Th. Th., J. R.. Nga këta të pushkatuar: Th. B., J. R. 
dhe K. K..  

Sigurimi shënon në historik se në fillim, raportimet u morën 
me rezervë, pikërisht se përfshinin këta bashkëpunëtorë 
tradhtarë.  

Kolonjje
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“Këto të dhëna për ekzistencën e grupit të 
Korçës, agjenti “Dhoga e Shelgut” mundi 
t’i mësonte brenda 20 ditëve të janarit. 
Bashkëpunëtori ‘Dhoga e shelgut’ kishte 
inisiativë të tepëruar dhe shpesh vepronte 
pa i dhënë detyrë organet e Sigurimit”. 

“Organet e Sigurimit në rreth janë ndeshur 
gjatë kësaj periudhe me një veprimtari të 
gjerë të elementit armik për t’u arratisur 
jashtë shtetit. Kjo është e lidhur me 
propagandën borgjeze e revizioniste mbi 
gjoja jetën e mirë në vendet kapitaliste 
e revizioniste të Europës Lindore, duke 
i paraqitur këto vende të “bollëkut” dhe 
të “lirisë”, kurse vendit tonë duke i vënë 
epitete të ndryshme, me anën e të cilave 
duan të errësojnë sukseset kolosale që ka 
arritur Shqipëria”.

Fshatrat kufitare me punë agjenturale 
“Organet e Sigurimit, duke njohur qëllimet 
e armikut të jashtëm dhe atij të brendshëm 
në drejtim të banorëve të zonës kufitare, 
gjithmonë kanë organizuar punën 
agjenturale, në përshtatje me specifikën 
dhe veçoritë që ka puna armiqësore në 
fshatrat e zonës kufitare. Aty kanë  ngritur 
rrjetin e bashkëpunëtorëve më të dendur”, 
faqe 213 e Historikut të Sigurimit, Kolonjë”. 

”Udhëheqësit e partisë e pushtetit duhen 
vrarë. Kur të jem roje, mendoj t’i vë zjarr 
Komitetit të Partisë dhe të arratisem në 
Greqi”, citim i kapterit të policisë, Naun 
Jorgji, në Kolonjë më 1958, i vënë në 
ndjekje nga Sigurimi si pjesë e grupeve 
armiqësore”.

“The information about the existence 
of the Korça group, the agent “Dhoga 
e Shelgut” could get within 20 days of 
January. The collaborator ‘dhoga e shelgut’ 
had excessive initiative and often acted 
without being assiged tasks by the Security 
Service”.

“The District Security Service during this 
period has encountered a wide range of 
activities of the enemy to escape out of the 
country. This is related to the bourgeois and 
revisionist propaganda on the supposedly 
good life in the capitalist and revisionist 
countries of Eastern Europe, presenting 
these countries of “wealth” and “freedom”, 
while putting to our country different 
epithets, wanting to obscure the colossal 
successes that Albania has achieved”

Border villages and Security agents’ work
“The Security Units, recognizing the 
intentions of the external and internal 
enemy towards the inhabitants of the 
border area, have always involved its 
agents to work, in accordance with the 
specifics and features of the hostile activity 
in the villages of the border area. They 
have set up there the densest network of 
collaborators”, page 213 of the Security 
Historical Records, Kolonjë”.

”The leaders of the ruling party must be 
killed.”When I am going to be guarding, 
I think to set fire to the Committee of the 
Party and then flee to Greece,” said Naun 
Jorgji chief of police in Kolonjë in 1958, 
pursued by the Security Service as part of 
hostile group”. 
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Në fillimet e degës së Sigurimit të Shtetit në 
Lezhë, kjo ishte deklarata që nënshkruanin 
bashkëpunëtorët. 

Historiku i Sigurimit 
të Lezhës që e kish 
nisur jetën me “miq 
personalë”, të cilët kishin 
dhënë prova besnikërie, 
me mbledhjen e 
informacioneve nga 
populli, në zyrtarizimin e 
vet, bashkëpunëtorët i 
numëronte me gishta, jo 
më shumë se 3-4. 

Ndërsa ngazëllimit të 
fitores të luftës dhe 
shpresave, ia lë vendin 
fuqizimi i një pushteti 
që zbulon grupe 
armiqësore, banda, 
kriminelë lufte dhe 
tradhtarë, duke e shtrirë rrjetin e informimit, 
sa mes barinjve, po aq mes kuadrove. 

Sigurimi pretendon në historikun e vet 
se, nga radhët e njerëzve të besuar që 
bashkëpunonin me organet u zgjodhën 
edhe njerëzit e mirë, të aftë për të depërtuar 
në radhët e kundërshtarëve, madje 

This was the statement signed by the 
collaborators at the begining of Lezha District 
Security Service establishment.

Lezha Historical Records 
had begun its own 
activity with “secret 
friends”, who had proved 
their loyalty gathering 
information from people. 
It had no more than 3-4 
collaborators.

The excitement of the 
war victory and hope 
was replaced by the 
empowerment of a 
government power that 
detects hostile groups, 
gangs, war criminals and 
traitors, extending its 
information network, both 
among the shepherds 

and the district officials.

The State Security in its Historical records 
claims that among all its trusted collaborators 
there were also selected good people, 
capable to penetrate amog opponents with 
their credibility.

LEZHA
“Do të punoj me mish e me 
shpirtë për organet e Sigurimit të 
Shtetit për të zbuluar armiqtë e 
brendshëm dhe të jashtëm, dhe 
këtë e formulonte më në fund se, 
do të punoj deri në vdekje”. 

“I will work with my body and soul 
for the State Security to find out 
internal and external enemies, 
and it was formulated like this:” I 
will work until I drop dead”. 

LEZHA
Historiku i Sigurimit të Lezhës që e kish nisur jetën me 
“miq personalë”, të cilët kishin dhënë prova besnikërie, 
me mbledhjen e informacioneve nga populli, në 
zyrtarizimin e vet, bashkëpunëtorët i numëronte me 
gishta, jo më shumë se 3-4. 

“Do të punoj me mish e me shpirtë për organet e Sigurimit të Shtetit 
për të zbuluar armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, dhe këtë e 
formulonte më në fund se, do të punoj deri në vdekje”. 

Në fillimet e degës së Sigurimit të Shtetit në Lezhë, kjo ishte deklarata 
që nënshkruanin bashkëpunëtorët. 

Historiku i Sigurimit të Lezhës që e kish nisur jetën me “miq 
personalë”, të cilët kishin dhënë prova besnikërie, me mbledhjen e 
informacioneve nga populli, në zyrtarizimin e vet, bashkëpunëtorët i 
numëronte me gishta, jo më shumë se 3-4. 

Ndërsa ngazëllimit të fitores të luftës dhe shpresave, ia lë vendin 
fuqizimi i një pushteti që zbulon grupe armiqësore, banda, kriminelë 
lufte dhe tradhtarë, duke e shtrirë rrjetin e informimit, sa mes barinjve, 
po aq mes kuadrove. 

Sigurimi pretendon në historikun e vet se, nga radhët e njerëzve të 
besuar që bashkëpunonin me organet u zgjodhën edhe njerëzit e 
mirë, të aftë për të depërtuar në radhët e kundërshtarëve, madje 
zgjidhnin ata njerëz që kishin kredit edhe në radhët e armikut.

 “Ata arritën të mblidhnin informacione rreth lëvizjeve të kriminelëve 
të arratisur, strehimet, qëllimet armiqësore. Të besuarit kishin një 
vend të volitshëm për të vëzhguar banditët, lidhjet e tyre i raportonin 
në seksion dhe më pas bëhej rrethimi dhe asgjësimi i tyre”. 

Sigurimi nuk kursehej jo vetëm ndaj armiqve që kishin dalë 
hapur, por as ndaj atyre që kishin dezertuar nga ushtria. K. M., 
kur dezertoi, nuk e mendonte se një bashkëfshatar do ta 
tradhtonte ndërsa ishte në gjumë. 

“Krimineli flinte në mënyrë krejt të qetë, duke menduar se ishte 
i siguruar nga çdo e keqe. Shokët tanë, pa zhurmë e 
çarmatosën”, përshkruan Historiku i Sigurimit. Punonjësi 
operativ dhe Gjok Jaku e panë ish-ushtarin si bashkëpunëtor të 
mundshëm. Pas dështimit të përpjekjeve për ta rekrutuar, 
“sepse ai tradhtoi”, atij iu ngrit pritë afër katundit Rrajë e Velës 
dhe u vra nga forcat e Mbrojtjes së Popullit.

Shpesh, ndërsa ndiqnin grupet kundërshtare, organet e 
Sigurimit zbulonin edhe “bazat” e tyre, ose ata që i ndihmonin. 
Disa prej tyre dënoheshin, të tjerë “tërhiqeshin në shërbim”.
Në vjeshtën e vitit 1950, ndërsa kthehej nga një pritë, Sigurimi 
diktoi se në kasollen e T. Gj. në Grykë Manati strehoheshin Ll. T., 
P. P. e Gj. P. “E tërheqin T. Gj. në shërbimin tonë. Me ndihmën e 
T. Gj. forcat tona kishin bërë prita banditëve të mësipërm”, pohon 
Sigurimi, dhe shton se “P. P. në 1950 e vrau T. Gj. duke lënë dhe një 
letër mbi trupin e saj me mbishkrimin: “Komiteti Shqipëria e Lirë’ 
Unë nuk zihem dhe as më vret dot Sigurimi shqiptar’.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Rexhep Regolli – vrarë 
2.  Jonuz Ahmeti - vrarë 
3.  Dedë Vila - vrarë
4.  Dodë Përtoli - vrarë
5.  Vasë Toma - vrarë
6.  Preng Shtjefën Jaku - vrarë
7.  Kolë Nikollë Mjeku - vrarë
8.  Tereze Ndue Gjini - vrarë
9.  Llesh Jaku - vrarë
10. Ded Shabani - pushkatuar
11.  Gjon Dod Përbrunga -  vrarë
12. Ndrec Ndreca - vrarë
13. Mark Ndue Pali - vrarë
14. Simon Ceni - vrarë
15. Zef Preng Përgjini - vrarë
16. Dan Coli - vrarë
17.  Ndoc Marashi - vrarë
18. Nikollë Dedë Luka - vrarë
19. Mark Nikoll Sokoli - asgjësuar

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Lezhë
20. Pashko Lek Vuksani - mbytur 
21. Zef Llesh Nikdaka - asgjësuar
22. Nikolla ... - vrarë
23. Gjergj Biba - vrarë
24. Ndue Mark Prenga - vrarë
25. Dile Pjetër Marku - vrarë
26. Bardhok Jak Bajraktari - vrarë
27. Dedë Kaziu - vrarë
28. Preng Ndue Marku - vrarë
29. Gjon Ndue Marku - vrarë
30. Gjon Dodani - vrarë
31. Ndue Mark Zefi - vrarë
32. Nikoll Beqiri - vrarë
33. Hamit Pelivani - vrarë
34. Zenel Kosova - vdekur

*Në historik shënohet se janë vrarë edhe 31 
persona të tjerë pa u përmendur emrat.

Një grua në pritë

“Do të punoj me mish e me shpirtë për organet e Sigurimit të 

Shtetit për të zbuluar armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, dhe 

këtë e formulonte më në fund se, do të punoj deri në vdekje”. 

Lezha
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zgjidhnin ata njerëz që kishin kredit edhe 
në radhët e armikut.

 “Ata arritën të mblidhnin informacione 
rreth lëvizjeve të kriminelëve të arratisur, 
strehimet, qëllimet armiqësore. Të besuarit 
kishin një vend të volitshëm për të vëzhguar 
banditët, lidhjet e tyre i raportonin në 
seksion dhe më pas bëhej rrethimi dhe 
asgjësimi i tyre”. 

“They managed to provide information 
about the activities of fugitive criminals, 
shelters and hostile targets. The trustees had 
a well-located place to observe the bandits, 
they reported their connections to the 
Security Section and after that they would 
be surrounded and annihilated.

LEZHA
Historiku i Sigurimit të Lezhës që e kish nisur jetën me 
“miq personalë”, të cilët kishin dhënë prova besnikërie, 
me mbledhjen e informacioneve nga populli, në 
zyrtarizimin e vet, bashkëpunëtorët i numëronte me 
gishta, jo më shumë se 3-4. 

“Do të punoj me mish e me shpirtë për organet e Sigurimit të Shtetit 
për të zbuluar armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, dhe këtë e 
formulonte më në fund se, do të punoj deri në vdekje”. 

Në fillimet e degës së Sigurimit të Shtetit në Lezhë, kjo ishte deklarata 
që nënshkruanin bashkëpunëtorët. 

Historiku i Sigurimit të Lezhës që e kish nisur jetën me “miq 
personalë”, të cilët kishin dhënë prova besnikërie, me mbledhjen e 
informacioneve nga populli, në zyrtarizimin e vet, bashkëpunëtorët i 
numëronte me gishta, jo më shumë se 3-4. 

Ndërsa ngazëllimit të fitores të luftës dhe shpresave, ia lë vendin 
fuqizimi i një pushteti që zbulon grupe armiqësore, banda, kriminelë 
lufte dhe tradhtarë, duke e shtrirë rrjetin e informimit, sa mes barinjve, 
po aq mes kuadrove. 

Sigurimi pretendon në historikun e vet se, nga radhët e njerëzve të 
besuar që bashkëpunonin me organet u zgjodhën edhe njerëzit e 
mirë, të aftë për të depërtuar në radhët e kundërshtarëve, madje 
zgjidhnin ata njerëz që kishin kredit edhe në radhët e armikut.

 “Ata arritën të mblidhnin informacione rreth lëvizjeve të kriminelëve 
të arratisur, strehimet, qëllimet armiqësore. Të besuarit kishin një 
vend të volitshëm për të vëzhguar banditët, lidhjet e tyre i raportonin 
në seksion dhe më pas bëhej rrethimi dhe asgjësimi i tyre”. 

Sigurimi nuk kursehej jo vetëm ndaj armiqve që kishin dalë 
hapur, por as ndaj atyre që kishin dezertuar nga ushtria. K. M., 
kur dezertoi, nuk e mendonte se një bashkëfshatar do ta 
tradhtonte ndërsa ishte në gjumë. 

“Krimineli flinte në mënyrë krejt të qetë, duke menduar se ishte 
i siguruar nga çdo e keqe. Shokët tanë, pa zhurmë e 
çarmatosën”, përshkruan Historiku i Sigurimit. Punonjësi 
operativ dhe Gjok Jaku e panë ish-ushtarin si bashkëpunëtor të 
mundshëm. Pas dështimit të përpjekjeve për ta rekrutuar, 
“sepse ai tradhtoi”, atij iu ngrit pritë afër katundit Rrajë e Velës 
dhe u vra nga forcat e Mbrojtjes së Popullit.

Shpesh, ndërsa ndiqnin grupet kundërshtare, organet e 
Sigurimit zbulonin edhe “bazat” e tyre, ose ata që i ndihmonin. 
Disa prej tyre dënoheshin, të tjerë “tërhiqeshin në shërbim”.
Në vjeshtën e vitit 1950, ndërsa kthehej nga një pritë, Sigurimi 
diktoi se në kasollen e T. Gj. në Grykë Manati strehoheshin Ll. T., 
P. P. e Gj. P. “E tërheqin T. Gj. në shërbimin tonë. Me ndihmën e 
T. Gj. forcat tona kishin bërë prita banditëve të mësipërm”, pohon 
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letër mbi trupin e saj me mbishkrimin: “Komiteti Shqipëria e Lirë’ 
Unë nuk zihem dhe as më vret dot Sigurimi shqiptar’.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.
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Një grua në pritë

“Do të punoj me mish e me shpirtë për organet e Sigurimit të 

Shtetit për të zbuluar armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, dhe 

këtë e formulonte më në fund se, do të punoj deri në vdekje”. 
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Një grua në pritë 
Sigurimi nuk kursehej jo vetëm ndaj 
armiqve që kishin dalë hapur, por as ndaj 
atyre që kishin dezertuar nga ushtria. K. 
M., kur dezertoi, nuk e mendonte se një 
bashkëfshatar do ta tradhtonte ndërsa ishte 
në gjumë. 

“Krimineli flinte në mënyrë krejt të qetë, duke 
menduar se ishte i siguruar nga çdo e keqe. 
Shokët tanë, pa zhurmë e çarmatosën”, 
përshkruan Historiku i Sigurimit. Punonjësi 
operativ dhe Gjok Jaku e panë ish-ushtarin 
si bashkëpunëtor të mundshëm. Pas 
dështimit të përpjekjeve për ta rekrutuar, 
“sepse ai tradhtoi”, atij iu ngrit pritë afër 
katundit Rrajë e Velës dhe u vra nga forcat 
e Mbrojtjes së Popullit.

An ambushed woman
Security Service did not spare only enemies 
who had come out openly, but also those who 
had deserted from the army. K. M., couldn’t 
think that a cohabitant would betray him while 
he was asleep.

“The criminal was sleeping quite peacefully, 
thinking that he was safe.”Our comrades 
disarmed him in silence”, it is described on 
the Security Service Historical records. The 
Security Service operative and Gjok Jaku saw 
the former soldier as a possible collaborator. 
The attempts to recruit him failed, “because he 
betrayed”, therefore he was ambushed near 
Rrajë and Vela villages and was killed by the 
People’s Defense Forces.
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Shpesh, ndërsa ndiqnin 
grupet kundërshtare, 
organet e Sigurimit 
zbulonin edhe “bazat” 
e tyre, ose ata që i 
ndihmonin. Disa prej 
tyre dënoheshin, të tjerë 
“tërhiqeshin në shërbim”. 
Në vjeshtën e vitit 1950, 
ndërsa kthehej nga një 
pritë, Sigurimi diktoi se në 
kasollen e T. Gj. në Grykë 
Manati strehoheshin Ll. T., 
P. P. e Gj. P. “E tërheqin T. 
Gj. në shërbimin tonë. Me 
ndihmën e T. Gj. forcat 
tona kishin bërë prita 
banditëve të mësipërm”, pohon Sigurimi, 
dhe shton se “P. P. në 1950 e vrau T. Gj. 
duke lënë dhe një letër mbi trupin e saj 
me mbishkrimin: “Komiteti Shqipëria e Lirë’ 
Unë nuk zihem dhe as më vret dot Sigurimi 
shqiptar’.

“I gjithë populli me frontin”
Paralelisht me kryengritjen e Dedë Shabanit, 
kundër komunistëve në pushtet ishin ngritur 
edhe shkodranët. Fondi i Bilo Bregut në 
Historikun e Sigurimit, vëren se kundër 
revoltës së Postribës u bë mobilizim në 
qytetin e Lezhës me rreth 200 rekrutë, çka 
duket se u mësua nga antikomunistët. “Kleri 
dhe reaksioni u mundua që t’i pengoshin 
që t’i zënin pritë në rrugë. Këtë informatë 
e mësoi b.p ‘Narangora’ si dhe një qytetar 
rekrut, i cili denoncoi për pritën në Gjadër. 
Me qëllim ndihme, Seksioni i Mbrojtjes së 
Popullit si dhe një pjesë e forcave mbrojtëse 
të popullit u nisën nëpër Zadrimë por në 
katundin Trashan ranë në përpjekje dhe 
kriminelët u larguan”. Në kuadër të masave 
të marra, Sektori i Mbrojtjes së Popullit i 
vinte si detyrë kryesore vetes, zbulimin 

Security Service Forces, while 
chasing the hostile groups, 
often discovered their “bases”, 
or those who helped them. 
Some of them were convicted 
others were “attracted on 
service”.

In the autumn of 1950, while 
coming back from an ambush, 
the Security Service dictated 
that in the hut/barn of T. Gj. in 
Grykë Manati were sheltered 
Ll. T., P. P. and Gj. P. “They 
attracted T. Gj. in our service. 
By the help of T. Gj. “Our forces 
had ambushed the above 

mentioned bandits”, the Security Service 
affirms, and adds that “P. P. in 1950 was killed 
by T. Gj. leaving a letter on her body with the 
inscription: “Free Albania Committee ‘I cannwa 
be captured and I cannot be killed by the 
Albanian Security Service’.

“Everyone with the Front”
In parallel with Dedë Shabani uprising, Shkodra 
inhabitants also arose against the ruling 
communists. Bilo Bregu in Security Service 
Historical records notes that against Postriba 
revolt, mobilization took place in Lezha city with 
about 200 recruits, which seems to have been 
revealed by the anti-communists. “The clergy 
and the reactionaries tried to prevent them from 
being ambushed on the street. This information 
was found out by b.p ‘Narangora’ as well as 
by a recruited citizen, who denounced the 
ambush in Gjadër. Trying to help, the People’s 
Defense Section and a part of the People’s 
Defense Forces went through Zadrima, but 
in Trashan village they were attacked and 
the criminals left “. The main objective of the 
People’s Defence Section, in the framework of 
the undertaken measures, was the detection 

LEZHA
Historiku i Sigurimit të Lezhës që e kish nisur jetën me 
“miq personalë”, të cilët kishin dhënë prova besnikërie, 
me mbledhjen e informacioneve nga populli, në 
zyrtarizimin e vet, bashkëpunëtorët i numëronte me 
gishta, jo më shumë se 3-4. 

“Do të punoj me mish e me shpirtë për organet e Sigurimit të Shtetit 
për të zbuluar armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, dhe këtë e 
formulonte më në fund se, do të punoj deri në vdekje”. 

Në fillimet e degës së Sigurimit të Shtetit në Lezhë, kjo ishte deklarata 
që nënshkruanin bashkëpunëtorët. 

Historiku i Sigurimit të Lezhës që e kish nisur jetën me “miq 
personalë”, të cilët kishin dhënë prova besnikërie, me mbledhjen e 
informacioneve nga populli, në zyrtarizimin e vet, bashkëpunëtorët i 
numëronte me gishta, jo më shumë se 3-4. 

Ndërsa ngazëllimit të fitores të luftës dhe shpresave, ia lë vendin 
fuqizimi i një pushteti që zbulon grupe armiqësore, banda, kriminelë 
lufte dhe tradhtarë, duke e shtrirë rrjetin e informimit, sa mes barinjve, 
po aq mes kuadrove. 

Sigurimi pretendon në historikun e vet se, nga radhët e njerëzve të 
besuar që bashkëpunonin me organet u zgjodhën edhe njerëzit e 
mirë, të aftë për të depërtuar në radhët e kundërshtarëve, madje 
zgjidhnin ata njerëz që kishin kredit edhe në radhët e armikut.

 “Ata arritën të mblidhnin informacione rreth lëvizjeve të kriminelëve 
të arratisur, strehimet, qëllimet armiqësore. Të besuarit kishin një 
vend të volitshëm për të vëzhguar banditët, lidhjet e tyre i raportonin 
në seksion dhe më pas bëhej rrethimi dhe asgjësimi i tyre”. 

Sigurimi nuk kursehej jo vetëm ndaj armiqve që kishin dalë 
hapur, por as ndaj atyre që kishin dezertuar nga ushtria. K. M., 
kur dezertoi, nuk e mendonte se një bashkëfshatar do ta 
tradhtonte ndërsa ishte në gjumë. 

“Krimineli flinte në mënyrë krejt të qetë, duke menduar se ishte 
i siguruar nga çdo e keqe. Shokët tanë, pa zhurmë e 
çarmatosën”, përshkruan Historiku i Sigurimit. Punonjësi 
operativ dhe Gjok Jaku e panë ish-ushtarin si bashkëpunëtor të 
mundshëm. Pas dështimit të përpjekjeve për ta rekrutuar, 
“sepse ai tradhtoi”, atij iu ngrit pritë afër katundit Rrajë e Velës 
dhe u vra nga forcat e Mbrojtjes së Popullit.

Shpesh, ndërsa ndiqnin grupet kundërshtare, organet e 
Sigurimit zbulonin edhe “bazat” e tyre, ose ata që i ndihmonin. 
Disa prej tyre dënoheshin, të tjerë “tërhiqeshin në shërbim”.
Në vjeshtën e vitit 1950, ndërsa kthehej nga një pritë, Sigurimi 
diktoi se në kasollen e T. Gj. në Grykë Manati strehoheshin Ll. T., 
P. P. e Gj. P. “E tërheqin T. Gj. në shërbimin tonë. Me ndihmën e 
T. Gj. forcat tona kishin bërë prita banditëve të mësipërm”, pohon 
Sigurimi, dhe shton se “P. P. në 1950 e vrau T. Gj. duke lënë dhe një 
letër mbi trupin e saj me mbishkrimin: “Komiteti Shqipëria e Lirë’ 
Unë nuk zihem dhe as më vret dot Sigurimi shqiptar’.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.
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“Do të punoj me mish e me shpirtë për organet e Sigurimit të 
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e vendqëndrimit të (kundërshtarëve) të 
cilësuar “kriminelë”, rrethimin dhe asgjësimin 
e tyre, me porosinë, - siç pranohet nga vetë 
Sigurimi, - që veprimet duhet të bëheshin të 
maskuar, natën dhe në kushte atmosferike 
jashtëzakonisht të vështira.

 “E rëndësishme në planin e operacioneve 
ka qenë këmbëngulja, vullneti i lartë dhe i 
papërkulur i forcave tona, për t’i mposhtur 
këto vështirësi; qëndresa heroike e tyre 
me ditë të tëra në rrethim, prita sekrete, në 
vëzhgim, etj.” 

Natën dhe të maskuar 
“Natën dhe të maskuar” nuk ishte vetëm 
rrekje e Sigurimit që në historikun e tij, 
të shpaloste trimëri apo 
vështirësi para eprorëve. Të 
arratisurit si kundërshtarë 
të regjimit, ndryshonin 
shpesh vendqëndrim për 
shkak të raportimeve, 
apo domosdo-shmërisë 
për të humbur gjurmë. 
Ndërsa Sigurimi e pranon 
që ua kishte bërë jetën të 
paduruar dhe se nuk ishin 
asnjëherë të sigurt, as 
thellë në male, përmend 
rastin e një ekzekutimi në 
“natë e mjegull”.  

of the location of (opponents) considered as 
“criminals”, their siege and annihilation, as by 
orders - as accepted by the Security Service 
itself - the actions had to be completed 
under cover, at night and in extremely harsh 
atmospheric conditions.

“The Important thing of the operations plan has 
been the determination, the high and firm will of 
our forces, to overcome these difficulties; their 
heroic resistance during long days of siege, 
secret ambushes, under surveillance, etc. “

At night and undercovered
“At night and undercovered” was not just 
the Security Service attempt to demonstrate 

in its Historical Records, the 
bravery or difficulties in front 
of the superiors. Fugitives, as 
opponents of the regime, have 
often changed their place of 
residence due to reports, or the 
necessity to lose their tracks. 
While the Security Service 
admits that had made their lives 
unbearable and that they were 
never safe, not even deep in 
the mountains, it is mentioned 
the case of an execution “foggy 
night”.

“I gjithë populli me frontin”
“E rëndësishme në planin e operacioneve ka qenë 
këmbëngulja, vullneti i lartë dhe i papërkulur i forcave 
tona, për t’i mposhtur këto vështirësi; qëndresa heroike e 
tyre me ditë të tëra në rrethim, prita sekrete, në vëzhgim” 

Paralelisht me kryengritjen e Dedë Shabanit, 
kundër komunistëve në pushtet ishin ngritur 
edhe shkodranët. Fondi i Bilo Bregut në 
Historikun e Sigurimit, vëren se kundër revoltës 
së Postribës u bë mobilizim në qytetin e Lezhës 
me rreth 200 rekrutë, çka duket se u mësua nga 
antikomunistët. “Kleri dhe reaksioni u mundua 
që t’i pengoshin që t’i zënin pritë në rrugë. Këtë 
informatë e mësoi b.p ‘Narangora’ si dhe një 
qytetar rekrut, i cili denoncoi për pritën në 
Gjadër. Me qëllim ndihme, Seksioni i Mbrojtjes së 
Popullit si dhe një pjesë e forcave mbrojtëse të 
popullit u nisën nëpër Zadrimë por në katundin 
Trashan ranë në përpjekje dhe kriminelët u 
larguan”. Në kuadër të masave të marra, Sektori 
i Mbrojtjes së Popullit i vinte si detyrë kryesore 
vetes, zbulimin e vendqëndrimit të 
(kundërshtarëve) të cilësuar “kriminelë”, 
rrethimin dhe asgjësimin e tyre, me porosinë, - 
siç pranohet nga vetë Sigurimi, - që veprimet 
duhet të bëheshin të maskuar, natën dhe në 
kushte atmosferike jashtëzakonisht të vështira

Lezha

Dedë Shabani

Pushkatime në ‘ishull’ 
“Të nesërmen, forcat e bataljonit të tretë të Brigadës së Parë i 
rrethuan dhe i shpartalluan. Në këtë përpjekje, u kap krimineli Ded 
Shabani së bashku me 16 mercenarë të tjerë, pushkatohet”.

Ish-të përndjekurit e njohin si një ndër kryengritësit e parë antikomunistë në 
vend Dedë Shabanin. Ai e pati nisur kryengritjen në malin e Kolajve në 
fundjanarin e 1945-ës, i koordinuar me kryengritësit, Jup Kazazi dhe Hasan 
Isufi. Shabani arriti të merrte Shëngjinin në fillim, por dështoi për gjithë Lezhën, 
ndaj bashkë me njerëzit e tij u vendos në katundin ishull Shëngjin. 
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antikomunistët. “Kleri dhe reaksioni u mundua 
që t’i pengoshin që t’i zënin pritë në rrugë. Këtë 
informatë e mësoi b.p ‘Narangora’ si dhe një 
qytetar rekrut, i cili denoncoi për pritën në 
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“Të nesërmen, forcat e bataljonit të tretë të Brigadës së Parë i 
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ndaj bashkë me njerëzit e tij u vendos në katundin ishull Shëngjin. 
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“Shokët e SEMP-it (Seksioni i Mbrojtjes së 
Popullit) duke vlerësuar të dhënat e popullit 
në ditët e para të dimrit të vitit 1946, u nisën 
për tërë natën bashkë me një pjesë të 
forcave mbrojtëse së popullit dhe shkojnë 
në katundin Gjadër dhe mbasi studjojnë 
vendin mirë, rrethojnë shtëpinë e Dod 
Luk Topuzit ku ishin strukur brenda katër 
kriminelët me në krye Ndue Jak Bajraktarin.  
Nga  përpjekja mbeti i vrarë Nikoll Ded 
Luka, djali i strehuesit, ndërsa kriminelët 
arritën të largoheshin”.

Pushkatime në ‘ishull’ 
Ish-të përndjekurit e njohin si një ndër 
kryengritësit e parë antikomunistë në vend 
Dedë Shabanin. Ai e pati 
nisur kryengritjen në malin 
e Kolajve në fundjanarin e 
1945-ës, i koordinuar me 
kryengritësit, Jup Kazazi 
dhe Hasan Isufi. Shabani 
arriti të merrte Shëngjinin 
në fillim, por dështoi 
për gjithë Lezhën, ndaj 
bashkë me njerëzit e tij u 
vendos në katundin ishull 
Shëngjin. 

“Të nesërmen, forcat e bataljonit të 
tretë të Brigadës së Parë i rrethuan dhe i 
shpartalluan. Në këtë përpjekje, u kap 
krimineli Ded Shabani së bashku me 16 
mercenarë të tjerë, pushkatohet”.

Vrasje në kishë 
Sigurimit do t’i duheshin tre vjet që të arrinte 
te Preng Përbrunga. Në këto tre vjet, ata 
mësojnë një pas një, strehuesit e tij. Për ta, 
asgjësimi i grupit të tij ishte detyrë urgjente, 
edhe sepse “duhet të hiqej opinjoni që 
banda e Pjetër Përbrungës nuk kapet dot”. 

“The comrades of the SEMP (People’s Defence 
Section) evaluating people’s information, in 
the first days of the winter of 1946, together 
with some members of the People’s Defence 
Forces walked all night toward Gjadër village 
and after carefully studying the place, they 
surrounded Dod Luk Topuzi house where the 
four criminals, led by Ndue Jak Bajraktari were 
hiding. Nikoll Ded Luka, the son of the host, 
was killed in the attempt, while the criminals 
managed to escape”.

Shootings on the “Island” 
Dedë Shabani was known by the former 
persecuted as one of the first anti-communist 

uprising in the country. He 
had begun the uprising 
on Mount Kolaj in late 
January 1945, coordinated 
with the rebels Jup Kazazi 
and Hasan Isufi. Shabani 
managed to take Shengjin 
at first, but failed for the 
entire Lezha town, so 
with his men he settled in 
Shengjin Village Island.

“The next day, the forces of 
the 3rd Battalion of the First Brigade surrounded 
and defeated them. In this attempt, the criminal 
Ded Shabani was captured with 16 other 
mercenaries and shot dead”.

Murder in the church
It would take three years for the Security Service 
to reach Preng Përbrunga. During these three 
years, they were informed about everything for 
each of his hosts. The annihilation of his group 
was an urgent task for them, even to fade the 
existing opinion “that Pjetër Përbrungë’s gang 
could not be captured”.

“I gjithë populli me frontin”
“E rëndësishme në planin e operacioneve ka qenë 
këmbëngulja, vullneti i lartë dhe i papërkulur i forcave 
tona, për t’i mposhtur këto vështirësi; qëndresa heroike e 
tyre me ditë të tëra në rrethim, prita sekrete, në vëzhgim” 

Paralelisht me kryengritjen e Dedë Shabanit, 
kundër komunistëve në pushtet ishin ngritur 
edhe shkodranët. Fondi i Bilo Bregut në 
Historikun e Sigurimit, vëren se kundër revoltës 
së Postribës u bë mobilizim në qytetin e Lezhës 
me rreth 200 rekrutë, çka duket se u mësua nga 
antikomunistët. “Kleri dhe reaksioni u mundua 
që t’i pengoshin që t’i zënin pritë në rrugë. Këtë 
informatë e mësoi b.p ‘Narangora’ si dhe një 
qytetar rekrut, i cili denoncoi për pritën në 
Gjadër. Me qëllim ndihme, Seksioni i Mbrojtjes së 
Popullit si dhe një pjesë e forcave mbrojtëse të 
popullit u nisën nëpër Zadrimë por në katundin 
Trashan ranë në përpjekje dhe kriminelët u 
larguan”. Në kuadër të masave të marra, Sektori 
i Mbrojtjes së Popullit i vinte si detyrë kryesore 
vetes, zbulimin e vendqëndrimit të 
(kundërshtarëve) të cilësuar “kriminelë”, 
rrethimin dhe asgjësimin e tyre, me porosinë, - 
siç pranohet nga vetë Sigurimi, - që veprimet 
duhet të bëheshin të maskuar, natën dhe në 
kushte atmosferike jashtëzakonisht të vështira

Lezha

Dedë Shabani

Pushkatime në ‘ishull’ 
“Të nesërmen, forcat e bataljonit të tretë të Brigadës së Parë i 
rrethuan dhe i shpartalluan. Në këtë përpjekje, u kap krimineli Ded 
Shabani së bashku me 16 mercenarë të tjerë, pushkatohet”.

Ish-të përndjekurit e njohin si një ndër kryengritësit e parë antikomunistë në 
vend Dedë Shabanin. Ai e pati nisur kryengritjen në malin e Kolajve në 
fundjanarin e 1945-ës, i koordinuar me kryengritësit, Jup Kazazi dhe Hasan 
Isufi. Shabani arriti të merrte Shëngjinin në fillim, por dështoi për gjithë Lezhën, 
ndaj bashkë me njerëzit e tij u vendos në katundin ishull Shëngjin. Dedë Shabani
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Vrasjes iu dha jehonë, çka sipas Sigurimit, 
ndikoi edhe te bashkëpunëtori i tyre në 
grupin e Preng Përbrungës. “Si rezultat i 
kësaj, b.p. ‘D.Z’ u aktivizua shumë. Kishte 
fituar besimin e banditëve Preng Përbrunga, 
Ndue Marka Biba, etj. B.p. informoi se 
banditët do të takoheshin “ke kisha në maj 
të Kunarit”. Vendi u rrethua 4-5 ditë para. 
Shokët qëndruan herë me ushqim e herë 
pa ushqim. Pritnin nga dita në ditë... Çasti 
erdhi...Banditët erdhën sipas të dhënës 
informative. U lanë të futen në rreth dhe u 
hap zjarr. Të dy armiqtë mbetën të vrarë”.

Rryma e Drinit 
Me 20 prill 1952, Dega e Punëve të 
Brendshme e rrethit Shkodër njoftonte 
Lezhën se natën e 20 prillit kishte hyrë në 
Shqipëri nga kufiri jugosllav, grupi i Gjok 
Nikollë Loshit nga Ishulli Lezhë me dy të 
tjerë, Simon Cenin nga Shkodra dhe Zef 
Përgjinin nga Manatia. Tre të arratisurit, që 
për Sigurimin ishin agjentë të UDB-së, nuk e 
dinin se u ishte zënë pritë në lumin Drin, me 
ndihmën e fshatarëve që njihnin zonën dhe 
dinin ku ata mund të kalonin. 

“Natën u duken tre banditë përtej lumit 
Drin, kishin ushqim me vete dhe morën 
lundrën që të dilnin në breg, por rryma i 
çoi jashtë pritës. Sigurimi i vihet mbrapa 
dhe në përpjekje vritet diversanti Simon 
Ceni, ndërsa prita tjetër qëllon në drejtim të 
lundrës dhe vritet banditi Zef Preng Përgjini 
dhe plagoset kryebanditi Gjok Nikollë Loshi, 
i cili përfiton nga errësira dhe largohet në 
drejtim të paditur”. 

The murder was reverberated, which 
according to the Security Service, affected 
their collaborator inside Preng Përbrungë 
group. “As a result, b.p. ‘D.Z’ became very 
active. He had earned the trust of the bandits 
Preng Përbrunga, Ndue Marka Biba, etc. the 
collaborator informed that the bandits would 
meet “at the church on the top of Kunar”. The 
place was surrounded 4-5 days earlier. The 
friends stayed there with or without food. They 
waited day by day ... The right moment came ... 
The bandits arrived based on the information. 
They were pushed to go in the surrounded 
area and shot. Both enemies remained killed.”

Drini Steam
On April 20th , 1952,  Internal Affairs Branch of 
Shkodra district,   informed Lezha that on the 
night of April 20th , Gjok Nikolle Loshi’s group 
had entered  the Albanian Border from the 
Yugoslav border with two other men, Simon 
Ceni from Shkodra and Zef Përgjini from 
Manatia.

The three fugitives, who for the Security Service 
were considered UDB agents, did not know 
that they had been ambushed in the Drin River, 
by the help of the villagers, who were familiar 
with the area and knew exactly where they 
would cross.

“At night, three bandits appeared across the 
Drin River, they had food with them, took the 
boat to the shore, but the river current took 
them out of the ambush. The Security Service 
chased him and during the attempt, the 
saboteur Simon Ceni was killed, while the other 
ambush shoots toward the boat, where Zef 
Preng Përgjini gang was killed and the gang 
leader Gjok Nikolë Loshi was wounded and 
taking advantage of the darkness, he escaped 
in an unknown direction “.
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Historiku i Sigurimit të 
Shtetit për Sarandën 
përbën një rast të mirë 
studimor për mënyrën 
sesi regjimi bashkëlidhi 
kundërshtarët politikë me 
“tradhëtarët e atdheut”. 
Sigurimi i Sarandës i 
shihte një pjesë të madhe 
të të shkolluarve në Greqi 
si pjesë të agjenturës 
greke. Në këtë mes, 
një peshë më të madhe 
u jepte klerikëve që 
ishin shkolluar ose 
kishin ndjekur seminare 
në Greqi. Gjithaq, ata 
që kishin punuar me 
kompani italiane, i shihte 
si agjentë të zbulimit italian. Për Sigurimin, 
lufta italo-greke e 1940-s qe në shumë 
forma edhe përplasje e agjenturave greke 
e italiane në zonë. 

Ndërsa përmendet pushkatimi i Spiro 
Zenos, Ahmet Hysit dhe Fuat Vlatit për 
veprimtari spiunazhi në favor të zbulimit 
italian, pa e dhënë kohën e ngjarjes, 
as autorët e pushkatimit, parashtrohet 
panorama e armiqve të pushtetit në kohën 
kur po ngrihej shërbimi informativ gjatë 
luftës nacionalçlirimtare, që u bazua te 
informacioni masiv popullor. 

“Çifligarët dhe pasanikët” shiheshin të 
lidhur me pushtuesin italian. Që me krijimin 
e celulës komuniste në shkurt 1942, në 
Sarandë nisi edhe mbledhja e informacionit, 
duke iu imponuar komunistëve të hynin 

The State Security Service 
Historical Records of 
Saranda are a good 
case study of how the 
regime allied political 
opponents with “traitors 
to the homeland.” 
Saranda Security Service 
considered a large number 
of well-educated people in 
Greece, as part of the Greek 
Secret Agency. Meantime, 
a greater attention was paid 
to the clergy, who had been 
educated or had attended 
seminars in Greece. People 
who had worked with 
Italian companies were 
also considered by the 

Security Service as Italian Intelligence Agents. 
The Italian-Greek war of 1940, for the Albanian 
Security Service was in many ways a clash of 
Greek and Italian Secret Agencies in the area.

While mentioning the shooting of Spiro Zeno, 
Ahmet Hysi and Fuat Vlati for spying activities in 
favor of Italian intelligence, mentioning neither 
the time of the event nor the perpetrators of 
the shooting, the panorama of the enemies 
of power had been revealed at the time when 
the security service was being set up during 
the national liliberation, based on people’s 
information.

The “the landowners and the rich people” were 
considered as linked to the Italian occupier. 
Since the establishment of the communist 
cell in February 1942 in Saranda initiated the 
information gathering, forcing the communists 

SARANDA
Sigurimi i Sarandës i shihte një pjesë të madhe të të shkolluarve në 
Greqi si pjesë të agjenturës greke. Në këtë mes, një peshë më të 
madhe u jepte klerikëve që ishin shkolluar ose kishin ndjekur 
seminare në Greqi. Gjithaq, ata që kishin punuar me kompani 
italiane, i shihte si agjentë të zbulimit italian. Për Sigurimin, lufta 
italo-greke e 1940-s qe në shumë forma edhe përplasje e 
agjenturave greke e italiane në zonë. 
Ndërsa përmendet pushkatimi i Spiro Zenos, Ahmet Hysit dhe Fuat 
Vlatit për veprimtari spiunazhi në favor të zbulimit italian, pa e dhënë 
kohën e ngjarjes, as autorët e pushkatimit, parashtrohet panorama e 
armiqve të pushtetit në kohën kur po ngrihej shërbimi informativ gjatë 
luftës nacionalçlirimtare, që u bazua te informacioni masiv popullor. 
“Çifligarët dhe pasanikët” shiheshin të lidhur me pushtuesin italian. 
Që me krijimin e celulës komuniste në shkurt 1942, në Sarandë nisi 
edhe mbledhja e informacionit, duke iu imponuar komunistëve të 
hynin kudo. Njësitet guerile cilësohen në Historikun e Sigurimit si 
“shkollat” e para të shërbimit informativ.

Historiku i Sigurimit të Shtetit nuk e fsheh se “farkëtimi” i kësaj arme u bë gjatë viteve të Luftës 
Nacionalçlirimtare. Një numër i madh ekzekutimesh të bëra para mbarimit të luftës renditen në faqet e 
këtij historiku. Si të tilla, historiku i Sigurimit në Sarandë numëron vrasjen e 37 italianëve më 7 shkurt 
1943 që kalonin si autokolonë, vrasjen e “80 fashistëve që prisnin dru në Dhrovjan” dhe si agjent të 
italianëve, edhe ekzekutimin e Dervish Shamos. Një vit më pas, duke shënuar se tashmë kishin përvojë 
në eliminimet e armiqve, punonjësit e Sigurimit shtojnë 2 ekzekutime: “Selam Ymeri e Zino Sinani, duke 
qenë bashkëpunëtorë të gjermaneve u kapën të gjallë, u dërguan në Dhrovjan ku ju bë gjyqi dhe u 
dënuan me vdekje”. Duke pranuar se informacioni që kishin mund të mos ishte i saktë në këtë kohë, në 
tetor 1944 iu bë gjyq i shpejtë dhe u dënuan me vdekje Telha Kupa dhe Jorgo Lica. Edhe në vitet 
1955-1960, ka ende armiq dhe në disa raste janë mes tyre. Historiku përmend se në këto vite, “nga 
120 veta në banda, 50 ishin anëtarë partie”. 

SARANDA
Historiku i Sigurimit të Shtetit për Sarandën përbën një 
rast të mirë studimor për mënyrën sesi regjimi bashkëlidhi 
kundërshtarët politikë me “tradhëtarët e atdheut”. 

Në territorin e rrethit të Sarandës në 
periudhën nëntor 1948 - nëntor 1955, kanë 
vepruar sipas Historikut të Sigurimit të 
Shtetit, “16 banda të armatosura, me më 
tepër se 53 banditë, 10 rezidentura e grupe 
me 50 pjesëtarë.”

Për Sigurimin, ata punonin për zbulimet e huaja që 
kishin qëllim të zbulonin informacione me karakter 
sekret, të rekrutonin agjentë dhe të krijonin 
rezidentura e organizata me elementë të “ish klasave 
shfrytëzuese”. 
Megjithatë, armiqtë e Sigurimit, kur shihen rast pas 
rasti, disa janë bashkëpunëtorë, të tjerë njerëz të 
zakonshëm që, kur vihen në ndjekje, shprehen kundër 

regjimit dhe admirojnë liritë e të drejtat e Perëndimit, shpesh me shpresën se sistemi komunist do të 
rrëzohej.    
“Dërgimi i bandave të armatosura kishte për qëllim të mbante me shpresa elementin armik brenda 
vendit, t’i jepte të kuptonte atij se krerët e arratisur jashtë mendojnë për Shqipërinë dhe se nuk do të 
ishte e largët dita që me ndihmën e anglo-amerikanëve do të zbarkonin në Shqipëri dhe pushteti 
popullor do të merrte fund”. 

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Spiro Zeno – pushkatuar
2.  Ahmet Hysi – pushkatuar
3.  Fuat Lati – pushkatuar
4.  Dervish Shamo – ekzekutuar
5.  Vangjel Stamuliti – ekzekutuar
6.  Jorgo Lica – ekzekutuar
7.  Telha Kupa – dënuar me vdekje
8.  Mazar Dino – dënuar me vdekje 
9.  Selam Kemra – dënuar me vdekje
10. Feti Mema – dënuar me vdekje

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Sarandë
11.  Abedin Selenica –  vrarë
12. Vangjel Kacai –  vrarë
13. Sotir Melo –  vrarë
14. Fiko Veliu – asgjesuar
15. Riza Abazi – asgjesuar
16. Vasil Gjika – asgjesuar
17.  Vasil Llajo – asgjesuar
18. Polo Toto – asgjesuar
19. Ilia Vogli – asgjesuar
20. Gaqo Bauli – dënuar me vdekje

Armiq në shifra

Në mbrëmjen e datës 30 dhjetor 1958, tre ish-të arratisur 
kalojnë kufirin greko-shqiptar në malin e Strugarës. Duke 
u gdhirë 1 janari i vitit 1959, në vendin e quajtur Probilo 
kapen nga forcat e Sigurimit. 

Të tre akuzoheshin si agjentë të zbulimit grek. Për tri ditë, lajmi i 
ardhjes së tyre kishte dalë nga familjarët. Meqenëse M. L. ishte nga 
katundi Leshnicë, krijon mundësitë dhe merr takim me nënën e tij, të 
cilës i kërkon ushqime. “Mëma e gëzuar se ishte takuar me djalin e 
vet, ia tregon këtë ngjarje të afërmit, që ishte bashkëpuntor i 
organeve të Sigurimit me pseudonimin “Tekniku”, i cili njofton përmes 
postës së Leshnicës, punonjësin operativ”. Operacioni për arrestimin 
e tyre nis mbrëmjen e datës 31 dhjetor 1958. Viti i ri i gjen tre të 
arratisurit në duart e Sigurimit. Por kapja e tyre u mbajt sekret, sipas 
Sigurimit, ndërsa “nëpërmjet agjenturës dhe formave të tjera u 
legjendua vetëvrasja e K. F. në burg”. Tre të burgosurit nuk dhanë 
informacione interesante për organet shqiptare, derisa “hetuesia 
intensive” dha rezultat. 

Legjendimi i vetëvrasjes
në burg

Saranda
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kudo. Njësitet guerile cilësohen në 
Historikun e Sigurimit si “shkollat” e para të 
shërbimit informativ.

Historiku i Sigurimit të Shtetit nuk e fsheh 
se “farkëtimi” i kësaj arme u bë gjatë viteve 
të Luftës Nacionalçlirimtare. Një numër i 
madh ekzekutimesh të bëra para mbarimit 
të luftës renditen në faqet e këtij historiku. 
Si të tilla, historiku i Sigurimit në Sarandë 
numëron vrasjen e 37 italianëve më 7 shkurt 
1943 që kalonin si autokolonë, vrasjen e “80 
fashistëve që prisnin dru në Dhrovjan” dhe 
si agjent të italianëve, edhe ekzekutimin 
e Dervish Shamos. Një vit më pas, duke 
shënuar se tashmë kishin përvojë në 
eliminimet e armiqve, punonjësit e Sigurimit 
shtojnë 2 ekzekutime: “Selam Ymeri e Zino 
Sinani, duke qenë bashkëpunëtorë të 
gjermaneve u kapën të gjallë, u dërguan 
në Dhrovjan ku ju bë gjyqi dhe u dënuan 
me vdekje”. Duke pranuar se informacioni 
që kishin mund të mos ishte i saktë në këtë 
kohë, në tetor 1944 iu bë gjyq i shpejtë dhe 
u dënuan me vdekje Telha Kupa dhe Jorgo 
Lica. Edhe në vitet 1955-1960, ka ende 
armiq dhe në disa raste janë mes tyre. 
Historiku përmend se në këto vite, “nga 
120 veta në banda, 50 ishin anëtarë partie”. 

“Armiq” në shifra
Në territorin e rrethit të Sarandës në 
periudhën nëntor 1948 - nëntor 1955, 
kanë vepruar sipas Historikut të Sigurimit 
të Shtetit, “16 banda të armatosura, me 
më tepër se 53 banditë, 10 rezidentura 
e grupe me 50 pjesëtarë.” Për Sigurimin, 
ata punonin për zbulimet e huaja që kishin 
qëllim të zbulonin informacione me karakter 
sekret, të rekrutonin agjentë dhe të krijonin 
rezidentura e organizata me elementë të 
“ish klasave shfrytëzuese”. 

to enter everywhere. Guerrilla Units are listed in 
Security Historical Records as the first “schools” 
of the Intelligence Service.

The Historical Records of the State Security 
does not hide the fact that “the forging” of 
this weapon took place during the National 
Liberation War. A large number of executions, 
completed before the end of the war, are 
listed in these historical records. As such, 
the Historical Records of Security Service in 
Saranda calculate the murder of 37 Italians on 
February 7th, 1943, who were passing by as a 
convoy, the murder of “80 fascists who were 
cutting woods in Dhrovjan” and the execution 
of Dervish Shamos as an Italian agent. A 
year later, noting down that they already had 
experience in eliminating the enemies, the 
Security officers add 2 executions: “Selam 
Ymeri and Zino Sinani, as German forces 
collaborators, were captured alive and were 
taken to Dhrovjan, where they were sentenced 
to death after trial.” Admitting the fact that the 
information they disposed may not have been 
correct at that time, in October 1944, Telha Kupa 
and Jorgo Lica were sentenced to death after 
a Prompt Trial. Even during 1955-1960, there 
are still enemies and in some cases they are 
among them. In the Historical Records is noted 
that during these years, “out of 120 men of 
gangs, 50 were Members of Party”.

“Enemies” in figures
In the territory of Saranda district, during 
November 1948 - November 1955, based 
on the the State Security ServiceHistoryical 
records, have been acting, “16 armed gangs, 
with more than 53 bandits, 10 residentura/ 
spy bases and groups of 50 members.” For 
the Security Service, they worked for Foreign 
Intelligence with the main scope of disclosing 
classified information, recruiting agents, and 
establishing residentura and organizations 
with elements of “Former high ranked classes.” 
However, analysed case-by-case, some of 
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Megjithatë, armiqtë e 
Sigurimit, kur shihen 
rast pas rasti, disa 
janë bashkëpunëtorë, 
të tjerë njerëz të 
zakonshëm që, kur 
vihen në ndjekje, 
shprehen kundër 
regjimit dhe admirojnë 
liritë e të drejtat e 
Perëndimit, shpesh me 
shpresën se sistemi 
komunist do të rrëzohej.    

“Dërgimi i bandave të 
armatosura kishte për 
qëllim të mbante me shpresa elementin 
armik brenda vendit, t’i jepte të kuptonte atij 
se krerët e arratisur jashtë mendojnë për 
Shqipërinë dhe se nuk do të ishte e largët 
dita që me ndihmën e anglo-amerikanëve 
do të zbarkonin në Shqipëri dhe pushteti 
popullor do të merrte fund”. 

Legjendimi i vetëvrasjes në burg
Në mbrëmjen e datës 30 dhjetor 1958, tre 
ish-të arratisur kalojnë kufirin greko-shqiptar 
në malin e Strugarës. Duke u gdhirë 1 janari i 
vitit 1959, në vendin e quajtur Probilo kapen 
nga forcat e Sigurimit. Të 
tre akuzoheshin si agjentë 
të zbulimit grek. Për tri 
ditë, lajmi i ardhjes së tyre 
kishte dalë nga familjarët. 
Meqenëse M. L. ishte nga 
katundi Leshnicë, krijon 
mundësitë dhe merr takim 
me nënën e tij, të cilës i 
kërkon ushqime. “Mëma 
e gëzuar se ishte takuar 
me djalin e vet, ia tregon 
këtë ngjarje të afërmit, 
që ishte bashkëpuntor i 
organeve të Sigurimit me 
pseudonimin “Tekniku”, i 

the enemies of the 
Security Service seem 
to be collaborators, and 
other ordinary people 
who, when persecuted, 
speak out against the 
regime and admire the 
freedoms and rights of 
the West, often hoping 
for the communist 
system to collapse.

“The intention of 
sending armed bands 
was to keep hope of 
the enemy element 

inside the country, to make them realize that 
the fugitive leaders abroad think of Albania 
and that the day when Anglo-Americans land 
in Albania and the popular power regime end,  
would not be far off “

The legendaition of suicide in prison
On the evening of December 30th, 1958, three 
former fugitives crossed the Greek-Albanian 
border through Strugara Mountain. They were 
captured by the Security Service Forces, at 

dawn, on January 1st, 1959, 
in a place named Probilo. 
All three were charged as 
Greek Secret Intelligence 
agents. For three straight 
days, the news of their arrival 
was made known by their 
family members.  Since M. 
L. was from Leshnica village, 
he finds the way to meet his 
mother and asks for food. 
“His mother, happy that she 
had met her son, tells this 
story to her relative, who 
was a collaborator of the 
Security Service nicknameed 

Sigurimi i Sarandës i shihte një pjesë të madhe të të shkolluarve në 
Greqi si pjesë të agjenturës greke. Në këtë mes, një peshë më të 
madhe u jepte klerikëve që ishin shkolluar ose kishin ndjekur 
seminare në Greqi. Gjithaq, ata që kishin punuar me kompani 
italiane, i shihte si agjentë të zbulimit italian. Për Sigurimin, lufta 
italo-greke e 1940-s qe në shumë forma edhe përplasje e 
agjenturave greke e italiane në zonë. 
Ndërsa përmendet pushkatimi i Spiro Zenos, Ahmet Hysit dhe Fuat 
Vlatit për veprimtari spiunazhi në favor të zbulimit italian, pa e dhënë 
kohën e ngjarjes, as autorët e pushkatimit, parashtrohet panorama e 
armiqve të pushtetit në kohën kur po ngrihej shërbimi informativ gjatë 
luftës nacionalçlirimtare, që u bazua te informacioni masiv popullor. 
“Çifligarët dhe pasanikët” shiheshin të lidhur me pushtuesin italian. 
Që me krijimin e celulës komuniste në shkurt 1942, në Sarandë nisi 
edhe mbledhja e informacionit, duke iu imponuar komunistëve të 
hynin kudo. Njësitet guerile cilësohen në Historikun e Sigurimit si 
“shkollat” e para të shërbimit informativ.

Historiku i Sigurimit të Shtetit nuk e fsheh se “farkëtimi” i kësaj arme u bë gjatë viteve të Luftës 
Nacionalçlirimtare. Një numër i madh ekzekutimesh të bëra para mbarimit të luftës renditen në faqet e 
këtij historiku. Si të tilla, historiku i Sigurimit në Sarandë numëron vrasjen e 37 italianëve më 7 shkurt 
1943 që kalonin si autokolonë, vrasjen e “80 fashistëve që prisnin dru në Dhrovjan” dhe si agjent të 
italianëve, edhe ekzekutimin e Dervish Shamos. Një vit më pas, duke shënuar se tashmë kishin përvojë 
në eliminimet e armiqve, punonjësit e Sigurimit shtojnë 2 ekzekutime: “Selam Ymeri e Zino Sinani, duke 
qenë bashkëpunëtorë të gjermaneve u kapën të gjallë, u dërguan në Dhrovjan ku ju bë gjyqi dhe u 
dënuan me vdekje”. Duke pranuar se informacioni që kishin mund të mos ishte i saktë në këtë kohë, në 
tetor 1944 iu bë gjyq i shpejtë dhe u dënuan me vdekje Telha Kupa dhe Jorgo Lica. Edhe në vitet 
1955-1960, ka ende armiq dhe në disa raste janë mes tyre. Historiku përmend se në këto vite, “nga 
120 veta në banda, 50 ishin anëtarë partie”. 

SARANDA
Historiku i Sigurimit të Shtetit për Sarandën përbën një 
rast të mirë studimor për mënyrën sesi regjimi bashkëlidhi 
kundërshtarët politikë me “tradhëtarët e atdheut”. 

Në territorin e rrethit të Sarandës në 
periudhën nëntor 1948 - nëntor 1955, kanë 
vepruar sipas Historikut të Sigurimit të 
Shtetit, “16 banda të armatosura, me më 
tepër se 53 banditë, 10 rezidentura e grupe 
me 50 pjesëtarë.”

Për Sigurimin, ata punonin për zbulimet e huaja që 
kishin qëllim të zbulonin informacione me karakter 
sekret, të rekrutonin agjentë dhe të krijonin 
rezidentura e organizata me elementë të “ish klasave 
shfrytëzuese”. 
Megjithatë, armiqtë e Sigurimit, kur shihen rast pas 
rasti, disa janë bashkëpunëtorë, të tjerë njerëz të 
zakonshëm që, kur vihen në ndjekje, shprehen kundër 

regjimit dhe admirojnë liritë e të drejtat e Perëndimit, shpesh me shpresën se sistemi komunist do të 
rrëzohej.    
“Dërgimi i bandave të armatosura kishte për qëllim të mbante me shpresa elementin armik brenda 
vendit, t’i jepte të kuptonte atij se krerët e arratisur jashtë mendojnë për Shqipërinë dhe se nuk do të 
ishte e largët dita që me ndihmën e anglo-amerikanëve do të zbarkonin në Shqipëri dhe pushteti 
popullor do të merrte fund”. 

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Spiro Zeno – pushkatuar
2.  Ahmet Hysi – pushkatuar
3.  Fuat Lati – pushkatuar
4.  Dervish Shamo – ekzekutuar
5.  Vangjel Stamuliti – ekzekutuar
6.  Jorgo Lica – ekzekutuar
7.  Telha Kupa – dënuar me vdekje
8.  Mazar Dino – dënuar me vdekje 
9.  Selam Kemra – dënuar me vdekje
10. Feti Mema – dënuar me vdekje

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Sarandë
11.  Abedin Selenica –  vrarë
12. Vangjel Kacai –  vrarë
13. Sotir Melo –  vrarë
14. Fiko Veliu – asgjesuar
15. Riza Abazi – asgjesuar
16. Vasil Gjika – asgjesuar
17.  Vasil Llajo – asgjesuar
18. Polo Toto – asgjesuar
19. Ilia Vogli – asgjesuar
20. Gaqo Bauli – dënuar me vdekje

Armiq në shifra

Në mbrëmjen e datës 30 dhjetor 1958, tre ish-të arratisur 
kalojnë kufirin greko-shqiptar në malin e Strugarës. Duke 
u gdhirë 1 janari i vitit 1959, në vendin e quajtur Probilo 
kapen nga forcat e Sigurimit. 

Të tre akuzoheshin si agjentë të zbulimit grek. Për tri ditë, lajmi i 
ardhjes së tyre kishte dalë nga familjarët. Meqenëse M. L. ishte nga 
katundi Leshnicë, krijon mundësitë dhe merr takim me nënën e tij, të 
cilës i kërkon ushqime. “Mëma e gëzuar se ishte takuar me djalin e 
vet, ia tregon këtë ngjarje të afërmit, që ishte bashkëpuntor i 
organeve të Sigurimit me pseudonimin “Tekniku”, i cili njofton përmes 
postës së Leshnicës, punonjësin operativ”. Operacioni për arrestimin 
e tyre nis mbrëmjen e datës 31 dhjetor 1958. Viti i ri i gjen tre të 
arratisurit në duart e Sigurimit. Por kapja e tyre u mbajt sekret, sipas 
Sigurimit, ndërsa “nëpërmjet agjenturës dhe formave të tjera u 
legjendua vetëvrasja e K. F. në burg”. Tre të burgosurit nuk dhanë 
informacione interesante për organet shqiptare, derisa “hetuesia 
intensive” dha rezultat. 

Legjendimi i vetëvrasjes
në burg

Saranda

Struktura e sigurimit / 
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italo-greke e 1940-s qe në shumë forma edhe përplasje e 
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hynin kudo. Njësitet guerile cilësohen në Historikun e Sigurimit si 
“shkollat” e para të shërbimit informativ.
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120 veta në banda, 50 ishin anëtarë partie”. 

SARANDA
Historiku i Sigurimit të Shtetit për Sarandën përbën një 
rast të mirë studimor për mënyrën sesi regjimi bashkëlidhi 
kundërshtarët politikë me “tradhëtarët e atdheut”. 

Në territorin e rrethit të Sarandës në 
periudhën nëntor 1948 - nëntor 1955, kanë 
vepruar sipas Historikut të Sigurimit të 
Shtetit, “16 banda të armatosura, me më 
tepër se 53 banditë, 10 rezidentura e grupe 
me 50 pjesëtarë.”

Për Sigurimin, ata punonin për zbulimet e huaja që 
kishin qëllim të zbulonin informacione me karakter 
sekret, të rekrutonin agjentë dhe të krijonin 
rezidentura e organizata me elementë të “ish klasave 
shfrytëzuese”. 
Megjithatë, armiqtë e Sigurimit, kur shihen rast pas 
rasti, disa janë bashkëpunëtorë, të tjerë njerëz të 
zakonshëm që, kur vihen në ndjekje, shprehen kundër 

regjimit dhe admirojnë liritë e të drejtat e Perëndimit, shpesh me shpresën se sistemi komunist do të 
rrëzohej.    
“Dërgimi i bandave të armatosura kishte për qëllim të mbante me shpresa elementin armik brenda 
vendit, t’i jepte të kuptonte atij se krerët e arratisur jashtë mendojnë për Shqipërinë dhe se nuk do të 
ishte e largët dita që me ndihmën e anglo-amerikanëve do të zbarkonin në Shqipëri dhe pushteti 
popullor do të merrte fund”. 
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Armiq në shifra

Në mbrëmjen e datës 30 dhjetor 1958, tre ish-të arratisur 
kalojnë kufirin greko-shqiptar në malin e Strugarës. Duke 
u gdhirë 1 janari i vitit 1959, në vendin e quajtur Probilo 
kapen nga forcat e Sigurimit. 

Të tre akuzoheshin si agjentë të zbulimit grek. Për tri ditë, lajmi i 
ardhjes së tyre kishte dalë nga familjarët. Meqenëse M. L. ishte nga 
katundi Leshnicë, krijon mundësitë dhe merr takim me nënën e tij, të 
cilës i kërkon ushqime. “Mëma e gëzuar se ishte takuar me djalin e 
vet, ia tregon këtë ngjarje të afërmit, që ishte bashkëpuntor i 
organeve të Sigurimit me pseudonimin “Tekniku”, i cili njofton përmes 
postës së Leshnicës, punonjësin operativ”. Operacioni për arrestimin 
e tyre nis mbrëmjen e datës 31 dhjetor 1958. Viti i ri i gjen tre të 
arratisurit në duart e Sigurimit. Por kapja e tyre u mbajt sekret, sipas 
Sigurimit, ndërsa “nëpërmjet agjenturës dhe formave të tjera u 
legjendua vetëvrasja e K. F. në burg”. Tre të burgosurit nuk dhanë 
informacione interesante për organet shqiptare, derisa “hetuesia 
intensive” dha rezultat. 

Legjendimi i vetëvrasjes
në burg
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cili njofton përmes postës së Leshnicës, 
punonjësin operativ”. Operacioni për 
arrestimin e tyre nis mbrëmjen e datës 31 
dhjetor 1958. Viti i ri i gjen tre të arratisurit 
në duart e Sigurimit. Por kapja e tyre 
u mbajt sekret, sipas Sigurimit, ndërsa 
“nëpërmjet agjenturës dhe formave të tjera 
u legjendua vetëvrasja e K. F. në burg”. 
Tre të burgosurit nuk dhanë informacione 
interesante për organet shqiptare, derisa 
“hetuesia intensive” dha rezultat. 

Takimi fatal me nënën
Vasil Gjika ishte arratisur nga Shqipëria pas 
instalimit të diktaturës. Në dhjetor të 1954-
s ai kthehet në Mursi 
bashkë me Vaso Currën, 
takon Ilia Gjyselin në 
Memushbej të Pllakës 
dhe qëndron në Bezhan 
të Mursisë, në pritje të 
çastit të volitshëm për t’u 
rikthyer në Greqi. Duke 
qenë vetëm pak larg prej 
shtëpisë ku ishte rritur e 
ku ende jetonte e ëma, 
ai grishet të dalë jashtë 
planit. Vendos të hyjë në 
Mursi për ta takuar nënën. 
Historiku jep pak të dhëna 
për këtë takim, por vizita 
në shtëpinë e nënës do të 
ishte fatale për Gjikën.

“Nëna nuk e njohu djalin dhe duke e 
konsideruar këtë si provokim që i bëhej 
nga fshati, njofton nipin e saj, i cili së bashku 
me Foto Cerron, japin alarm dhe vihen në 
ndjekje. Nga ana jonë nuk pati asnjë dëm”. 

Vasil Gjika bashkë me Vaso Currën u vranë, 
sepse nëna nuk e njohu të birin dhe pa 
dashje e dorëzoi te Sigurimi.

“Tekniku/the Technician “, who notifies the 
operative employee through Leshnica post 
office”. The operation for their  arrest started 
on the evening of December 31st , 1958. The 
New Year found the three fugitives in the hands 
of Security Service. According to the Security 
Service, their capture was kept in secret, while 
“through the Secret Agency and other forms 
the suicide of K. F. in prison was legendated”. 
The three prisoners did not provide interesting 
information to the Albanian authorities, until the 
“intensive investigation” succeeded.

Fatal meeting with the mother
Vasil Gjika had fled Albania after the installation 
of the dictatorship. In December 1954 he came 

back to Mursi with Vaso 
Curra, met Ilia Gjyseli in 
Memushbej of Plaka and 
stayed in Bezhan of Mursi, 
waiting for the right moment 
to return to Greece. Being 
only a little far from the 
house where he was grown 
and his mother was still 
living, he was tempted to 
break the plan. He decided 
to enter Mursi to meet his 
mother. Historical records 
give little information about 
this meeting, but a visit to 
the mother’s house would 
be fatal for Gjika.

“The mother did not 
recognise the boy and considering this as 
a provocation from the village, informs her 
nephew, who together with Foto Cerron, give 
the alarm and started the chase.”There was no 
damage among us.”

Vasil Gjika together with Vaso Curra were killed 
because his mother did not recognise her 
son and inadvertently handed him over to the 
Security.

Takimi fatal me nënën
Vasil Gjika ishte arratisur nga Shqipëria pas 
instalimit të diktaturës. Në dhjetor të 1954-s ai 
kthehet në Mursi bashkë me Vaso Currën

Atje takon Ilia Gjyselin në Memushbej të Pllakës dhe 
qëndron në Bezhan të Mursisë, në pritje të çastit të 
volitshëm për t’u rikthyer në Greqi. Duke qenë vetëm pak 
larg prej shtëpisë ku ishte rritur e ku ende jetonte e ëma, ai 
grishet të dalë jashtë planit. Vendos të hyjë në Mursi për ta 
takuar nënën. Historiku jep pak të dhëna për këtë takim, por 
vizita në shtëpinë e nënës do të ishte fatale për Gjikën.
“Nëna nuk e njohu djalin dhe duke e konsideruar këtë si 
provokim që i bëhej nga fshati, njofton nipin e saj, i cili së 
bashku me Foto Cerron, japin alarm dhe vihen në ndjekje. 
Nga ana jonë nuk pati asnjë dëm”. 
Vasil Gjika bashkë me Vaso Currën u vranë, sepse nëna nuk 
e njohu të birin dhe pa dashje e dorëzoi te Sigurimi.
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Përndjekja dhe zhdukja e 4 burrave 
të familjes Sejko
Përndjekjen dhe ekzekutimet në  familjen 
Sejko gjatë regjimit komunist, për një kohë 
të gjatë i ka mbuluar një vello misteri. Pse u 
përndoqën ata? Pse janë ende sot pa varr, 
Taho Sejko i zhdukur, Teme Sejko i dënuar 
me pushkatim 
nga gjyqi, Sulo 
Sejko i vetëvrarë 
pas presioneve, 
e Sokol Sejko, 
djali i Temes, i 
pushkatuar me 
akuzën se donte 
të hidhte në erë 
kombinatin e 
Beratit? Pse ishte 
e nevojshme 
të sakrifikohej 
admirali Teme 
Sejko pas vizitës 
së Hrushovit në 
Shqipëri? Veç tre 
vëllëzërve Sejko, 
në burg ishte edhe kunati i tyre, Rexho 
Plaku, ndërsa motra e tyre e internuar. 

Dosjet e zbardhura pas viteve 1990 kanë 
dhënë disa përgjigje që, për familjarët, 
veçse kanë shtuar dyshimet. Dy vëllezërit 
Teme dhe Taho Sejko, u arrestuan  më 28 
korrik 1960, në të njëjtën ditë, njëri në Tiranë 
e tjetri në Shkodër. Në gjyq, sipas dosjeve, 
Teme Sejko ka pranuar të gjitha akuzat 
e ngritura kundër tij si agjent i grekëve. 
Hipotezat e dëshmitë janë disa: për Temen, 
që u mbajt 5 ditë në arkivol si metodë torture, 
kanë dalë dëshmi që i pranoi akuzat, pasi 
këtë ia kërkoi Mehmet Shehu, duke i thënë 
se ishte “interes i lartë i atdheut” dhe duke 
i garantuar një jetë të re në një shtet që do 
ta zgjidhte ai. Për Tahon, dëshmitë thonë se 
ai nuk pranoi kurrë asnjë akuzë dhe deshi 
të vriste veten në qeli. Për Radio Beogradin, 

Persecution and disappearing of 4 
men from  Sejko family
The persecution and executions of the Sejko 
family during the communist regime have long 
been shrouded in mystery. Why were they 
persecuted? Why there are no graves for them 
even nowdays, Taho Sejko still missing, Teme 

Sejko sentenced 
to death and shot 
after trial, Sulo Sejko 
committed suicide 
under pressure, and 
Sokol Sejko, Teme’s 
son, shot in charge 
of plotting to burn 
down  the Berat 
Textile Factory? Why 
was it necessary 
to sacrifice Admiral 
Teme Sejko after 
Khrushchev’s visit 
to Albania? Despite 
three Sejko brothers, 
their brother-in-law, 
Rexho Plaku, was 

also in prison, while their sister was interned.

The files revealed after the 1990s, have provided 
some answers that, for family members, have 
raised even more suspicions. The two brothers 
Teme and Taho Sejko were arrested on one day 
on July 28, 1960, one in Tirana and the other in 
Shkodra. Based on the files, Teme Sejko had 
admitted in court all the allegations against 
him as being a Greek Secret Agent. There are 
several hypotheses and testimonies: There are 
testimonies that show that Teme, was locked in 
the coffin for 5 days in a row as a way of torture 
and he has accepted all the allegations, after 
being asked from Mehmet Shehu to act so, telling 
him that it was “for the sake of high interest for 
the homeland” and would have guaranteed him 
a new life in any country of the world as he wish.  
Other testimonies given for Taho reveal that he 
never admitted any allegation and wanted to kill 
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u përndoqën ata? Pse janë ende sot pa varr, Taho Sejko i zhdukur, Teme Sejko i dënuar me pushkatim nga gjyqi, Sulo Sejko i 
vetëvrarë pas presioneve, e Sokol Sejko, djali i Temes, i pushkatuar me akuzën se donte të hidhte në erë kombinatin e Beratit? 
Pse ishte e nevojshme të sakrifikohej admirali Teme Sejko pas vizitës së Hrushovit në Shqipëri? Veç tre vëllëzërve Sejko, në 
burg ishte edhe kunati i tyre, Rexho Plaku, ndërsa motra e tyre, e internuar. 

Dosjet e zbardhura pas viteve 1990 kanë dhënë disa 
përgjigje që, për familjarët, veçse kanë shtuar 
dyshimet. Dy vëllezërit Teme dhe Taho Sejko, u 

në Tiranë e tjetri në Shkodër. Në gjyq, sipas dosjeve, 
Teme Sejko ka pranuar të gjitha akuzat e ngritura 
kundër tij si agjent i grekëve. Hipotezat e dëshmitë 
janë disa: për Temen, që u mbajt 5 ditë në arkivol si 
metodë torture, kanë dalë dëshmi që i pranoi 
akuzat, pasi këtë ia kërkoi Mehmet Shehu, duke i 
thënë se ishte “interes i lartë i atdheut” dhe duke i 
garantuar një jetë të re në një shtet që do ta zgjidhte 
ai. Për Tahon, dëshmitë thonë se ai nuk pranoi kurrë 
asnjë akuzë dhe deshi të vriste veten në qeli. Për 
Radio Beogradin, “ishte rast i paprecedent që të 
pandehurit nuk mbrojnë veten, por akuzën”.
Pas pushkatimit të Teme Sejkos, regjimi i arreston të 
birin Sokolin si sabotator duke e pushkatuar edhe 
atë. Kur u arrestua Rajmondi, djali tjetër i Temes, 
Shpresa, bashkëshortja e Temes, nuk e përballoi 
më. “Pas një procesi maratonë e pushkatuan. U 
pushkatua, po ku? Askush nuk e di. As sot nuk dihet 
ku pushojnë eshtrat e tij, madje për këtë ka dhjetëra 

legjenda, ka ndër to që pohojnë se është ende 

ai. Fillimisht e shpallën armik, sabotator, pastaj e 
ekzekutuan fshehurazi. E treta ishte nëna. E 
dërrmuan tragjeditë e njëpasnjëshme dhe i dha 
fund jetës me dorën e saj ”, ka rrëfyer Rajmondi, me 
pengun se nuk e përcolli asnjërin në varr. 
Hektori, djali i Taho Sejkos, mban mend turbull ditën 
e arrestimit. Dilte me biçikletë te parku i autobusëve. 
Pastaj rrëmujë në shtëpi, nëna që niset për Tiranë 
për të mësuar fatin e babait, lajmi se ishte arrestuar 
dhe xhaxhai, udhëtimet Tiranë-Shkodër për të 
mësuar fatin e babait dhe nga ana tjetër, vetëm 
heshtje. Babanë e tij e kishte përpirë dheu. Nuk u 
jepnin asnjë informacion. Në gjyq nuk dilte. Disa u 
thoshin se e kishin vrarë, disa se ishte çmendur, por 
asnjë informacion zyrtar. Pas 30 vjet shpresash, ku i 
thoshin se mund të ishte gjallë, Hektor Sejko e 
mësoi vetëm pas 1990-s se sipas dokumenteve, i ati, 
ishte pushkatuar më 19 shkurt 1962. Hektori mbylli 
sytë në prill 2021, pa e gjetur babanë, me të cilin u 
nda që fëmijë.
Për një pjesë të “rezidenturave” të pretenduara të 

zbulimit grek në Sarandë, Sigurimi fajëson 
drejtpërdrejt “grupin armiqësor të Tiranës, kryesuar 
nga Teme Sejko, Avdulla Resuli, Taho Sejko dhe 
Tahir Demi ”. Vizitat e Sejkove dhe të tjerëve në 
Konispol deshifrohen nga historiku i Sigurimit 
Sarandë si udhëtime që bëheshin për të marrë 
kontakt fizik me agjentët e tyre, duke i justifikuar si 
njohje të vjetra. 
Sipas Sigurimit, në hetuesi, në vitet 1960, Taho Sejko 
pranonte se që në vitet 1953-1954 kanë bërë 
përpjekje për të përgatitur një kryengritje të 
armatosur për rrëzimin e pushtetit popullor. Në 
Historikun e Sarandës shkruhet se Teme Sejko, që 
ishte personi kryesor i organizatës 
kundërrevolucionare, “ka spieguar në hetuesi se 
kryengritja do të kishte karakter lufte të brendshme, 
vëllavrasje që do të justifikonte ndërhyrjen nga 
jashtë (të grekëve, jugosllavëve e amerikanëve)”.  Si 
pjesë e grupit Sejko u arrestuan më shumë se 300 

Enver Hoxha ia la atij barrën e fajit për komplotin 
kundër Sejkove. 

Hektor Sejko

Rajmond Sejko
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“ishte rast i paprecedent që të pandehurit 
nuk mbrojnë veten, por akuzën”.

Pas pushkatimit të Teme Sejkos, regjimi i 
arreston të birin Sokolin si sabotator duke 
e pushkatuar edhe atë. Kur u arrestua 
Rajmondi, djali tjetër i Temes, Shpresa, 
bashkëshortja e Temes, nuk e përballoi më.

 “Pas një procesi maratonë e pushkatuan. U 
pushkatua, po ku? Askush nuk e di. As sot 
nuk dihet ku pushojnë eshtrat e tij, madje 
për këtë ka dhjetëra legjenda, ka ndër to 
që pohojnë se është ende gjallë. I dyti iku 
Sokoli, vëllai i vogël.   Me plumb edhe ai. 
Fillimisht e shpallën armik, sabotator, pastaj 
e ekzekutuan fshehurazi. E treta ishte nëna. 
E dërrmuan tragjeditë e njëpasnjëshme 
dhe i dha fund jetës me dorën e saj”, ka 
rrëfyer Rajmondi, me pengun se nuk e 
përcolli asnjërin në varr. 

Hektori, djali i Taho Sejkos, mban mend 
turbull ditën e arrestimit. Dilte me biçikletë 
te parku i autobusëve. Pastaj rrëmujë në 
shtëpi, nëna që niset për Tiranë për të 
mësuar fatin e babait, lajmi se ishte arrestuar 
dhe xhaxhai, udhëtimet Tiranë-Shkodër për 
të mësuar fatin e babait dhe nga ana tjetër, 
vetëm heshtje. 

Babanë e tij e kishte përpirë dheu. Nuk u 
jepnin asnjë informacion. Në gjyq nuk dilte. 
Disa u thoshin se e kishin vrarë, disa se ishte 
çmendur, por asnjë informacion zyrtar. Pas 
30 vjet shpresash, ku i thoshin se mund të 
ishte gjallë, Hektor Sejko e mësoi vetëm 
pas 1990-s se sipas dokumenteve, i ati, 
ishte pushkatuar më 19 shkurt 1962. Hektori 
mbylli sytë në prill 2021, pa e gjetur babanë, 
me të cilin u nda që fëmijë.

Për një pjesë të “rezidenturave” të 
pretenduara të zbulimit grek në Sarandë, 
Sigurimi fajëson drejtpërdrejt “grupin 

himself in the cell. For Radio Belgrade, “it was an 
unprecedented case that the defendants do not 
defend themselves, but the allegation”.

After Teme Sejko shooting, the regime arrests 
his son Sokol as a saboteur, shooting him as 
well. When Rajmond, Teme’s other son was 
arrested, Shpresa, Teme’s wife, could no longer 
carry on.

“After a marathon process, he was shot. He was 
shot, but where? No one knows. Even today it is 
not known where his ashes rest, even though 
there are dozens of legends about it, some of 
them claiming that he would be still alive. Sokol, 
the younger brother, was the second to die. 
He was shot too. He was first declared as an 
enemy, a saboteur and then secretly shot dead. 
The third was the mother. Successive tragedies 
overwhelmed her and she ended her own life”, 
Rajmond confessed, with the pledge that he did 
not escort anyone to the grave.

Hektor, Taho Sejko’s son, vaguely remembers 
the day of his arrest. He rode his bicycle to the 
bus park…then situation of confusion at home, 
his mother leaved Tirana to be informed about 
his father’s fate, the news that his uncle had 
been arrested, the trips from Tirana to Shkodra 
to find out the fate of his father and on the other 
side, it was only silence.

His father vanished. They were given no 
information at all. He did not appear in court. 
People said that he had been killed, some 
that he was insane, but thay had no official 
information. After 30 years of hope, expecting 
him to be alive, it was only after 1990 that Hektor 
Sejko could know the truth. Based on files, his 
father had been shot dead on February 19, 
1962. Hektor closed his eyes/died in April 2021, 
without finding his father, with whom he had 
been separated since he was a child.

For a part of the alleged “residentures” of the 
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armiqësor të Tiranës, kryesuar nga Teme 
Sejko, Avdulla Resuli, Taho Sejko dhe Tahir 
Demi”. Vizitat e Sejkove dhe të tjerëve 
në Konispol deshifrohen nga historiku i 
Sigurimit Sarandë si udhëtime që bëheshin 
për të marrë kontakt fizik me agjentët e tyre, 
duke i justifikuar si njohje të vjetra. 

Sipas Sigurimit, në hetuesi, në vitet 1960, 
Taho Sejko pranonte se që në vitet 1953-
1954 kanë bërë përpjekje për të përgatitur 
një kryengritje të armatosur për rrëzimin e 
pushtetit popullor. Në Historikun e Sarandës 
shkruhet se Teme Sejko, që ishte personi 
kryesor i organizatës kundërrevolucionare, 
“ka spieguar në hetuesi se kryengritja 
do të kishte karakter lufte të brendshme, 
vëllavrasje që do të justifikonte ndërhyrjen 
nga jashtë (të grekëve, jugosllavëve e 
amerikanëve)”. Si pjesë e grupit Sejko 
u arrestuan më shumë se 300 veta, 
nga Tirana, Shkodra, Elbasani, Durrësi  e 
Saranda.   Kur më 1982 po goditej Kadri 
Hazbiu, Enver Hoxha ia la atij barrën e fajit 
për komplotin kundër Sejkove. 

“Në 6 mujorin e dytë të vitit 1960, u 
bë e mundur që organet e Sigurimit 
të Shtetit në Sarandë, duke punuar 
me vigjilencë e mprehtësi nën 
udhëheqjen e oragnizatës bazë 
dhe mësimeve jetëdhënëse të 
shokut Enver, bënë të mundur 
zbulimin dhe goditjen e planit 
fantazëm” 

Greek Intelligence in Saranda, the Security 
Service directly charges “the hostile group of 
Tirana, led by Teme Sejko, Avdulla Resuli, Taho 
Sejko and Tahir Demi”. Sejko’s family members 
and others visits to Konispol are deciphered 
by the Saranda Security Historical records, 
as trips organised to get physical contact 
with their agents, justifying them as being old 
acquaintances.

According to the Security Service, in 1960s, in 
the investigation premises, Taho Sejko admitted 
that during 1953-1954 they had plotted an 
armed overthrow of the popular governing 
power in Albania. On the Historical Records 
of Saranda, it is noted that Teme Sejko, who 
was the leading member of the counter-
revolutionary organization, “has explained to 
the investigator that the overthrow would be 
likely a civil war, a fratricide that would justify 
the outside border intervention (of Greeks, 
Yugoslavs and Americans).” More than 300 
people were arrested, as part of Sejko hostile 
group, from Tirana, Shkodra, Elbasan, Durres 
and Saranda. In 1982, when Kadri Hazbiu was 
charged, Enver Hoxha blamed him for the 
conspiracy against Sejko.

“In the second half of 1960, the 
State Security Services of Saranda, 
working with vigilance and acumen 
under the leadership of the base-
organization and hopeful lessons 
for life of the Comrade Enver 
Hoxha, enabled the uncover and 
cancelation of the ghost plan. ” 
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Jeta e Sigurimit të Shtetit 
në rrethin e Matit nis me një 
organizatë partie të vogël në 
numër dhe e pashtrirë në të gjithë 
fshatrat. Historiku vë në dukje një 
punë agjenturiale operative të 
dobët, me vetëm një shef seksioni 
dhe vetëm tre zbuluesa  që e 
“maskonin veprimtarinë e tyre në 
front”.Gjithë baza e punës së tyre 
në fillim ishte vetëm një listë me 
emrat e mbiemrat e të arratisurve. 
Por në pak kohë, situata e tyre 
ndryshoi. Për secilin grup të 
cilësuar armik ata kishin të dhënat 
bazë, nga numri i anëtarëve te 
bazat ku merrnin ndihmë e zonat 
ku fshiheshin.  Në katër vite, nga 
viti 1944 deri në vitin 1948, arritën 
të asgjësojnë plotësisht dhe 
pjesërisht grupet kundërshtare që 
vepronin në rrethin e Matit. 

Në katër vite u likuiduan:  
grupi i Xhemal Vatës nga 
Macukulli me 6 veta, grupi 
i Sali Llanit nga Derjani me 
11 veta, grupi i Sul Kurtit me 
4 veta, grupi i Haziz Suçit 
me 3 veta, ai i Shahin Doçit 
me 4 veta, grupi i Bilal Kolës 
që iu vranë 8 veta, grupi i 
Ndrec Lufit që ju vranë 7 
veta dhe grupi i Mark Dod 
Gjinit me 3 të vrarë. “Nga 
15 bandat e armatosura me 
80 banditë që vepronin në 
rreth shpëtuan: banda e 
Bilal Kolës, 11 veta, banda e 

State Security Service in Mat 
district, at the beginning of its 
foundation was a Small Party 
organization, consisting of a few 
members and no expansion in the 
surroundings. Historical Records 
reveal a poor operational work of 
the Secret intelligence, with only 
one Chief of Section and only three 
whisteblowers “who masked their 
activity at the Front.”  Their main 
task, at first, was just to compile a 
list of names and surnames of the 
fugitives. But in a short time, their 
situation changed. They had basic 
data for each group considered as 
hostile, starting from the number of 
members at the Bases that helped 
them and their secret locations. In 
four years, from 1944 to 1948, they 
managed to totally and partially 
eliminate the opponent groups 
operating in the district of Mat.

In four years there have been 
finished off: 6 members of 
Xhemal Vata group from 
Macukull, 11 members of Sali 
Llani group from Derjan, 4 
members of Sul Kurti group, 3 
members of Haziz Suçi group, 4 
members of Shahin Doçi group, 
8 members of Bilal Kola’s group 
killed, 7 members of Ndrec Lufi’s 
group killed and 3 members of 
Mark Dod Gjini’s killed. “Out of 
15 armed bands  with 80 bandits 
effective in the district, the only 
to survive were : 11 members of 
Bilal Kola’s gang, 2 members of 
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Tre litarë te Qafa e Kishës 
Ndërsa regjimi konsolidonte pushtetin duke shtrirë ndikimin e 
tij edhe në zonat më të thella, përmes të dhëna të 
bashkëpunëtorëve që përfshinin në grupe armiqësore, pritësit, 
strehuesit dhe ata që kishin dijeni, por nuk raportonin për 
kundërshtarët e regjimit, shpesh, frika i bënte banorët të 
tregonin devotshmëri të paarsyeshme, siç e paraqet Sigurimi.  

Shpesh, populli ndahej në mbështetës të regjimit, të cilët 
ndihmonin organet e Sigurimit dhe në antikomunistë, çka 
shkaktoi edhe viktima të herëpashershme.

Vrasja e komunistes Shkurte Cara në korrik të 1949 nga 
kundërshtarët politikë bëri që dhe hakmarrja të ishte e shpejtë. 
3 ditë pas vrasjes së saj, "me 10 korrik 1949 organet e Sigurimit 
arrestuan 17 persona nga më të dyshimtët e që disponoheshin 
të dhëna se janë strehues të bandave dhe kishin dijeni rreth 
vrasjes së Shkurtës e Zef Bruçit, duke përfshirë dhe dy agjentë 
të bandës që ishin komunista. Nga hetuesia e shpejtë e zhvilluar 
brenda 3 ditëve u zbuluan bashkëpuntorët e banditëve dhe 13 
veta iu kaluan gjyqit, 3 u dënuan me vdekje dhe u ekzekutuan me 
varje në litar. Ekzekutimi i tyre u bë në vendin ku ishte kryer 
vrasja e Shkurte Carës në Qafën e Kishës, 9 të tjerë u dënuan 
me burgime të ndryshme deri në 25 vjet“. Teksa Sigurimi 
pranon se hetuesia zgjati vetëm 3 ditë, 3 veta u çuan në litar, jo 
se e kishin vrarë atë, por se sipas Sigurimit, kishin strehuar 
kundërshtarë të pushtetit dhe mund të kishin dijeni.

BURREL
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Mark Dod Gjinit 2 veta dhe një individ, Gjon 
Mhilli”, vëren historiku i Burrelit.

4 muaj prita për një familje
Në muajin dhjetor 1946 Seksioni i Mbrojtjes 
së Popullit mori informacion se grupi i Tahir 
Menës ishte parë në pyjet e katundit Vinjoll 
në Mat. Një togë prej 40 vetash u vu në 
gatishmëri duke u ndarë në 4 prita. Më 3 
dhjetor, prita që komandohej nga Sabri 
Protopapa nga Korça diktoi tym në Pyllin 
e Semës dhe u zbulua se aty ishte grupi i 
Tahir Menës me 11 veta, që e kishte diktuar 
Sigurimi dhe ishte në mbrojtje. 

Kur u hap zjarr, nga forcat e Sigurimit pati 
dy të vrarë, ndërsa nga kundërshtarët e 
pushtetit, u vranë Selman Mena (babai i Tahir 
Menës), Hasan Mena, Man Mena dhe u kap i 
plagosur rëndë Lam Mena i cili vdiq pas disa 
ditësh në spital. ”Kapja e gjallë e Lam Manes 
krijoi mundësinë që të merreshin të dhëna 
të zgjeruara mbi bandën, ndërsa pjestarët 
e tjerë të bandës përfituan pozicioni i vendit 
të thyer e pyllit dhe e kaluan rrethimin 
duke kaluar në Blloc të Selitës“.  Ndjekja e 
pjesës tjetër të familjes Mena dhe miqve të 
tyre vazhdoi. Më 21 prill 1947, Sigurimi merr 
të dhëna të tjera dhe vihet në ndjekje të 
Tahir Menës, duke i shkaktuar një plagë në 
këmbë, çka bëri që ta ndiqnin për 12 ditë 
rresht. Një informacion tjetër e vendoste 
Menën e plagosur në Pllajën e Gurit. “Forcat 
ju futën pyllit në kërkim në orën 5 të datës 
1947 banda u rrethua, gjatë përpjekjes u 
vra kryebanditi Tahir Mena, Bajram Mena u 
plagos rëndë si dhe Qazim Mena u plagos 
dhe vdiq në spital. Gjithashtu u plagosen 
dhe Isa Mena, Mexhit Mena, dhe dolën nga 
rreshtimi Ali Mena dhe Ramiz Mena dhe të 
plagosur lehtë Isa e Mexhit Mena ku këta 
u kapën pas 10 ditësh“, vërehet në historik.

Mark Dod Gjini’s gang and Gjon Mhilli”, is noted 
in Burrel Historical records.

4 months ambush for a family 
In December 1946 the People’s Defense 
Section was informed that Tahir Mena’s group 
had appeared in the forests of Vinjoll village, in 
Mat. A unit of 40 men, divided into 4 ambushes 
got in waiting position. On December 3, the 
ambush led by Sabri Protopapa from Korça 
saw smoke in the Sema Forest and soon it was 
revealed that there was Tahir Mena’s group of 
11 members, who have been dictated by the 
Security Service and were under protection.
2 members of the Security Service forces 
had been killed after they opened fire, while 
by the side of the government opponents 
remained killed Selman Mena (Tahir Mena’s 
father), Hasan Mena, Man Mena and Lam 
Mena was seriously wounded and died a few 
days later at the hospital. “Lam Mana who 
captured alive enabled the chance to provide 
in depth information on the band, while the 
other members of the band took advantage of 
the rough forest site position and crossed the 
barrier, by passing through Blloc of Selita ”. The 
chase of the rest of Mena’ family members and 
their friends continued. On April 21, 1947, the 
Security Service received further information 
and chased Tahir Mena, wounding his leg, 
which led to his pursuit for 12 consecutive 
days. Another piece of information placed the 
wounded Mena in Pllaja e Gurit. “The Forces 
entered in the Forest in 1947, at 5 o’clock,  the 
band was surrounded, the gang leader Tahir 
Mena killed in attempt , Bajram Mena seriously 
injured and Qazim Mena wounded and died 
later in hospital. “Isa Mena and Mexhit Mena, 
were also wounded. Ali Mena and Ramiz Mena 
came out of the siege, while Isa and Mexhit 
Mena were lightly wounded and they had 
been captured 10 days later”, it is noted in the 
Historical Records.
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Tre litarë te Qafa e Kishës  
Ndërsa regjimi konsolidonte pushtetin 
duke shtrirë ndikimin e tij edhe në 
zonat më të thella, përmes të dhëna të 
bashkëpunëtorëve që përfshinin në grupe 
armiqësore, pritësit, strehuesit dhe ata 
që kishin dijeni, por nuk raportonin për 
kundërshtarët e regjimit, shpesh, frika i 
bënte banorët të tregonin devotshmëri të 
paarsyeshme, siç e paraqet Sigurimi.  

Shpesh, populli ndahej në mbështetës 
të regjimit, të cilët ndihmonin organet e 
Sigurimit dhe në antikomunistë, çka shkaktoi 
edhe viktima të herëpashershme.

Vrasja e komunistes Shkurte Cara në korrik 
të 1949 nga kundërshtarët politikë bëri që 
dhe hakmarrja të ishte e shpejtë. 3 ditë pas 
vrasjes së saj, “me 10 korrik 1949 organet 
e Sigurimit arrestuan 17 persona nga më të 
dyshimtët e që disponoheshin të dhëna se 
janë strehues të bandave dhe kishin dijeni 
rreth vrasjes së Shkurtës e Zef Bruçit, duke 
përfshirë dhe dy agjentë të bandës që 
ishin komunista. Nga hetuesia e shpejtë 
e zhvilluar brenda 3 ditëve u zbuluan 
bashkëpuntorët e banditëve dhe 13 veta iu 
kaluan gjyqit, 3 u dënuan me vdekje dhe 
u ekzekutuan me varje në litar. Ekzekutimi 
i tyre u bë në vendin ku ishte kryer vrasja e 
Shkurte Carës në Qafën e Kishës, 9 të tjerë 
u dënuan me burgime të ndryshme deri në 
25 vjet“. Teksa Sigurimi pranon se hetuesia 
zgjati vetëm 3 ditë, 3 veta u çuan në litar, jo 
se e kishin vrarë atë, por se sipas Sigurimit, 
kishin strehuar kundërshtarë të pushtetit 
dhe mund të kishin dijeni.

7 të vrarët e familjes Lufi  
Historiku i Sigurimit të Shtetit,  nuk jep 
të dhëna se pse familja Lufi nga Mirdita, 
kishte dalë në arrati kur në pushtet 
erdhën komunistët. Historiku mjaftohet me 
përcaktimin e zonës ku ajo qarkullonte dhe 
numërimin e të vrarëve në mesin e saj. 

Three ropes at Qafa e Kishës
As the regime consolidated its power by 
extending its influence to even the most 
remote areas, through collaborators included in 
hostile groups, hosts, those who offered them 
shelter, as well as those who had informations 
about the regime opponents but did not report. 
The fear obliged residents quite often to show 
irrational devotion, as noted by the Security 
Service.

The people were often divided into regime 
supporters, who helped the Security Service 
Forces, and anti-communists, which caused 
sporadic victims.

The elimination of the communist Shkurte Cara 
in July 1949 by political opponents stimulated 
a prompt revenge. 3 days after her murder, 
“on July 10, 1949, the Security Service arrested 
17 of the most suspicious persons, who had 
information beacuse they were gang hosts 
and had information about the murder of 
Shkurta and Zef Bruçi, including two agents of 
the gang, who were communists. The prompt 
investigation carried out within 3 days, revealed 
the gang’s accomplices and 13 people were 
trialed, 3 were sentenced to death by hanging:  
“Their execution took place at the site where 
Shkurte Cara was murdered, in Qafa e Kishës, 
9 others were sentenced up to 25 years, for 
different detentions”. While the Security Sevice 
admits that the investigation lasted only 3 days, 
3 people were hanged, not because they had 
killed her, but according to the Security Service, 
they had protected the government opponents 
and could have information about them.

7 members of Lufi family killed 
The State Security Historical Records do not 
provide any data on why the Lufi family from 
Mirdita fled, when the communists took power. 
The Historical Records only determine the area 
where it dispersed and the number of the killed 
people.
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Grupi i Ndrec Lufit del të 
ketë qëndruar në arrati 
në zonën e Selitës në 
Mirditë, që asokohe ishte 
në administrim të rrethit të 
Matit. Sulmi i parë i pushtetit 
kundër saj është në nëntor 
të vitit 1947, kur edhe 
Sigurimi vret Llesh Lufin. Dy 
muaj më pas vritet Nikollë 
Lufi, ndërsa në përpjekjen 
e fundit plagoset edhe 
Ndrec Lufi. Më 2 maj 1947 
banda rrethohet në grykën 
e Skurajve Kurbnesh, 
ku mbeten të vrarë 2 
nga anëtarët kryesorë 
të grupit: Tanush Lufi dhe Pep Lufi. Me 4 
të vrarë dhe Ndrecën të plagosur, me një 
sërë forcash në ndjekje mbijetesa e tyre 
vështirësohet, ndërsa në Mirditë, të vrarët 
mes kundërshtarëve të komunistëve ishin 
të shumtë. ‘‘Nga kjo bandë prej vitit 1948 
u vranë 7 veta dhe nga 10 veta që kishte 
i mbetën 3 veta të cilët bashkë me Ndrec 
Lufin kaluan në Jugosllavi“.

“Nuk e dorëzoj dajën“
Në vitin 1949 Sigurimi likuidon grupin e Tafë 
Vatës, atë të Ram Dervishit, grupin e Toskut 
dhe vret Geg Zef Hysenin, Lamë Daçin. Mes 
shumë grupeve që binin në duart e regjimit 
e mandej në litar a plumb, sfidë për ta 
mbetej grupi i Bilal Kolës, i cili kishte me vete 
11 veta, vëllezër, nipa e miq që mundën t‘u 
shpëtojnë ndjekjeve. Arsyet pse ajo shpëtoi 
janë disa. 

“Banda e Bilal Kolës mundi të shpëtojë 
sepse në bandë kish pjesëtar me shkollë 
dhe dinin të manovronin në çdo situatë 
që u paraqitej, kishin unitet sepse ishin të 

Ndrec Lufi’s group turns out 
to have escaped to Selita 
region, in Mirdita, which at 
that time was under the 
administration of Mat district. 
The first government attack 
against it was in November 
1947, when the Security 
Service also killed Llesh Lufi. 
Two months later, Nikolle 
Lufi was killed, while Ndrec 
Lufi was wounded in the 
last attempt. The gang is 
surrounded at the gorge of 
Skuraj in Kurbnesh, on May 
2, 1947, where 2 main group 
members Tanush Lufi and 

Pep Lufi remained killed. Their survival became 
difficult with a balance of 4 people killed and 
Ndreca wounded, with a number of forces in 
chase, while in Mirdita, the opponents of the 
communists killed were numerous. “Since 1948, 
from this gang were killed 7 members and out 
of 10 only 3 remained alive, who together with 
Ndrec Lufi crossed into Yugoslavia border “.

“I do not conseign my uncle”
In 1949 the Security Service eliminated the group 
of Tafë Vata, that of Ram Dervishi, the group of 
Tosk and killed Geg Zef Hyseni and Lam Daçi. 
Among many groups that fell into the hands of 
the regime and then on the ropes or bullets, the 
Security Service challenge remained the group 
of Bilal Kola, who had 11 members, brothers, 
nephews and friends who managed to escape 
to the persecution. There were many reasons 
why it survived.
“Bilal Kola’s gang could survive because parts 
of the gang were well-educated members 
and they knew how to maneuver in every 
unexpected situation, they had unity because 

7 të vrarët e familjes Lufi 
Historiku i Sigurimit të Shtetit,  nuk jep të dhëna se pse familja 
Lufi nga Mirdita, kishte dalë në arrati kur në pushtet erdhën 
komunistët. Historiku mjaftohet me përcaktimin e zonës ku ajo 
qarkullonte dhe numërimin e të vrarëve në mesin e saj. 

Grupi i Ndrec Lufit del të ketë qëndruar në arrati në zonën e Selitës në Mirditë, që asokohe ishte në administrim të 
rrethit të Matit. Sulmi i parë i pushtetit kundër saj është në nëntor të vitit 1947, kur edhe Sigurimi vret Llesh Lufin. Dy muaj 
më pas vritet Nikollë Lufi, ndërsa në përpjekjen e fundit plagoset edhe Ndrec Lufi. Më 2 maj 1947 banda rrethohet në 
grykën e Skurajve Kurbnesh, ku mbeten të vrarë 2 nga anëtarët kryesorë të grupit: Tanush Lufi dhe Pep Lufi. Me 4 të 
vrarë dhe Ndrecën të plagosur, me një sërë forcash në ndjekje mbijetesa e tyre vështirësohet, ndërsa në Mirditë, të 
vrarët mes kundërshtarëve të komunistëve ishin të shumtë. ‘‘Nga kjo bandë prej vitit 1948 u vranë 7 veta dhe nga 10 
veta që kishte i mbetën 3 veta të cilët bashkë me Ndrec Lufin kaluan në Jugosllavi“.

Vrasja e kapedanit  
Fuqizimi i pushtetit bëhej me eliminimin e kundërshtarëve më të fortë. Historiku i Sigurimit e pranon në 
mënyrë të tërthortë, teksa numëron kundërshtarë në numër të madh që duheshin eliminuar. 

Me 10 qershor 1946, seksioni i Sigurimit ishte informuar nga populli 
se Marka Gjon Marku, një prej kundërshtarëve më të fortë të 
regjimit, ishte diktuar në katundin Prosek të Mirditës dhe nga  andej 
do të kalonte në Buzhiq. Me këtë informacion, forcat e Mbrojtjes së 
Popullit organizuan disa prita sekrete. Prita që ishte vendosur në 
rrugën Prosek-Malaj asgjësoi Mark Gjon Markun dhe korrierin e tij 
Ndue Pjetër Gjoni. E dhëna për të në historik përmblidhet thuktazi, 
ndonëse vrasja u konsiderua sukses për organet e Sigurimit, sepse 
ai kishte ndikim  te të gjitha grupet kundërshtare në rrethin e 
Mirditës dhe rrethet fqinje. “Ai konsiderohej prej tyre si kryetari i 
rezistencës në Shqipëri. Nga ana e armikut, vrasja e tij u quajt 
humbje e madhe dhe në letrat që i dërgonte Salit Llanit kapobanda 
e Librazhdit, Rustem Dani, thoshte që: „Siç na lajmërojnë puntorët e 
Partisë mretnore, zoti Mark Gjon Marku është vrarë në qarkun e 
Tiranës veti i dyti me datën 13.6.1946, vrasja e Markut të na 
lajmërohet me siguri në gazetë se jemi shumë të mërzitur, pra lutemi 
me marrjen e kësaj shkrese na ktheni përgjigje“.
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një familjeje, njihnin 
terrenin, ishin njerëz 
të sakrificave... Taktikë 
tjetër ishte edhe ajo që i 
komprometonte njerëzit 
duke bërë krushqi, 
kumbari e byrazerllek“, 
rendit pothuaj me 
admirim Sigurimi, por 
duke pranuar edhe 
pikën ku çalonte. “Ata 
përdorën kundër nesh 
agjenturën tonë e 
cila loste dopio rol, na 
njoftonte ne ku ishte 
banda dhe njoftonte 
Bilalin që të largohej...
Agjentura e ngritur 
kundër tij nuk na e dha 
Bilalin se kishte lidhje gjaku dhe në fund 
u kuptua se kishte tradhtuar organet e 
Sigurimit“, vëren historiku. 

Bashkëpunëtori “Rrënja e Spinaqit“ kishte 
sakrifikuar të tjerë për të mos dorëzuar 
Bilal Kolën. Në janar 1948 ai kishte dorëzuar 
shokët e Bilalit, grupin e Hazis Suçit, që u 
rrethua në pyll dhe u vra më 3 janar 1948.  
“Pas shumë përpjekjesh, agjenti deklaroi se 
Bilalin e kishte dajë dhe që nuk e jepte, dhe 
u quajt tradhëtar dhe si i tillë u përjashtu 
nga agjentura“.

Vrasja e kapedanit  
Fuqizimi i pushtetit bëhej me eliminimin 
e kundërshtarëve më të fortë. Historiku i 
Sigurimit e pranon në mënyrë të tërthortë, 
teksa numëron kundërshtarë në numër të 
madh që duheshin eliminuar. Me 10 qershor 
1946, seksioni i Sigurimit ishte informuar 
nga populli se Marka Gjon Marku, një prej 
kundërshtarëve më të fortë të regjimit, 
ishte diktuar në katundin Prosek të Mirditës 
dhe nga  andej do të kalonte në Buzhiq. 

they were members of the 
same family, they were 
familiar with the terrain, they 
were people of sacrifices ...
Another tactic was the one 
that compromised people 
by arranging marriages, 
godfathering and fraternity 
“, the Security Service notes 
almost with admiration, but 
also accepting their weak 
points.”They used against 
us our Secret Agents who 
played a double role, 
informing us where the gang 
would be and at the same 
time informing Bilal to leave ... 
The Secret Agents appointed 
to be against him did not 

obey, because they had a same-bloodedness 
relationship and in the end it was realized that 
Security Service units were betrayed “, it is noted 
on the Historical Records.
The “Rrënja e Spinaqit /Spinach Root” collaborator 
had sacrificed others not to conseign Bilal Kola. 
In January 1948 he conseigned Bilal’s comrades, 
Hazis Suçi’s group, who were surrounded in the 
forest and killed in January 3, 1948. “After many 
attempts, the Secret Agent declared that Bilal 
was his uncle and that he couldn’t conseign him. 
He was called a traitor and expelled from the 
Security Service.”

The captain murder
The power strengthening was done by 
eliminating the strongest opponents. Security 
Historical Records admits it indirectly, as it 
counts the large numbers of opponents 
that had to be eliminated. On June 10, 1946, 
the Security Service section was informed 
by the people that Marka Gjon Marku, one 
of the regime’s strongest opponents, had 
been dictated to the Prosek village, in Mirdita 
and from that point would cross to Buzhiq. 

“Nuk e dorëzoj dajën”
Në vitin 1949 Sigurimi likuidon grupin e Tafë Vatës, atë të Ram 
Dervishit, grupin e Toskut dhe vret Geg Zef Hysenin, Lamë 
Daçin. Mes shumë grupeve që binin në duart e regjimit e 
mandej në litar a plumb, sfidë për ta mbetej grupi i Bilal Kolës, 
i cili kishte me vete 11 veta, vëllezër, nipa e miq që mundën t‘u 
shpëtojnë ndjekjeve. Arsyet pse ajo shpëtoi janë disa. 

“Banda e Bilal Kolës mundi të shpëtojë sepse në bandë kish 
pjesëtar me shkollë dhe dinin të manovronin në çdo situatë që 
u paraqitej, kishin unitet sepse ishin të një familjeje, njihnin 
terrenin, ishin njerëz të sakrificave... Taktikë tjetër ishte edhe 
ajo që i komprometonte njerëzit duke bërë krushqi, kumbari e 
byrazerllek“, rendit pothuaj me admirim Sigurimi, por duke 
pranuar edhe pikën ku çalonte. “Ata përdorën kundër nesh 
agjenturën tonë e cila loste dopio rol, na njoftonte ne ku ishte 
banda dhe njoftonte Bilalin që të largohej...Agjentura e ngritur 
kundër tij nuk na e dha Bilalin se kishte lidhje gjaku dhe në 
fund u kuptua se kishte tradhtuar organet e Sigurimit“, vëren 
historiku. 

Bashkëpunëtori “Rrënja e Spinaqit“ kishte sakrifikuar të tjerë 
për të mos dorëzuar Bilal Kolën. Në janar 1948 ai kishte 
dorëzuar shokët e Bilalit, grupin e Hazis Suçit, që u rrethua në 
pyll dhe u vra më 3 janar 1948.  “Pas shumë përpjekjesh, agjenti 
deklaroi se Bilalin e kishte dajë dhe që nuk e jepte, dhe u quajt 
tradhëtar dhe si i tillë u përjashtu nga agjentura“.

BURREL
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Me këtë informacion, forcat e Mbrojtjes së 
Popullit organizuan disa prita sekrete. Prita 
që ishte vendosur në rrugën Prosek-Malaj 
asgjësoi Mark Gjon Markun dhe korrierin 
e tij Ndue Pjetër Gjoni. E dhëna për të në 
historik përmblidhet thuktazi, ndonëse 
vrasja u konsiderua sukses për organet e 
Sigurimit, sepse ai kishte ndikim  te të gjitha 
grupet kundërshtare në rrethin e Mirditës 
dhe rrethet fqinje. “Ai konsiderohej prej tyre 
si kryetari i rezistencës në Shqipëri. Nga 
ana e armikut, vrasja e tij u quajt humbje 
e madhe dhe në letrat që i dërgonte Salit 
Llanit kapobanda e Librazhdit, Rustem 
Dani, thoshte që: „Siç na lajmërojnë 
puntorët e Partisë mretnore, zoti Mark Gjon 
Marku është vrarë në qarkun e Tiranës veti 
i dyti me datën 13.6.1946, vrasja e Markut të 
na lajmërohet me siguri në gazetë se jemi 
shumë të mërzitur, pra lutemi me marrjen e 
kësaj shkrese na ktheni përgjigje“.

Considering this information, the People’s 
Defense Forces planned several secret 
ambushes. The ambush positioned on the 
Prosek-Malaj road, eliminated Mark Gjon 
Marku and his courier Ndue Pjetër Gjoni. Its 
story is summarized concisely, although his 
murder was considered as a success for the 
Security Service Entities, because he had a 
great influence on all the opponent groups in 
Mirdita reagion and neighboring districts. “For 
the Security Service he was considered as 
the leader of the resistance in Albania. For 
the opponents his murder was a great loss as 
noted on the correspondence that Librazhd 
gangleader Rustem Dani had with Sali Llani 
says: “As the Royal Party workforce informs, Mr. 
Mark Gjon Marku together with another friend 
was killed in the district of Tirana, in June 13, 
1946. Mark’s murder must be announced on 
the newspaper because we are worried, so 
please, after receiving this letter, answer back”.
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Kurthe, vrasje pa gjyq, 
vrasje në shtëpi a pyll, 
kontrolle në “shpella e 
gropa”, shtëpi pritëse, 
ekspozime trupash 
të pajetë në kala, 
grupe armiqësore 
e diversantë, e 
nxijnë historikun e 
Sigurimit të Krujës, 
ku, nëse marrim të 
mirëqena vetëm 
shifrat, ka pasur edhe 
hakmarrje. Tradhtia 
e të afërmve luan po 
ashtu rol, duke nxjerrë 
në prita kundërshtarë 
të regjimit. 

Dora e fortë e Sigurimit në këtë rreth do të 
kërkonte deri në 200 veta për të asgjësuar 
grupin e Frano Mirit. Shefi i Seksionit të 
Sigurimit dërgoi dy shkresa urgjente brenda 
ditës, më 1 mars 1948, duke theksuar se 
rrethimi i tyre do të vazhdojë edhe natën në 
pyllin e katundit Shëmri. Përplasja e grupit 
të Frano Mirit me Sigurimin do të vazhdonte 
gjatë, nëse vërejmë vrasjet që Sigurimi 
ia faturon Mirit, i cili përbënte një sfidë më 
vete për ta, duke qenë se ishte në kontakt 
edhe me grupet kundërshtare të regjimit, 
në Mirditë e Kurbin. Ai kishte qenë partizan 
që doli nga radhët kur iu kërkua të luftonte 
kundër dajës së tij, Prek Cali. Përndjekja e 
familjes së Frano Mirit kishte nisur hapur më 
1946, kur mes 10 të vrarëve të masakrës së 
Gurëzit, 4 mbanin mbiemrin e tij.

Ambushes, extraju-
dicial murders in the 
houses or forests 
chase in “caves and 
pits”, guest houses, 
exposure of corpes 
in castles, hostile 
groups and saboteurs, 
dimmed the Historical 
Records of Kruja Se-
curity Service, where, 
if we assume as true 
only figures, there has 
also been revenge. 
The betrayal of rela-
tives also had a part 
in ambushing regime 

opponents.

The strong hand of Security Service in this 
district would need up to 200 men to annihilate 
Frano Miri’s group. The Chief of the Security 
Service Section sent two urgent letters during 
the day of March 1, 1948, emphasizing that 
their siege would persist even during the night 
into the forest of Shëmri village. The clash of 
Frano Miri’s group with the Security Service 
would carry on for a long time, if we notice the 
murders alleged to Miri by the Security Service, 
who was a real challenge for them, since he 
was in touch with the opponent groups in 
Mirdita and Kurbin. He had been a partisan who 
gave up when he was asked to fight against his 
uncle, Prek Cali. The persecution of Frano Miri’s 
family begun openly in 1946, when among the 
10 persons killed in the Gurëz massacre, 4 had 
his surname.
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ka pasur edhe hakmarrje. Tradhtia e të afërmve luan po ashtu 
rol, duke nxjerrë në prita kundërshtarë të regjimit. 

Dora e fortë e Sigurimit në këtë rreth do të kërkonte deri në 200 veta 
për të asgjësuar grupin e Frano Mirit. Shefi i Seksionit të Sigurimit 
dërgoi dy shkresa urgjente brenda ditës, më 1 mars 1948, duke 
theksuar se rrethimi i tyre do të vazhdojë edhe natën në pyllin e 
katundit Shëmri. Përplasja e grupit të Frano Mirit me Sigurimin do të 
vazhdonte gjatë, nëse vërejmë vrasjet që Sigurimi ia faturon Mirit, i cili 
përbënte një sfidë më vete për ta, duke qenë se ishte në kontakt 
edhe me grupet kundërshtare të regjimit, në Mirditë e Kurbin. Ai 
kishte qenë partizan që doli nga radhët kur iu kërkua të luftonte 
kundër dajës së tij, Prek Cali. Përndjekja e familjes së Frano Mirit 
kishte nisur hapur më 1946, kur mes 10 të vrarëve të masakrës së 
Gurëzit, 4 mbanin mbiemrin e tij.

19 mars 1946. I tërhequr në bashkëpunim nga Sigurimi i 
Shtetit, Bajram Kau fton në shtëpinë e tij 7 krutanë që ishin 
në kërkim. Është festa e Novruzit dhe sapo miqtë hyjnë në 
shtëpi, bashkëpunëtori njofton shokët e Sigurimit. 

Rrethimi u bë trefish duke marrë pjesë në operacion një numër i madh 
forcash, si nga ato të Mbrojtjes së Popullit, ashtu edhe të komandës së 
vendit. Akuzoheshin si bandë dhe operacioni do të kryhej brenda mbi 
qytet, në krye të Krujës. Sipas historikut të Sigurimit, “qëllimi ishte të 
kapeshin të gjallë në pamundësi, të asgjësoheshin”. Ka mospërputhje 
megjithatë, për sa i takon kohëzgjatjes së operacionit. Në fillim thuhet 
se “Rrethimi u bë natën, pa bujë. Dy orë para se të binte mëngjesi, 
mbaroi rrethimi. Krisi pushka, pasi nga thirrjet që ju bë, nuk dëgjuan 
të dorëzohen”. Më tej shënohet, “lufta me ta zgjati gjithë ditën, deri 
pas dreke. Duke parë këtë rezistencë të tyre, forcat morën urdhërin 
për t’u djegur shtëpia dhe kështu u veprua. Në këtë përpjekje u vranë 
kriminelët Ibrahim Kupi, Cen Taga e një djalë i Ibrahim Kupit”. Ibrahimi 
dhe i biri Jakupi, kishin dalë në male menjëherë pas lufte. 

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Cen Taga - vrarë
2.  Djali i Ibrahimit – vrarë
3.  Frano Miri – vrarë
4.  Ibrahim Kupi – vrarë
5.  Pashk Zef Hoti – vrarë
6.  Pjetër Mark Doci – vrarë
7.  Zef Përvuka – vrarë

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Krujë

Kruja

Pabesi për Novruz
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Pabesi për Novruz   
19 mars 1946. I tërhequr në bashkëpunim 
nga Sigurimi i Shtetit, Bajram Kau fton në 
shtëpinë e tij 7 krutanë 
që ishin në kërkim. Është 
festa e Novruzit dhe sapo 
miqtë hyjnë në shtëpi, 
bashkëpunëtori njofton 
shokët e Sigurimit. Rrethimi 
u bë trefish duke marrë 
pjesë në operacion një 
numër i madh forcash, 
si nga ato të Mbrojtjes 
së Popullit, ashtu edhe 
të komandës së vendit. 
Akuzoheshin si bandë 
dhe operacioni do të 
kryhej brenda mbi qytet, 
në krye të Krujës. Sipas 
historikut të Sigurimit, 
“qëllimi ishte të kapeshin 
të gjallë në pamundësi, 
të asgjësoheshin”. Ka mospërputhje 
megjithatë, për sa i takon kohëzgjatjes së 
operacionit. Në fillim thuhet se “Rrethimi u 
bë natën, pa bujë. Dy orë para se të binte 
mëngjesi, mbaroi rrethimi. Krisi pushka, 
pasi nga thirrjet që ju bë, nuk dëgjuan të 
dorëzohen”. Më tej shënohet, “lufta me ta 
zgjati gjithë ditën, deri pas dreke. Duke 
parë këtë rezistencë të tyre, forcat morën 
urdhërin për t’u djegur shtëpia dhe kështu u 
veprua. Në këtë përpjekje u vranë kriminelët 
Ibrahim Kupi, Cen Taga e një djalë i Ibrahim 
Kupit”. Ibrahimi dhe i biri Jakupi, kishin dalë 
në male menjëherë pas lufte. 

Vrasje e papublikuar
Nëse ka ende kaq të zhdukur, fati i të 
cilëve nuk u mësua kurrë, ndonëse një 
ditë u arratisën a u nisën për t’u arratisur, 
ndonjë e dhënë del herë pas here pothuaj 
në mënyrë të rastësishme në dokumentet 

Betrayal on  Novruz holiday
March 19, 1946. Attracted in collaboration by 
the State Security Service, Bajram Kau invites to 

his house 7 habitants from 
Kruja who were declared 
wanted. It is on the Novruz 
Holiday that as soon as the 
guests enter the house, 
the collaborator notifies 
the Security Sevice agents. 
The siege was tripled 
with the participation of a 
large number of forces, 
both from the People’s 
Defense and the country’s 
command. They were 
accused of being a gang 
and the operation would 
be carried out inside the 
city, at the top of Kruja 
city. According to the 
Security Service historical 

records, “the main objective was to capture 
them alive and if not to annihilate them”. There 
are inconsistencies, however, in terms of the 
operation extent. At the beginning it is said that 
“The siege took place at night, without fuss. 
Two hours before dawn, the siege ended. They 
were shot as far as they were called but there 
was no sign of surrender”. Further it is noted: 
“the war with them took all day. Considering 
their resistence, the Security forces were 
ordered to burn the house. The house was 
burned and in this attempt were killed Ibrahim 
Kupi, Cen Taga and one of the sons of Ibrahim 
Kupi”. Ibrahim and his son had been hiding in 
mountains after the war.

Unreported  murder
On the files of Security Service, almost 
randomly, some indications come out, although 
there are  still so many missing, whose fate was 
never known, even though one day they tried 
to escape or managed to do it. The Security 
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e Sigurimit. Duke 
dashur të arrestojë një 
bashkëpunëtor që kishte 
tradhtuar, Sigurimi ndërton 
një skemë, siç e pranon 
me vëmendje të madhe. 
Operativi i zonës i kërkon 
takim për të diskutuar 
më të një problem mjaft 
të rëndësishëm. Biseda 
mes operativit dhe 
bashkëpunëtorit që do 
të arrestohej në mënyrë 
sekrete nxjerr në pah një 
tjetër sekret, një sekret 
me një të vrarë. Atij iu 
kërkua ndihmë në kapjen 
e një ish-të arratisuri dhe ai 
pranoi, ndonëse ky ishte 
veçse provokim për të 
mbuluar mungesën e tij në 
Krujë. 

“Ka ardhur Pashk Zef Hoti nga Jugosllavia 
dhe unë nuk e njoh”, tha operativi, shkruhet 
në historikun e Krujës, duke shtuar në 
kllapa: (në fakt, Pashk Zef Hoti ishte vrarë si 
diversant qysh në vitin 1954, por vrasja e tij 
nuk ishte publikuar)”.

 Hakmarrja për prokurorin
Sigurimi i Shtetit pretendon që në muajin 
nëntor të 1946-s, në Krujë, “kriminelët”, 
emërtim që përdor për kundërshtarët e 
regjimit, kryenin krime çdo javë. Por as 
hakmarrja e Sigurimit nuk mungoi. 4 ditë 
pas vrasjes së prokurorit të Burrelit, mes 
Mamurrasit e Burizanës, “forcat e mbrojtjes  
kapën dhe ekzekutuan në vendin e 
ngjarjes, bazat e këtyre kriminelëve, që 
ishin Lazër Gjoka nga Bushneshi, Ymer 
Leka nga Burizana, Vesel Zogu nga Luzi 
dhe Gjon Mark Kola nga Burizana”. Sigurimi 
e thekson se ekzekutimi i “kriminelëve” 

Service attentively 
built a scheme, 
attempting to arrest an 
accomplice who had 
betrayed. The local 
operative asked him 
for a meeting in order 
to discuss about a very 
important issue. The 
conversation between 
the operative and 
the accomplice who 
would be secretly 
arrested revealed 
another secret, a 
secret with one man 
killed. It was asked his 
help to catch a former 
fugitive and he agreed, 
although this was only 
a provocation to cover 

up his absence in Kruja.

“Pashk Zef Hoti came from Yugoslavia and I 
do not know him”, the Security operative said, it 
is written in Kruja Historical Records, adding in 
parentheses: (in fact, Pashk Zef had been killed 
as a saboteur since 1954, but his murder wasn’t 
reported)”.

Vengeance for the prosecutor
The State Security claims that in November 1946, 
in Kruja, “criminals”, a term used for the regime 
opponents, committed crimes every week and 
the Security Service revenge couldn’t miss too. 
4 days after the murder of Burreli Prosecutor, 
between Mamurras and Burizana vicinity, “the 
Defense Forces captured and killed on spot, 
the base of these criminals, who were Lazër 
Gjoka from Bushnesh, Ymer Leka and Gjon 
Mark Kola from Burizana, Vesel Zogu from Luzi”. 
The security emphasizes that the execution 
of the “criminals” was of great importance, 
especially in the ranks of his associates, where 

Vrasja e papublikuar
Nëse ka ende kaq të zhdukur, fati i të cilëve nuk u 
mësua kurrë, ndonëse një ditë u arratisën a u nisën për 
t’u arratisur, ndonjë e dhënë del herë pas here pothuaj 
në mënyrë të rastësishme në dokumentet e Sigurimit. 

Duke dashur të arrestojë një bashkëpunëtor që kishte 
tradhtuar, Sigurimi ndërton një skemë, siç e pranon me 
vëmendje të madhe. Operativi i zonës i kërkon takim për të 
diskutuar më të një problem mjaft të rëndësishëm. Biseda 
mes operativit dhe bashkëpunëtorit që do të arrestohej në 
mënyrë sekrete nxjerr në pah një tjetër sekret, një sekret me 
një të vrarë. Atij iu kërkua ndihmë në kapjen e një ish-të 
arratisuri dhe ai pranoi, ndonëse ky ishte veçse provokim 
për të mbuluar mungesën e tij në Krujë. 
“Ka ardhur Pashk Zef Hoti nga Jugosllavia dhe unë nuk e 
njoh”, tha operativi, shkruhet në historikun e Krujës, duke 
shtuar në kllapa: (në fakt, Pashk Zef Hoti ishte vrarë si 
diversant qysh në vitin 1954, por vrasja e tij nuk ishte 
publikuar)”.
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kishte rëndësi të madhe, sidomos në radhët 
e bashkëpunëtorëve të tij, ku ishin shfaqur 
ndjenja pasigurie. Të vrarët në radhët e 
kundërshtarëve bëheshin edhe në pyll, në 
vende të papërcaktuara. “Më 19 mars 1947 
është vra në pyllin e Zhejës krimineli Pjetër 
Mark Doçi, nga Bazi i Burrelit, dy herë u 
arratis në përpjekje me forcat tona”, shënon 
në dosje një nga bashkëpunëtorët.  

Fshehja e vrasjes në gjumë
Agjenti “Prirja” e rrëfen në vitin 1978 
mënyrën e vrasjes së Frano Mirit, një prej 
kundërshtarëve më të fortë të regjimit në 
zonë. Në grupin e tij, Sigurimi kishte arritur 
të fuste dy bashkëpunëtorë që kishin 
urdhër ta vrisnin zgjuar a në gjumë.   

“...morëm rrugën drejt malit mbi Gjonm. Nga 
ora 8 e mëngjesit, Frano me Zefin na thanë, 
neve do të flemë pak, por ju rrini zgjuar të 
na ruani. Ky ishte një rast i mirë për t’i vrarë. 
Pranuam se do të qëndronim roje. Detyrën 
e kishim që në gjumë ose zgjuar atë ditë 
duhet t’i vrisnim. Veç kësaj, nga ana tjetër, 
shoku Nuri kishte organizuar një rrethim me 

feelings of insecurity had appeared. Killings in 
the ranks of the opponents also took place in 
the forests, in unspecified places. “On March 19, 
1947, the criminal Pjetër Mark Doçi from Bazi, 
Burrel was killed by our forces in Zheja forest in 
attempt to escape, after trying twice “, is noted 
by one of the collaborators on the file.

Hiding the murder while asleep
The Secret Security Agent “Prirja/the tendence” 
revealed the murder of Frano Miri in 1978, one of 
the strongest regime opponents in the region. 
The Security Service managed to infiltrate in his 
group 2 collaborators, who were ordered to kill 
him awake or asleep.

“... We took the road to the mountain above 
Gjonm village. At 8 o’clock in the morning, 
Frano and Zefi told us that they would take a 
nap, but we might stay on their guard, awake, 
and we agreed. This was a good opportunity 
to kill them. It was our task to kill them that day, 
while asleep or awake.  On the other hand, 
Comrade Nuri had planned a siege with the 

Frano Miri
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forcat e mbrojtjes, por ato kishin urdhër të 
mos qëllonin, edhe po të dëgjonin pushkë. 
Kështu, unë me L.M, kur pamë se i kishte 
zënë gjumi, shtimë mbi ta dhe i lamë të 
vrarë. Si i pamë se kishin vdekur, ikëm rrëzë 
malit. Kështu forcat e ndjekjes kontrolluan 
vendin dhe gjetën të vrarë Frano Mirin dhe 
Zef Përvukën”, kujton “Prirja”. Për të fshehur 
bashkëpunëtorët e Sigurimit që tradhtuan 
Mirin, Sigurimi shkruan, se kufomat e tyre 
(Mirit e Përvukës) u mbuluan me mushama, 
u izoluan dhe u përcollën në mënyrë 
sekrete në afërsi të Mamurrasit dhe në 
orët e vona të asaj nate u organizua një 
“përpjekje” e madhe në afërsi të shtëpisë 
së Zef Përvukës, me forca të shumta, me 
pushkë e bomba, ku u inskenua sikur aty 
“mbetën të vrarë” Miri me Përvukën. “Kjo 
ishte legjenda dhe ky  ishte kombinacioni”, 
shton Sigurimi për ngjarjen e vitit 1948.      

Detyrë e pocaçme
Sigurimi i Shtetit kërkonte asgjësimin e 
disa armiqve të pushtetit, por pa djegur 
bashkëpunëtorët e tij, që mund t’i vlenin për 
kurthe të tjera. Punëtori operativ i jep detyrë 
bashkëpunëtorit I. S. të 
vriste dy të kërkuar prej tij, 
Pjetër Nikollën së bashku 
me diversantin Ndue Lala, 
por donte që vrasja të 
kryhej “duke mos e marrë 
përsipër në publik, por 
sikur vrasja e tij është bërë 
nga forcat e ndjekjes”. 

Sula premtonte përmes 
një letre të koduar se 
do t’i nxirrte në pritë tre 
diversantë dhe njërin do 
e vriste vetë, përmes këtij 
teksti: “Ato 300 lekët ti qes 
filan datë - dmth janë tre 
diversantë dhe do vij në 
takim me dt ....- 2000 lekët 

Defense Forces, but they were ordered not 
to shoot, even if they hear shootings. So L.M. 
and I, when we saw that they had fallen asleep, 
shot them and they drop dead. After that, we 
ran away on foot to the mountain. Later on, the 
Chase Forces controlled the place and found 
Frano Miri and Zef Përvuka killed”, “Prirja/
tendence” Agent recalls.

In order to cover the Security collaborators, 
who betrayed Miri, the Security Service writes 
that their corpses (Miri and Pervuka) were 
covered with raincoats, isolated and secretly 
escorted in the vicinity of Mamurras. Late at that 
night there was an “attempt” near Zef Përvuka 
house, with numerous forces, armed with rifles 
and bombs, where it was mise-en-scene as if 
“Miri and Përvuka “were killed “there.”This was 
the legendation and the combination,” adds 
the Security Service for the event of 1948.

A special task
The State Security deemed the annihilation 
of some government enemies, but without 
revealing its collaborators, who could be used 
for other traps. The operative worker appoints 

task to the collaborator I.S 
to kill two wanted men, 
Pjetër Nikolla with the 
saboteur Ndue Lala. The 
murder should be “not in 
public, but as if he was 
murdered by the Chasing 
Forces”.

Sula guaranteed through 
a coded letter, that he 
would ambush three 
saboteurs and kill one 
of them by himself, 
expressed through this 
text: ..- I will give you 
300 ALL on that date-
which means there are 3 
saboteurs and I will meet 

Detyrë e posaçme
Sigurimi i Shtetit kërkonte asgjësimin e disa armiqve të 
pushtetit, por pa djegur bashkëpunëtorët e tij, që mund 
t’i vlenin për kurthe të tjera. 

Punëtori operativ i jep detyrë bashkëpunëtorit I. S. të vriste 
dy të kërkuar prej tij, Pjetër Nikollën së bashku me 
diversantin Ndue Lala, por donte që vrasja të kryhej “duke 
mos e marrë përsipër në publik, por sikur vrasja e tij është 
bërë nga forcat e ndjekjes”. 
Sula premtonte përmes një letre të koduar se do t’i nxirrte në 
pritë tre diversantë dhe njërin do e vriste vetë, përmes këtij 
teksti: “Ato 300 lekët ti qes filan datë - dmth janë tre 
diversantë dhe do vij në takim me dt ....- 2000 lekët do i gjej 
dhe tre ditë ti jap - dmth ka takuar dy, ku njërin e vret vetë 
dhe pas dy a tre ditësh vjen në takim”. Duke qenë se Sigurimi 
nuk arriti t’i vriste armiqtë,  bashkëpunëtori iu çon tjetër letër 
ku ka ndërtuar vetë një skenar se si do të sillet pas vrasjes së 
Nikollës: “Më duket se ishit ba merak se po tradhtoj. Jo, unë 
ata gja nuk e baj kurrë, se nuk më shtrëngoj kush të 
bashkohem me ju, por gabimin e keni pas vetë, e dini fare 
mirë...Unë e Ndoi,  ne rast se Pjetri (Nikolla) do të takohet me 
neve pa Markun (nipin e tij), kemi vendos me e vra 
drejtpërdrejtë dhe unë e hedh përsipër vetes “se deshti të më 
tradhtojë”. Pra, ju hapni sytë, se nuk i dihet si vjen puna”.  
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do i gjej dhe tre ditë ti jap - dmth ka takuar 
dy, ku njërin e vret vetë dhe pas dy a tre 
ditësh vjen në takim”. Duke qenë se Sigurimi 
nuk arriti t’i vriste armiqtë,  bashkëpunëtori 
iu çon tjetër letër ku ka ndërtuar vetë një 
skenar se si do të sillet pas vrasjes së 
Nikollës: “Më duket se ishit ba merak se po 
tradhtoj. Jo, unë ata gja nuk e baj kurrë, se 
nuk më shtrëngoj kush të bashkohem me 
ju, por gabimin e keni pas vetë, e dini fare 
mirë...Unë e Ndoi,  ne rast se Pjetri (Nikolla) 
do të takohet me neve pa Markun (nipin e 
tij), kemi vendos me e vra drejtpërdrejtë dhe 
unë e hedh përsipër vetes “se deshti të më 
tradhtojë”. Pra, ju hapni sytë, se nuk i dihet 
si vjen puna”.  

you on....- I will find 2000 ALL and give to you in 
three days - that is, he has met two of them, has 
killed one and after two or three days he will 
come to meeting”. Since the Security Service 
failed to kill the enemies, the collaborator sends 
him another letter where he has built a scenario 
of how he will conduct after Nikolla’s murder: 
“It seems to me that you were worried that I 
would betray. No, I will never do that, because I 
was never  forced  to join you, but you made a 
mistake by yourself, you know very well ... Ndoi 
and I, in case Pjetri (Nikolla)  will meet us without 
being accompanied by Mark (his nephew), we 
have decided to kill him directly and I will take 
it over “for trying to betray me”. “So, open your 
eyes, because you never know”.
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Historiku i Sigurimit për Lushnjën, 
i punuar në vitin 1977, fillon me një 
ngjarje të vitit 1942, me vrasjen e 
një kryebashkiaku e mandej të një 
prifti. Në historik lihet të kuptohet 
se njësitet guerrile kishin qenë jo 
vetëm një bërthamë e ushtrisë 
nacionalçlirimtare, por edhe 
embrionet e armës së Sigurimit të 
Shtetit, pasi ato përbëheshin “nga 
njerëz të sprovuar që vepronin 
në ilegalitet në mbrapavijat e 
armikut dhe që kryenin aksione 
të ndryshme kundër tij, si vrasje të 
spiunëve dhe tradhëtarëve, etj.”

Intensiteti i terrorit të 
ushtruar nga Sigurimi i 
Shtetit mbi popullsinë 
mund të merret me mend 
nga disa shifra; deri në 
vitin 1948, në Lushnjë ishin 
cilësuar 318 kulakë (familje), 
përveç kontigjenteve 
që vinin me banim nga 
rrethet e tjera, ishin 239 të 
internuar e 180 të dëbuar. 

Ndërsa vetëm 3 vite më 
vonë, më 1951, sipas 
fjalëve të vetë Sigurimit, 
“lufta e klasave ishte 
ashpërsuar”. Përveç 
popullsisë vendase, 
Sigurimi i Lushnjës ndiqte 
edhe lëvizjet e të internuarve, ku përllogarit 
419 të internuar, 2777 emigrantë jugosllavë 
(kosovarë), 37 shtetas jugosllavë, 500 
elementë antiparti, 1445 të burgosur politik 

Lushnja Historical Records, 
compiled in 1977, begin with the 
murder of a Mayor and then that 
of a priest, in 1942. In the Historical 
Records, is assumed that guerrilla 
units had been not only the core 
of the National Liberation Army, 
but also the embryos of the State 
Security force, as they consisted 
of  “proficient and tested men, 
operating illegally in the enemy’s 
rear and carrying out various 
attempts against it, such as killing 
the spies and traitors, etc. “

The terror intensity used 
by the State Security 
on the population can 
be presumed, based 
on several statistics; in 
Lushnja til 1948, there 
have been: 318 kulaks 
(families) despite the 
contingents that came 
to live there from other 
districts; 239 interned 
and 180 deported. 
While only 3 years 
later, in 1951, stated by 
Security Services itself, 
“the class struggle was 
intensified”. Despite 
the local residents, 
Lushnja Security Service 

also tracked the movements of internees, 
counting about 419 internees, 2,777 Yugoslav 
(Kosova) emigrants, 37 Yugoslav citizens, 500 
opponents of the party, and 1,445 political and 
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Historiku i Sigurimit për Lushnjën, i punuar në vitin 1977, 
fillon me një ngjarje të vitit 1942, me vrasjen e një 
kryebashkiaku e mandej të një prifti.

Në historik lihet të kuptohet se njësitet guerrile kishin qenë jo vetëm 
një bërthamë e ushtrisë nacionalçlirimtare, por edhe embrionet e 
armës së Sigurimit të Shtetit, pasi ato përbëheshin “nga njerëz të 
sprovuar që vepronin në ilegalitet në mbrapavijat e armikut dhe që 
kryenin aksione të ndryshme kundër tij, si vrasje të spiunëve dhe 
tradhëtarëve, etj.”
Intensiteti i terrorit të ushtruar nga Sigurimi i Shtetit mbi popullsinë 
mund të merret me mend nga disa shifra; deri në vitin 1948, në 
Lushnjë ishin cilësuar 318 kulakë (familje), përveç kontigjenteve që 
vinin me banim nga rrethet e tjera, ishin 239 të internuar e 180 të 
dëbuar. 

Ndërsa vetëm 3 vite më vonë, më 1951, sipas �alëve të vetë Sigurimit, 
“lufta e klasave ishte ashpërsuar”. Përveç popullsisë vendase, 
Sigurimi i Lushnjës ndiqte edhe lëvizjet e të internuarve, ku përllogarit 
419 të internuar, 2777 emigrantë jugosllavë (kosovarë), 37 shtetas 
jugosllavë, 500 elementë antiparti, 1445 të burgosur politik dhe 
ordinerë, duke e çuar numrin në 2678 veta. Ndaj kontrollohet çdo gjë, 
deri edhe pakot postare. Deri në 1960, Sigurimi numëron se  kanë 
ardhur 786 pako të dërguara nga persona të ndryshëm që ndodhen 
jashtë shtetit, kanë dalë nga vendi 10 pako, ndërsa letra të ardhura 
janë 130, të dala 721 copë me përmbajtje armiqësore të ndryshme, 
vërehet në historik.

Nga një analizë e hollësishme që u bë në vitin 1969, rezultonte se 
2091 kontigjentë ishin në përpunim (ndjekje me bashkëpunëtorë), 
nga këta, 133 kulakë, 148 të internuar, 150 të dëbuar, 223 të dënuar 
për çështje politike dhe ordinere, 77 për krime kundër shtetit, 78 
familje të arratisurish, 101 emigrantë politikë kosovarë, 54 shtetas 
jugosllavë, 36 të riatdhesuar.

Duke e konsideruar agjent të fashistëve, komunistët 
e ekzekutuan Atë Pano Vertopin që në vitin 1943, 
çka pranohet nga Historiku i Sigurimit. 

Më 18 gusht, komunikata e xhandarmërisë njoftonte se “nga 
hetimet e bamuna, rezulton se në orën 8-9 të datës së 
djeshme, prifti Pano Vertopi, misionar i klerit katolik, ashtë 
qenë marrun e shoqënue nga 5-6 veta të çetës komuniste dhe 
si e kanë çue në vendin Gjazë, ndërmjet katundit Krutje e 
Poshtëme, është pushkatue prej tyne në orën 14 të kësaj dite 
është gjetë i vram, nga e cila është vërtetua edhe prej nji letre 
gjetur për sipër prifiti nga të afërmit e tij”.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Prifti Pando Vertopi – vrarë
2.  Vangjel Pecini –  ekzekutuar
3.  Ismail Toska – pushkatuar
4.  Nuredin Bej Zoto – pushkatuar
5.  Tefik Sfiri– pushkatuar
6.  Hajdar Cakani– pushkatuar
7.  Ceno Cakrani– pushkatuar
8.  Muco Metalia – pushkatuar 
9.  Naun Manga –  vrarë
10. Hazis Qose – dënuar me vdekje
11.  Nezir Blliku – dënuar me vdekje
12. Lim Sefa – dënuar me vdekje
13. Qamil Koreshi – dënuar me vdekje
14. Ban Bazo – dënuar me vdekje
15. Hamit Metjani – dënuar me vdekje

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Lushnjë
16. Mitro Vula –  vrarë
17.  Petro Xhelo –  vrarë
18. Futa Kurti– dënuar me vdekje
19. Petro Daja –  vrarë
20. Muharrem Olldashit - dënuar me vdekje
21. Niko Arkivokoli – dënuar me vdekje
22. Namik Nasi Andoni – pushkatuar
23. Luan Dollani , i vëllai –   pushkatuar
24. Xhemil Faik Mergimtarei – dënuar me vdekje
25. Skender Ali Mustafaraj – dënuar me vdekje
26. Selait Axhem Cela – dënuar me vdekje
27. Seiti  Bylykebashi  -  ekzekutuar
28. Feti  Rapo  Rexhepi - vrarë

*Shënohet se u vranë edhe 130 persona të tjerë.

Pushkatimi i priftit

Lushnje
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dhe ordinerë, duke e çuar numrin në 2678 
veta. Ndaj kontrollohet çdo gjë, deri edhe 
pakot postare. Deri në 1960, Sigurimi 
numëron se  kanë ardhur 786 pako të 
dërguara nga persona të ndryshëm që 
ndodhen jashtë shtetit, kanë dalë nga vendi 
10 pako, ndërsa letra të ardhura janë 130, të 
dala 721 copë me përmbajtje armiqësore të 
ndryshme, vërehet në historik.

Nga një analizë e hollësishme që u bë në vitin 
1969, rezultonte se 2091 kontigjentë ishin 
në përpunim (ndjekje me bashkëpunëtorë), 
nga këta, 133 kulakë, 148 të internuar, 150 të 
dëbuar, 223 të dënuar për çështje politike 
dhe ordinere, 77 për krime kundër shtetit, 
78 familje të arratisurish, 101 emigrantë 
politikë kosovarë, 54 shtetas jugosllavë, 36 
të riatdhesuar.

ordinary prisoners, in total about 2,678 persons. 
So everything was checked, even the postal 
packages. In the historical Records of 1960 it 
is noted that the Security Service calculated 
that 786 packages were receiced from abroad, 
10 packages were sent out of the country, 
130 were incoming mails and 721 had hostile 
contents.

Based on a detailed analyses performed in 
1969, it resulted that 2091 contingents were 
being processed (chased with collaborators), of 
which, 133 kulaks, 148 internees, 150 deported, 
223 convicted for political and ordinary issues, 
77 for crimes against the state, 78 families of 
fugitives, 101 Kosovar political emigrants, 54 
Yugoslav citizens and 36 repatriated.
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Pushkatimi i priftit
Duke e konsideruar agjent të fashistëve, 
komunistët e ekzekutuan Atë Pano 
Vertopin që në vitin 
1943, çka pranohet nga 
Historiku i Sigurimit. Më 
18 gusht, komunikata e 
xhandarmërisë njoftonte 
se “nga hetimet e bamuna, 
rezulton se në orën 8-9 
të datës së djeshme, prifti 
Pano Vertopi, misionar i 
klerit katolik, ashtë qenë 
marrun e shoqënue nga 
5-6 veta të çetës komuniste 
dhe si e kanë çue në 
vendin Gjazë, ndërmjet 
katundit Krutje e Poshtëme, 
është pushkatue prej tyne 
në orën 14 të kësaj dite është gjetë u vram, 
nga e cila është vërtetua edhe prej nji letre 
gjetur për sipër prifiti nga të afërmit e tij”.

Kulakë “të maskuar” 
Sigurimi i cilëson grupin e kulakëve 
sipërmarrës, por mënyra si ndërtohet 
akuza është në kufijtë e 
të pabesueshmes, nëse 
marrim parasysh se sa 
e pamundur ishte të 
humbje gjurmët përmes 
ndryshimit të emrit 
nën regjimin komunist. 
“Mbeturinat e klasave 
dhe të armiqve, për t’i 
shpëtuar vigjilencës së 
Partisë dhe popullit, janë 
larguar nga vendlindja, 
kanë ndërruar mbiemrin e 
origjinën shoqërore, kanë 
zotëruar zanate e aftësira 
tekniko-profesionale, janë 
paraqitur si të varfër, kanë 
krijuar shoqëri me familjet 

Priest shooting
Father Pano Vertop had been shot dead in 
1943, considered as an agent of the fascists, 

which is confirmed by the 
Security Historical records. On 
August 18, the gendarmerie 
communiqué announced 
that “from the investigation 
carried out, it comes out 
that at 8-9 o’clock of the 
previous day, the priest Pano 
Vertopi, a missionary of the 
Catholic clergy, was taken 
and accompanied by 5-6 
members of the communist 
çetë/armed group and he 
was taken to Gjaza, in the 
vicinity of Krutje e Poshtme 
village. He was shot dead by 

them at 14 o’clock that day, he was found killed 
and this is also confirmed by a letter found by 
his relatives, above the priest’s corpse.

“Masked” kulaks
Security Service defines the group of Kulaks 
as entrepreneurial, but the way the accusation 

is raised is beyond the limits 
of unbelievable, considering 
the impossibility to lose 
tracks under the communist 
regime, only by changing the 
name. “The remains of the 
classes and the enemies, in 
order to escape the vigilance 
of the Party and the people, 
have left their homeland, 
changed their surname and 
social origin, have mastered 
different professions and 
technical-professional 
skills, have presented 
themselves as poor, have 
become acquainted with 
the communists families and 

Kulakë “të maskuar” 
Sigurimi i cilëson grupin e kulakëve sipërmarrës, por 
mënyra si ndërtohet akuza është në kufijtë e të 
pabesueshmes, nëse marrim parasysh se sa e 
pamundur ishte të humbje gjurmët përmes ndryshimit 
të emrit nën regjimin komunist.

“Mbeturinat e klasave dhe të armiqve, për t’i shpëtuar 
vigjilencës së Partisë dhe popullit, janë larguar nga 
vendlindja, kanë ndërruar mbiemrin e origjinën shoqërore, 
kanë zotëruar zanate e aftësira tekniko-profesionale, janë 
paraqitur si të varfër, kanë krijuar shoqëri me familjet e 
komunistëve e njerëz të ndershëm të tjerë”, thuhet në 
historikun e Lushnjës. Në vitin 1967, një grup prej 19 vetash 
“zbulohet” dhe më 7 maj 1967 dënohen me vendim të 
Gjykatës 7 veta me pushkatim dhe 12 me 25 vjet heqje lirie. 
Sipas Sigurimit, kulakët e maskuar e kishin shtrirë aktivitetin 
e tyre në Fier, Vlorë, Lushnjë, Berat, Tiranë dhe Korçë. 
Ndonëse nuk jepet asnjë e dhënë se me ç’mënyra i kishin 
ndryshuar emrat për të fshehur të kaluarën, vendimi është 7 
të vdekur. 
Në vijim, akuza është dëm ekonomik, duke “komprometuar 
edhe elemente me qëndrim të mirë politik” përmes parave e 
pijeve. Mehmet Qazim Bregu dënohet me litar, Xhemil Faik 
Margaritari dënohet me vdekje, Skënder Ali Mustafaraj 
dënohet me vdekje, Selait Axhem Çela dënohet me vdekje.

Lushnje
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e komunistëve e njerëz të ndershëm të 
tjerë”, thuhet në historikun e Lushnjës. Në 
vitin 1967, një grup prej 19 vetash “zbulohet” 
dhe më 7 maj 1967 dënohen me vendim të 
Gjykatës 7 veta me pushkatim dhe 12 me 
25 vjet heqje lirie. Sipas Sigurimit, kulakët 
e maskuar e kishin shtrirë aktivitetin e tyre 
në Fier, Vlorë, Lushnjë, Berat, Tiranë dhe 
Korçë. Ndonëse nuk jepet asnjë e dhënë se 
me ç’mënyra i kishin ndryshuar emrat për 
të fshehur të kaluarën, vendimi është 7 të 
vdekur. 

Në vijim, akuza është dëm ekonomik, 
duke “komprometuar edhe elemente me 
qëndrim të mirë politik” përmes parave e 
pijeve. Mehmet Qazim Bregu dënohet me 
litar, Xhemil Faik Margaritari dënohet me 
vdekje, Skënder Ali Mustafaraj dënohet 
me vdekje, Selait Axhem Çela dënohet me 
vdekje.

other honest people “, it is noted in Lushnja 
Historical Records. In 1967, was “discovered” 
a group of 19 members and on May 7, 1967, 7 
people were sentenced to death and shot after 
trial and 12 other members were sentenced 
to jail for 25 years. According to the Security 
Service, the masked kulaks had extended their 
activity to Fier, Vlora, Lushnja, Berat, Tirana and 
Korca. Although no clue is given about the way 
they changed their names to hide their past, the 
verdict is 7 people dead.

Afterwards, the charge is economic damage, 
by “compromising even elements with a good 
political attitude” through money and drinks. 
Mehmet Qazim Bregu was sentenced to 
death by hanging, Xhemil Faik Margaritari was 
sentenced to death, Skënder Ali Mustafaraj 
was sentenced to death and Selait Axhem Çela 
was sentenced to death.
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Historia ndryshe Not the same story

“Brisqe të hapura e veshmbathje”
Pagat e ulëta dhe puna e papaguar bëri që një 
pjesë e madhe e popullsisë gjatë komunizmit 
të ishte në zgrip të mbijetesës. Në ndjekjet që 
bën Sigurimi, dokumenton edhe ankesat e Iljaz 
Ahmetit, Pandi Kristos e Thoma Karamellos që 
thoshin se: “Në Shqipëri, gjendja ekonomike 
në krahasim me vendet e tjera është shumë e 
prapambetur, se puntorët në Shqipëri marrin 
paga të vogla dhe bëjnë nji jetë të keqe, duke 
pasur 4-5 fëmijë në ngarkim, për këtë mban 
përgjegjësi udhëheqja e Partisë dhe shtetit 
shqiptar”. 

Teksa vë në dukje se Thoma Karamello dhe 
Viçensa Spahiu mbajnë lidhje të vazhdueshme 
me të afërmit e tyre jashtë vendit, Thomai me 
babanë dhe vëllanë në SHBA, e Viçenca me 
motrën e saj, kërkojnë që familjarët t’u dërgojnë 
gjëra bazike, por japin edhe porosi për kujdes. 
“Thomaj i porosit ata që të mos shkruajnë 
gjëra të reja, mbasi e pret rreziku nga ana e 
Qeverisë Shqiptare (Sigurimit), por çdo gjë ma 
dërgoni me anën e vizitorëve që do të vijnë në 
Shqipëri, ju thotë më dërgoni brisje të hapët dhe 
jo të mbyllur, kjo sipas tija duhet të jetë parulla 
sekrete me të cilën bënë lidhjet me baban e tija. 
Kurse Viçensa, me origjin spanjolle është takuar 
me nji vizitore e cila quhet Elena Caracini... i lutet 
asaj që t’i marrë nji letër për t’ja çuar motrës 
saj që ndodhet në Madrid dhe e porosit që t’i 
thotë të dërgojë pako me sende të ndryshme, 
veshmbathje dhe dollar, mbasi kanë ngelur 
keq.”

“Open razors and clothing”
Low wages and unpaid work left a large part of 
the population in the throes of survival during 
communism. In the prosecutions carried out by 
the Security Service, it also documented the 
complaints of Iljaz Ahmeti, Pandi Kristos and 
Thoma Karamello who said that: “In Albania, 
the economic situation compared to other 
countries is very backward, that workers in 
Albania receive low wages and make a bad 
life, having 4-5 children in custody. For this the 
leadership of the Party and the Albanian state 
is responsible”.

While noting that Thoma Karamello and 
Vicenza Spahiu maintain constant contact with 
their relatives abroad, Thoma with his father and 
brother in the US, and Vicenza with her sister. 
They ask them to send basic things, but also 
advice them to be careful. Thoma instructs them 
not to write new things, because the danger 
awaits them from the Albanian Government 
(Security), but you send me everything through 
the visitors who will come to Albania, he tells 
them to send him open rozors, not closed, this 
according to him should be the secret slogan 
they could keep connections with his father. 
Viçenza, of Spanish descent, met a visitor 
named Elena Caracini ... begged her to take 
a letter to her sister in Madrid and to tell her to 
send packages with various items, clothes and 
dollars because the situation is bad. ”
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“Për sigurimin dhe marrjen e informacionit mbi 
armikun, shfrytëzoheshin kryesisht vëzhgimet 
personale, njohjet shoqërore dhe familjare, 
bisedat dhe përgjimet në festat kombëtare 
e popullore, në ditët e pazarit, në klubet e 
vjetra…”

“Personal survelliance, social and family 
acquaintances, conversations and 
eavesdropping on national and popular 
holidays, on market days, in old clubs 
were mainly used to provide and obtain 
information on the enemy…”

“Veprimtaria armiqësore e inteligjencës 
– rinisë, ka qenë në drejtime të ndryshme 
dhe në momente të caktuara, për kundra 
partisë dhe pushtetit popullor, si në letërsi 
dhe art, duke e komentuar si mungesë të 
demokracisë, sepse artistat dhe shkrimtarët 
nuk lejohen të shkruajnë atë që duan vetë, 
por bëhet sipas diktatit nga lart…”

“The hostile activity of the intelligence - youth, 
has been evident in different directions and 
at certain moments, against the party and 
popular power, both in literature and art, 
commenting on it as a lack of democracy, 
because artists and writers are not allowed 
to write what they want, but in line with the 
dictations from above…”

…se kjo është qeveri kalamajësh, prandaj 
neve një vdekje kemi hake, por të vdesim të 
ngopur, duke i përmbysur këta se na është 
marrë toka, të punojmë për kundra fushatës 
së zgjedhjeve që të mos zgjidhen kandidatët 
e frontit, por të zgjidhen njerëzit tanë….

E. Hoxha për vrasjet e “kriminelëve”
“Duhet të kini kujdes të madhë për këtë 
punë dhe të dini të matëni veprimet, pse, si 
qendrimi sektar ashtu edhe oportunist në këtë 
çështje, do të na ndihmojë pa masë. Duhet 
të lini përshtypjen se s’jemi të frymëzuar nga 
pasojat të pafrenuara, por të matur dhe të 
drejtë ndër veprimet”.

E. Hoxha for the murder of “criminals”
“You have to be very careful about this and 
know how to measure actions, as far as both 
sectarian and opportunistic stance on this 
issue will help us immensely.You have to give 
the impression that we are not inspired by 
the unbridled consequences, but prudent 
and just in our actions.”

…that this is a government of kids, therefore 
we deserve the death, but to die satiated, 
overthrowing them because our land has 
been taken, to work against the election 
campaign so that the front candidates are 
not elected, but our people are elected ….
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DIBRA
Metodat që Sigurimi i Shtetit 
përdori në Dibër për të eliminuar 
kundërshtarët politikë kishin të 
bënin me presionin, më shumë se 
sa me hetimin. 

Në historikun e Dibrës pranohet se për 
asgjësimin e bandave, metoda e ndjekjes do 
të ishte ndihmëse, ndërsa 
përparësi do të kishin 
kurthet - në terminologjinë 
e tij,- masat agjenturale. 
Ky historik e tregon krejt 
hapur se, përveç marrjes 
së bashkëpunëtorëve 
me   shtrëngim, me 
anën e agjenturës në 
drejtim të bazave të 
“diversantëve dhe vetë 
diversantëve mbillej panik, 
organizoheshin gjyqe të 
hapura me të arratisurit e 
kapur, ushtrohej presion 
me anën e familjeve në 
drejtim të të arratisurve për 
dorëzim”. Me këtë mënyrë u shpërbënë, me 
vrasje a arrestime, grupet e kundërshtarëve 
drejtuar nga Cen Elezi, Zeqir Karpuzi, Sadik 
Koçi, Tafë Alia, Xhetan Koleci, Shahin Capa a 
Edip Tërshana. Vrasja si qëllim e presioni si 
mjet ishte rezultat i një pune të Sigurimit, ku 
“pjesa dërrmuese e kuadrove që punonin ... 
ishin me arsim fillor ose autodidakt”. Për të 
tejkaluar këtë nivel shkollimi, kuadrove çdo 
muaj, u rekomandohej as më shumë e as 
më pak, se sa historia e partisë bolshevike 
që për pushtetin komunist, rezulton të jetë 
e barasvlefshme me shkollën e mesme dhe 
të lartën bashkë. 

The State Security Service in 
Dibra in order to eliminate political 
representatives used the methods 
that had to do with pressure, 
rather than investigation.  

In the historical records of Dibra it is accepted 
that for the annihilation of the gangs, the 

method of pursuit would be 
additional, while the priority 
would be for the ambushes- 
in the historical records 
terminology are called, the 
Security agent’s measures. 
This history shows quite 
openly that, besides finding 
collaborators by coercion, 
towards the base of the 
“saboteurs panic was sown, 
open trials were organized 
for the captured fugitives; 
families were used to exercise 
pressure as an opportunity 
for the fugitives to surrender”. 
This way, with murders or 

arrests was used to disband the opposition 
groups led by Cen Elezi, Zeqir Karpuzi, Sadik 
Koçi, Tafë Alia, Xhetan Koleci, Shahin Capa 
and Edip Tërshana. Murder as a purpose and 
pressure as a tool was the result of a Security 
operation, where “the vast majority of the staff 
working ... was with primary or self education”.  
In order to overcome this level of schooling, 
each month the staff was recommended to 
learn neither more nor less than the history of 
the Bolshevik party, which for the communist 
government, turned out to be equivalent to 
high school and university together.

DIBRA
Metodat që Sigurimi i Shtetit përdori në Dibër për të 
eliminuar kundërshtarët politikë kishin të bënin me 
presionin, më shumë se sa me hetimin.

Në historikun e Dibrës pranohet se për asgjësimin e bandave, 
metoda e ndjekjes do të ishte ndihmëse, ndërsa përparësi do të 
kishin kurthet - në terminologjinë e tij,- masat agjenturale. Ky historik 
e tregon krejt hapur se, përveç marrjes së bashkëpunëtorëve me   
shtrëngim, me anën e agjenturës në drejtim të bazave të 
“diversantëve dhe vetë diversantëve mbillej panik, organizoheshin 
gjyqe të hapura me të arratisurit e kapur, ushtrohej presion me anën 
e familjeve në drejtim të të arratisurve për dorëzim”. Me këtë 
mënyrë u shpërbënë, me vrasje a arrestime, grupet e 
kundërshtarëve drejtuar nga Cen Elezi, Zeqir Karpuzi, Sadik Koçi, 
Tafë Alia, Xhetan Koleci, Shahin Capa a Edip Tërshana. Vrasja si 
qëllim e presioni si mjet ishte rezultat i një pune të Sigurimit, ku 
“pjesa dërrmuese e kuadrove që punonin ... ishin me arsim fillor ose 
autodidakt”. Për të tejkaluar këtë nivel shkollimi, kuadrove çdo muaj, 
u rekomandohej as më shumë e as më pak, se sa historia e partisë 
bolshevike që për pushtetin komunist, rezulton të jetë e 
barasvlefshme me shkollën e mesme dhe të lartën bashkë. 

Për të futur bashkëpunëtorët e tyre në radhët e 
grupeve antikomuniste, organet e Sigurimit të 
Shtetit pranojnë se “kanë përdorur me shumë 
shtrëngim, se sa bindje dhe kanë kryer 
kombinacione të ndryshme për t’i kamufluar sa më 
shumë veprimet e tyre”. 

Për të kapur bandën e Fiqiri Dines u arrestua “Pelikani” nga 
Maqellara. Ndërsa ai mbahet në burg, Sigurimi përdor 
shtrëngimin. “Kryhet kombinacion duke e thirrur gruan e tij në 
takim. Gjatë takimit, sipas instruktazhit që ishte bërë më parë, 
bashkëpuntori i thotë të shoqes se jeta ime është në rrezik 
dhe mundësinë për të më shpëtuar e ke në dorë vetëm ti, 
duke ndihmuar shokët e Sigurimit. Në këtë mënyrë u vu në 
shërbim të organeve tona gruaja e tij, A. N., e cila na dorëzoi 
vëllanë e saj “Runa”, i cili gradualisht, veç e veç, futi në dorë e 
në prita pjestarë të tjerë të bandës”.

Që asnjë grup kundërshtar të mos i shpëtonte 
Sigurimit të Shtetit, Dibra u riorganizua në 14 
njësite me 350 ushtarë, duke u dhënë detyra të 
qarta. Masat e marra dhanë rezultat, por Sigurimi 
ende nuk ishte i kënaqur, ndaj u hartua një plan i ri që 
parashihte arrestime, jo të qytetarëve që kishin kryer 
krime, as në konceptin komunist, por arrestime thjesht 
për të zgjedhur disa bashkëpunëtorë . “Për të realizuar 
detyrën e organizimit të rrjetit agjentural, u pa e 
arsyeshme se duheshin bërë disa arrestime dhe 
nga këta të arrestuar të zgjidheshin elementët e 
përshtatshëm për t’i vënë  në shërbim të organeve 
tona”. Por meqë “bazë materiale nuk kishte”, iu 
propozua komitetit të partisë të hartonte një listë 
me persona që bëheshin pengesë për realizimin e punës. Lista e përpiluar kishte 96 emra. 

Propozimi tjetër ishte që si kundërpërgjigje ndaj të arratisurve, 14 prej tyre të  ekzekutoheshin. Në këtë 
pikë Sigurimi kishte dy versione, i pari t’i nxirrte në gjyq dhe t’i pushkatonte. 

I dyti, të arrestoheshin “dhe gjoja në tentativë për të ikur, të vriteshin”. Kur historiku u shkrua, vite pas kësaj 
ngjarjeje, Koçi Xoxe ishte shpallur armik, ndaj kjo metodë në historik përmendet si metodë e tradhtarit Koçi 
Xoxe. Si përfundim, Sigurimi shpërndau në terren operativët duke u dhënë emrat e 14 vetave që duheshin 
vrarë. Letra me emrat e tyre kishte në krah shkronjën “P”, pushkatim. Gjithçka ndodhi brenda një nate.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Alush Krusa – pushkatuar
2.  Baftjar Trushilla – pushkatuar
3.  Bajram Preçi – pushkatuar
4.  Beqir Sina – vrarë
5.  Dalip Zuna – pushkatuar
6.  Dine Dima – pushkatuar
7.  Elez Kalia – vrarë 
8.  Halit Prifti – pushkatuar
9.  Han Kotarja – në pritë
10. Hysen Salku – në pritë
11.  Ibrahim Kojnozi – vrarë
12. Ibrahim Korpuzi – pushkatuar
13. Llan Kaloshi – pushkatuar
14. Llan Kaziu – ekzekutuar
15. Mahmut Kaloshi – pushkatuar
16. Mahmut Pervizi – në pritë
17.  Mehmet Kaloshi – ekzekutuar

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Dibër 
18. Murat Dida – pushkatuar
19. Musli Cami – pushkatuar 
20. Nazif Reci – ekzekutuar
21. Qamil Balla –në pritë
22. Qamil Dema – vdekur pas kapjes
23. Rexhep Leka - pushkatuar
24. Rizvan Murrja – pushkatuar
25. Rrahman Xheladini – në pritë
26. Rruzhdi Varvarica – pushkatuar
27. Selim Topuzi – pushkatuar
28. Selman Rusi – pushkatuar
29. Xhafer Kaloshi – pushkatuar
30. Xhemal Kaloshi – pushkatuar
31. Xhetan Daci – vdekur 
32. Xhetan Koleci – pushkatuar 
33. Xhevahir Kamberi – pushkatuar

“Gjoja në tentativë për
të ikur, të vriteshin”

Shtrëngimi si metodë

“Sipas urdhrit të dhënë, edhe nëqoftëse banditët do të kërkonin 

që të dorëzoheshin, nga ana e jonë nuk do të pranohej, por të 

gjithë duheshin vrarë e të silleshin kufomat në Peshkopi. Kjo 

bëhej me qëllim që të krijohej sa më shumë panik e pasiguri”.

Dibra
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Grupi i Cen Elezit
“Sipas urdhrit të dhënë, edhe nëqoftëse 
banditët do të kërkonin që të dorëzoheshin, 
nga ana e jonë nuk do të pranohej, por të 
gjithë duheshin vrarë e të silleshin kufomat 
në Peshkopi. Kjo bëhej me qëllim që të 
krijohej sa më shumë panik e pasiguri”.

“Gjoja në tentativë për të ikur, të 
vriteshin”
Që asnjë grup kundërshtar të mos i 
shpëtonte Sigurimit të Shtetit, Dibra u 
riorganizua në 14 
njësite me 350 
ushtarë, duke u 
dhënë detyra të 
qarta. Masat e marra 
dhanë rezultat, por 
Sigurimi ende nuk 
ishte i kënaqur, ndaj u 
hartua një plan i ri që 
parashihte arrestime, 
jo të qytetarëve që 
kishin kryer krime, as në konceptin komunist, 
por arrestime thjesht për të zgjedhur disa 
bashkëpunëtorë . “Për të realizuar detyrën 
e organizimit të rrjetit agjentural, u pa e 
arsyeshme se duheshin bërë disa arrestime 
dhe nga këta të arrestuar të zgjidheshin 
elementët e përshtatshëm për t’i vënë  në 
shërbim të organeve tona”. Por meqë “bazë 
materiale nuk kishte”, iu propozua komitetit 
të partisë të hartonte një listë me persona 
që bëheshin pengesë për realizimin e 
punës. Lista e përpiluar kishte 96 emra. 

Propozimi tjetër ishte që si kundërpërgjigje 
ndaj të arratisurve, 14 prej tyre të  
ekzekutoheshin. Në këtë pikë Sigurimi 
kishte dy versione, i pari t’i nxirrte në gjyq 
dhe t’i pushkatonte. I dyti, të arrestoheshin 
“dhe gjoja në tentativë për të ikur, të 
vriteshin”. Kur historiku u shkrua, vite pas 
kësaj ngjarjeje, Koçi Xoxe ishte shpallur 
armik, ndaj kjo metodë në historik 

Cen Elezy’s group
“According to the order given, even if the 
bandits demanded to surrender, we would not 
accept it, but everyone had to be killed and 
their bodies be brought to Peshkopi.This was 
made on purpose in order to create as much 
panic and insecurity as possible.”

“Allegedly trying to escape - to be 
killed”
To make sure that no opposition group could 
escape the State Security Services, Dibra was 

reorganized into 14 
units with 350 soldiers, 
giving clear tasks. The 
measures taken, paid 
off  but the Security 
Service was still not 
satisfied, so a new plan 
of arrests, was drawn 
up, not for citizens who 
had committed crimes, 
not even as communist 

concept, but arrests simply to select some 
collaborators. “In order to carry out the task 
of organizing the security agents’ network, it 
was considered reasonable to make some 
arrests and from those arrested to select the 
appropriate elements to take them in our 
Service.” But since “there was no material 
basis”, it was proposed to the party committee 
to compile a list of persons who hindered the 
realization of the work. The compiled list had 
96 names.

The other proposal was that in response to the 
fugitives, 14 of them be executed by shooting. 
At this point the Security had two versions: the 
first, to judge and shoot them, and the second, 
to arrest them “and allegedly in an attempt to 
escape, to kill them”. When historical records 
were written, years after this event, Koçi Xoxe 
was declared an enemy; therefore this method 
in the historical records is mentioned as the 
method of the traitor Koçi Xoxe. In conclusion, 

DIBRA
Metodat që Sigurimi i Shtetit përdori në Dibër për të 
eliminuar kundërshtarët politikë kishin të bënin me 
presionin, më shumë se sa me hetimin.

Në historikun e Dibrës pranohet se për asgjësimin e bandave, 
metoda e ndjekjes do të ishte ndihmëse, ndërsa përparësi do të 
kishin kurthet - në terminologjinë e tij,- masat agjenturale. Ky historik 
e tregon krejt hapur se, përveç marrjes së bashkëpunëtorëve me   
shtrëngim, me anën e agjenturës në drejtim të bazave të 
“diversantëve dhe vetë diversantëve mbillej panik, organizoheshin 
gjyqe të hapura me të arratisurit e kapur, ushtrohej presion me anën 
e familjeve në drejtim të të arratisurve për dorëzim”. Me këtë 
mënyrë u shpërbënë, me vrasje a arrestime, grupet e 
kundërshtarëve drejtuar nga Cen Elezi, Zeqir Karpuzi, Sadik Koçi, 
Tafë Alia, Xhetan Koleci, Shahin Capa a Edip Tërshana. Vrasja si 
qëllim e presioni si mjet ishte rezultat i një pune të Sigurimit, ku 
“pjesa dërrmuese e kuadrove që punonin ... ishin me arsim fillor ose 
autodidakt”. Për të tejkaluar këtë nivel shkollimi, kuadrove çdo muaj, 
u rekomandohej as më shumë e as më pak, se sa historia e partisë 
bolshevike që për pushtetin komunist, rezulton të jetë e 
barasvlefshme me shkollën e mesme dhe të lartën bashkë. 

Për të futur bashkëpunëtorët e tyre në radhët e 
grupeve antikomuniste, organet e Sigurimit të 
Shtetit pranojnë se “kanë përdorur me shumë 
shtrëngim, se sa bindje dhe kanë kryer 
kombinacione të ndryshme për t’i kamufluar sa më 
shumë veprimet e tyre”. 

Për të kapur bandën e Fiqiri Dines u arrestua “Pelikani” nga 
Maqellara. Ndërsa ai mbahet në burg, Sigurimi përdor 
shtrëngimin. “Kryhet kombinacion duke e thirrur gruan e tij në 
takim. Gjatë takimit, sipas instruktazhit që ishte bërë më parë, 
bashkëpuntori i thotë të shoqes se jeta ime është në rrezik 
dhe mundësinë për të më shpëtuar e ke në dorë vetëm ti, 
duke ndihmuar shokët e Sigurimit. Në këtë mënyrë u vu në 
shërbim të organeve tona gruaja e tij, A. N., e cila na dorëzoi 
vëllanë e saj “Runa”, i cili gradualisht, veç e veç, futi në dorë e 
në prita pjestarë të tjerë të bandës”.

Që asnjë grup kundërshtar të mos i shpëtonte 
Sigurimit të Shtetit, Dibra u riorganizua në 14 
njësite me 350 ushtarë, duke u dhënë detyra të 
qarta. Masat e marra dhanë rezultat, por Sigurimi 
ende nuk ishte i kënaqur, ndaj u hartua një plan i ri që 
parashihte arrestime, jo të qytetarëve që kishin kryer 
krime, as në konceptin komunist, por arrestime thjesht 
për të zgjedhur disa bashkëpunëtorë . “Për të realizuar 
detyrën e organizimit të rrjetit agjentural, u pa e 
arsyeshme se duheshin bërë disa arrestime dhe 
nga këta të arrestuar të zgjidheshin elementët e 
përshtatshëm për t’i vënë  në shërbim të organeve 
tona”. Por meqë “bazë materiale nuk kishte”, iu 
propozua komitetit të partisë të hartonte një listë 
me persona që bëheshin pengesë për realizimin e punës. Lista e përpiluar kishte 96 emra. 

Propozimi tjetër ishte që si kundërpërgjigje ndaj të arratisurve, 14 prej tyre të  ekzekutoheshin. Në këtë 
pikë Sigurimi kishte dy versione, i pari t’i nxirrte në gjyq dhe t’i pushkatonte. 

I dyti, të arrestoheshin “dhe gjoja në tentativë për të ikur, të vriteshin”. Kur historiku u shkrua, vite pas kësaj 
ngjarjeje, Koçi Xoxe ishte shpallur armik, ndaj kjo metodë në historik përmendet si metodë e tradhtarit Koçi 
Xoxe. Si përfundim, Sigurimi shpërndau në terren operativët duke u dhënë emrat e 14 vetave që duheshin 
vrarë. Letra me emrat e tyre kishte në krah shkronjën “P”, pushkatim. Gjithçka ndodhi brenda një nate.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Alush Krusa – pushkatuar
2.  Baftjar Trushilla – pushkatuar
3.  Bajram Preçi – pushkatuar
4.  Beqir Sina – vrarë
5.  Dalip Zuna – pushkatuar
6.  Dine Dima – pushkatuar
7.  Elez Kalia – vrarë 
8.  Halit Prifti – pushkatuar
9.  Han Kotarja – në pritë
10. Hysen Salku – në pritë
11.  Ibrahim Kojnozi – vrarë
12. Ibrahim Korpuzi – pushkatuar
13. Llan Kaloshi – pushkatuar
14. Llan Kaziu – ekzekutuar
15. Mahmut Kaloshi – pushkatuar
16. Mahmut Pervizi – në pritë
17.  Mehmet Kaloshi – ekzekutuar

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Dibër 
18. Murat Dida – pushkatuar
19. Musli Cami – pushkatuar 
20. Nazif Reci – ekzekutuar
21. Qamil Balla –në pritë
22. Qamil Dema – vdekur pas kapjes
23. Rexhep Leka - pushkatuar
24. Rizvan Murrja – pushkatuar
25. Rrahman Xheladini – në pritë
26. Rruzhdi Varvarica – pushkatuar
27. Selim Topuzi – pushkatuar
28. Selman Rusi – pushkatuar
29. Xhafer Kaloshi – pushkatuar
30. Xhemal Kaloshi – pushkatuar
31. Xhetan Daci – vdekur 
32. Xhetan Koleci – pushkatuar 
33. Xhevahir Kamberi – pushkatuar

“Gjoja në tentativë për
të ikur, të vriteshin”

Shtrëngimi si metodë

“Sipas urdhrit të dhënë, edhe nëqoftëse banditët do të kërkonin 

që të dorëzoheshin, nga ana e jonë nuk do të pranohej, por të 

gjithë duheshin vrarë e të silleshin kufomat në Peshkopi. Kjo 

bëhej me qëllim që të krijohej sa më shumë panik e pasiguri”.

Dibra
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përmendet si metodë e tradhtarit Koçi Xoxe. 
Si përfundim, Sigurimi shpërndau në terren 
operativët duke u dhënë emrat e 14 vetave 
që duheshin vrarë. Letra me emrat e tyre 
kishte në krah shkronjën “P”, pushkatim. 
Gjithçka ndodhi brenda një nate.

Shtrëngimi si metodë
Për të futur bashkëpunëtorët e tyre në 
radhët e grupeve antikomuniste, organet 
e Sigurimit të Shtetit pranojnë se “kanë 
përdorur me shumë 
shtrëngim, se sa bindje dhe 
kanë kryer kombinacione të 
ndryshme për t’i kamufluar sa 
më shumë veprimet e tyre”. 
Për të kapur bandën e Fiqiri 
Dines u arrestua “Pelikani” 
nga Maqellara. Ndërsa ai 
mbahet në burg, Sigurimi 
përdor shtrëngimin. “Kryhet 
kombinacion duke e thirrur 
gruan e tij në takim. Gjatë 
takimit, sipas instruktazhit 
që ishte bërë më parë, 
bashkëpuntori i thotë të 
shoqes se jeta ime është 
në rrezik dhe mundësinë 
për të më shpëtuar e ke në dorë vetëm ti, 
duke ndihmuar shokët e Sigurimit. Në këtë 
mënyrë u vu në shërbim të organeve tona 
gruaja e tij, A. N., e cila na dorëzoi vëllanë 
e saj “Runa”, i cili gradualisht, veç e veç, 
futi në dorë e në prita pjestarë të tjerë të 
bandës”.

“Arrestimi i babait si garanci”
Koncepti i sotëm mbi drejtësinë është 
tërësisht inekzistent në historikët e Sigurimit, 
e ndërsa frika del qartë, dhuna mund 
veçse të merret me mend. Për të arritur te 
grupi antikomunist i Dan Kaloshit, Sigurimi 
arreston dhe dënon me vdekje një banor 
të Sohodollit. Pas dënimit ai thirret dhe i 

Security dispersed the operatives on the 
ground, giving the names of the 14 people to be 
killed. The letters with their names had on the 
side the letter “P”, pushkatim/shot. Everything 
happened overnight.

Coercion as a method
To bring their collaborators into the ranks of 
anti-communist groups, the State Security 
Services organs admit that they “used more 

coercion than persuasion 
and performed various 
combinations to 
camouflage their actions 
as much as possible.” 
“Pelikani” from Maqellara 
was arrested to catch the 
gang of Fiqiri Dine. While 
he was being held in prison, 
the Security Services use 
coercion. “A combination 
is performed by calling his 
wife to the meeting. During 
the meeting, according to 
the previous instructions, 
the collaborator tells his 
wife that his life is in danger 

and the opportunity to save him is in her hands 
only, helping the Security Services comrades. 
This way, his wife, A. N., was put to our service, 
handing over her brother “Runa” to us, who 
gradually, separately, catching and ambushing 
other members of the gang”.

“Father’s arrest as a guarantee”
Today’s concept of justice is completely non-
existent in Security Services historical records, 
and while the fear becomes clear, violence can 
only be guessed at. To reach Dan Kaloshi’s anti-
communist group, Security Service arrested 
and sentenced to death a resident of Sohodoll. 
After the sentence he is called and told that if 

DIBRA
Metodat që Sigurimi i Shtetit përdori në Dibër për të 
eliminuar kundërshtarët politikë kishin të bënin me 
presionin, më shumë se sa me hetimin.

Në historikun e Dibrës pranohet se për asgjësimin e bandave, 
metoda e ndjekjes do të ishte ndihmëse, ndërsa përparësi do të 
kishin kurthet - në terminologjinë e tij,- masat agjenturale. Ky historik 
e tregon krejt hapur se, përveç marrjes së bashkëpunëtorëve me   
shtrëngim, me anën e agjenturës në drejtim të bazave të 
“diversantëve dhe vetë diversantëve mbillej panik, organizoheshin 
gjyqe të hapura me të arratisurit e kapur, ushtrohej presion me anën 
e familjeve në drejtim të të arratisurve për dorëzim”. Me këtë 
mënyrë u shpërbënë, me vrasje a arrestime, grupet e 
kundërshtarëve drejtuar nga Cen Elezi, Zeqir Karpuzi, Sadik Koçi, 
Tafë Alia, Xhetan Koleci, Shahin Capa a Edip Tërshana. Vrasja si 
qëllim e presioni si mjet ishte rezultat i një pune të Sigurimit, ku 
“pjesa dërrmuese e kuadrove që punonin ... ishin me arsim fillor ose 
autodidakt”. Për të tejkaluar këtë nivel shkollimi, kuadrove çdo muaj, 
u rekomandohej as më shumë e as më pak, se sa historia e partisë 
bolshevike që për pushtetin komunist, rezulton të jetë e 
barasvlefshme me shkollën e mesme dhe të lartën bashkë. 

Për të futur bashkëpunëtorët e tyre në radhët e 
grupeve antikomuniste, organet e Sigurimit të 
Shtetit pranojnë se “kanë përdorur me shumë 
shtrëngim, se sa bindje dhe kanë kryer 
kombinacione të ndryshme për t’i kamufluar sa më 
shumë veprimet e tyre”. 

Për të kapur bandën e Fiqiri Dines u arrestua “Pelikani” nga 
Maqellara. Ndërsa ai mbahet në burg, Sigurimi përdor 
shtrëngimin. “Kryhet kombinacion duke e thirrur gruan e tij në 
takim. Gjatë takimit, sipas instruktazhit që ishte bërë më parë, 
bashkëpuntori i thotë të shoqes se jeta ime është në rrezik 
dhe mundësinë për të më shpëtuar e ke në dorë vetëm ti, 
duke ndihmuar shokët e Sigurimit. Në këtë mënyrë u vu në 
shërbim të organeve tona gruaja e tij, A. N., e cila na dorëzoi 
vëllanë e saj “Runa”, i cili gradualisht, veç e veç, futi në dorë e 
në prita pjestarë të tjerë të bandës”.

Që asnjë grup kundërshtar të mos i shpëtonte 
Sigurimit të Shtetit, Dibra u riorganizua në 14 
njësite me 350 ushtarë, duke u dhënë detyra të 
qarta. Masat e marra dhanë rezultat, por Sigurimi 
ende nuk ishte i kënaqur, ndaj u hartua një plan i ri që 
parashihte arrestime, jo të qytetarëve që kishin kryer 
krime, as në konceptin komunist, por arrestime thjesht 
për të zgjedhur disa bashkëpunëtorë . “Për të realizuar 
detyrën e organizimit të rrjetit agjentural, u pa e 
arsyeshme se duheshin bërë disa arrestime dhe 
nga këta të arrestuar të zgjidheshin elementët e 
përshtatshëm për t’i vënë  në shërbim të organeve 
tona”. Por meqë “bazë materiale nuk kishte”, iu 
propozua komitetit të partisë të hartonte një listë 
me persona që bëheshin pengesë për realizimin e punës. Lista e përpiluar kishte 96 emra. 

Propozimi tjetër ishte që si kundërpërgjigje ndaj të arratisurve, 14 prej tyre të  ekzekutoheshin. Në këtë 
pikë Sigurimi kishte dy versione, i pari t’i nxirrte në gjyq dhe t’i pushkatonte. 

I dyti, të arrestoheshin “dhe gjoja në tentativë për të ikur, të vriteshin”. Kur historiku u shkrua, vite pas kësaj 
ngjarjeje, Koçi Xoxe ishte shpallur armik, ndaj kjo metodë në historik përmendet si metodë e tradhtarit Koçi 
Xoxe. Si përfundim, Sigurimi shpërndau në terren operativët duke u dhënë emrat e 14 vetave që duheshin 
vrarë. Letra me emrat e tyre kishte në krah shkronjën “P”, pushkatim. Gjithçka ndodhi brenda një nate.

*AIDSSH i ekspozon dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe distancohet nga gjuha e urrejtjes e përdorur në këto dokumente.

AIDSSH sugjeron fuqimisht verifikimin e fakteve e të ngjarjeve të përmendura në historikë dhe nuk merr përsipër vërtetësinë e tyre.

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit duhen lexuar me kujdes, si materiale të prodhuara nga “arma e pushtetit popullor, në luftë kundër armikut të klasës”.

1.  Alush Krusa – pushkatuar
2.  Baftjar Trushilla – pushkatuar
3.  Bajram Preçi – pushkatuar
4.  Beqir Sina – vrarë
5.  Dalip Zuna – pushkatuar
6.  Dine Dima – pushkatuar
7.  Elez Kalia – vrarë 
8.  Halit Prifti – pushkatuar
9.  Han Kotarja – në pritë
10. Hysen Salku – në pritë
11.  Ibrahim Kojnozi – vrarë
12. Ibrahim Korpuzi – pushkatuar
13. Llan Kaloshi – pushkatuar
14. Llan Kaziu – ekzekutuar
15. Mahmut Kaloshi – pushkatuar
16. Mahmut Pervizi – në pritë
17.  Mehmet Kaloshi – ekzekutuar

Persona të vrarë, sipas Historikut të DPB Dibër 
18. Murat Dida – pushkatuar
19. Musli Cami – pushkatuar 
20. Nazif Reci – ekzekutuar
21. Qamil Balla –në pritë
22. Qamil Dema – vdekur pas kapjes
23. Rexhep Leka - pushkatuar
24. Rizvan Murrja – pushkatuar
25. Rrahman Xheladini – në pritë
26. Rruzhdi Varvarica – pushkatuar
27. Selim Topuzi – pushkatuar
28. Selman Rusi – pushkatuar
29. Xhafer Kaloshi – pushkatuar
30. Xhemal Kaloshi – pushkatuar
31. Xhetan Daci – vdekur 
32. Xhetan Koleci – pushkatuar 
33. Xhevahir Kamberi – pushkatuar

“Gjoja në tentativë për
të ikur, të vriteshin”

Shtrëngimi si metodë

“Sipas urdhrit të dhënë, edhe nëqoftëse banditët do të kërkonin 

që të dorëzoheshin, nga ana e jonë nuk do të pranohej, por të 

gjithë duheshin vrarë e të silleshin kufomat në Peshkopi. Kjo 

bëhej me qëllim që të krijohej sa më shumë panik e pasiguri”.
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thuhet se nëse dorëzon grupin e Kaloshit, 
do t’i falej jeta. “Derveni” pranon, por për të 
pasur më shumë garanci për veprimet e tij, 
arrestohet i ati, O. Z. Skenari ndërtohet me 
një pushkatim të “Dervenit” si kamuflim, ai 
do të plagosej lehtë që t’i jepej mundësia 
të ikte.

Bukë dhe plumb
Grupin kundërshtar të Hysen Salkut, oficer 
i shkolluar në Itali, Sigurimi i Shtetit e lidh 
me zbulimin amerikan. 
Një zhurmë aeroplani më 
16 tetor 1951, çon drejt 
Selishtës pas mesnate  
Sigurimin që rrethon zonën. 
“Gjatë kërkimit u gjetën të 
fshehura në një shpellë 6 
parashuta, 4 prej të cilave 
ishin prej mëndafshi. Kjo 
tregonte se duhet të ishin 
katër diversantë, një çadër 
sindedike që mund të rrinin 
lirishtë katër veta, u gjetë 
një radio transmetuese 
kompletë, shumë ushqime, 
veçanërisht peksimet, një 
furrnellë speciale për të gatuar...” 

Grupi kuptoi që ndiqej dhe u nda në dy 
drejtime, që t’i shpëtonte rrethimit... “Në 
7:30 kapo banda Hysen Salku ra në 
përpjekje dhe mbeti i vrarë... Diversanti që 
ishte me Hysenin qëndroi tre ditë i fshehur 
në pyll. Natën e tretë kërkoi bukë në 

he hands over Kalosh’s group, his life would 
be forgiven. “Derveni” admits, but in order to 
have more guarantees for his actions, Security 
arrested his father O.Z. The scenario includes 
the shooting of “Derveni” as camouflage; 
he would be slightly injured to be given the 
opportunity to escape.

Food and bullet
The opponent group of Hysen Salku, an officer 
educated in Italy, is linked to the American 

intelligence, according to the 
State Security Services. On 
October 16, 1951, an airplane 
noise after midnight sent to 
Selishta the Security unit that 
sorrounded the area. “During 
the search, 6 parachutes were 
found hidden in a cave, 4 of 
which were made of silk. This 
showed that there could to be 
four saboteurs, a synthetic tent 
that could freely accomodate 
four people, a complete 
radio broadcast, a lot of food, 
especially peksimet bread, 
and a special electric oven to 

cook ...”

The group realized that they were being 
pursued and split in two directions, in order to 
escape the siege ... “At 7:30 the gang leader, 
Hysen Salku was caught up and killed ....the 
saboteur who was with Hysen hid in the forest. 
On the third night he asked for food at the 

” 

shpëtonte rrethimit... “

”. 

” 

shpëtonte rrethimit... “

”. 
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house of the villager D. J., who gave him food 
and immediately called the police post at the 
Topojan bridge ... The saboteur was shot by 
sergeant Vasfi Morava and remained killed. It 
was proved that this was Gilan of Kosovo “.

shtëpinë e fshatarit D. J. , i cili i dha bukë 
dhe menjëherë lajmëroi postën e policisë 
tek ura e Topojanit... Diversanti u qëllua nga 
rreshteri Vasfi Morava dhe mbeti i vrarë. U 
vërtetua se ky ishte Gilani i Kosovës”.  
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Anëtarësimi në parti si shpërblim 
Kush bëhet bashkëpunëtor i Sigurimit “fiton” 
një vend në parti. Kjo ishte 
oferta joshëse që Sigurimi i 
Shtetit përdori në Gjirokastër, 
si mënyrë për të nxitur sa 
më shumë qytetarë që të 
përndiqnin e denonconin 
qytetarë të tjerë menjëherë 
pas lufte. Kriteri përzgjedhës 
mes të shumtëve do të ishte 
në varësi të punës së mirë 
që bënin,  bashkëpunëtorët  
“shpërbleheshin” duke u 
futur në parti. 

Vrasja e kunatit 
I shkolluar dhe diplomuar në Stamboll, 
Bahri Omari do të gjendej në krye të 
“Diellit” e përkrah Nolit, do të ishte deputet 
e ministër i Jashtëm, do të ndihmonte në 
shkollim e strehim edhe drejtuesin e hekurt 
të Shqipërisë, por as fakti që ishte babai i 
nipërve të tij, nuk e shpëtoi Omarin nga 
sistemi shtypës i kunatit Enver Hoxha. 

Meqenëse gjatë luftës rrugët e tyre ishin 
ndarë dhe Omari kishte qenë me Ballin, 
paslufta e gjen emrin e tij në listën e “500 
kriminelëve” e shumë shpejt, pjesë të gjyqit 
special. Në historikun e Sigurimit Gjirokastër 
përmendet mes emrave të tjerë, me fatin e 
tij: “Nga kriminelët e luftës që janë dënuar 
me pushkatim janë: Ismail Golemi, Idriz Jazo, 
Velo Roshi, Bahri Omari, Halil Sako Gjoni e 
Hamdi Sako Gjoni, Hysen Izet Bocaj, Kadri 
Haredin Peçi,- Mazar Xhemo Rusho, Halil 
Rrapo Vraho, Shefqet Ali Mustafaraj, etj”. As 

Party membership as a reward
Whoever becomes a Security collaborator 

“wins” a place in the party. This 
was the tempting offer that 
the State Security Services 
used in Gjirokastra, as a way 
to encourage as many citizens 
as possible to persecute and 
denounce other citizens, 
immediately after the war. The 
selection criterion among the 
many would depend on the 
good work they did, and the 
collaborators were “rewarded” 
by joining the party.

Murder of brother-in-law
Educated and graduated in Istanbul, Bahri 
Omari would be at the head of “Dielli” and 
by Noli’s side he was deputy and Minister of 
Foreign Affairs. He would help in schooling 
and housing, the iron leader of Albania, but 
not even the fact that he was the father of his 
grandchildren, did not save Omar from the 
oppression system of his brother-in-law, Enver 
Hoxha.

Since the war they went on separated ways 
and Omar was with Balli/National Front, the 
post-war period finds his name on the list of 
“500 criminals” and soon part of the special 
trial. In the Security Services historical records of 
Gjirokastra, his fate is mentioned among other 
names: “Among the war criminals who have 
been sentenced by shooting: Ismail Golemi, 
Idriz Jazo, Velo Roshi, Bahri Omari, Halil Sako 
Gjoni and Hamdi Sako Gjoni, Hysen Izet Bocaj, 
Kadri Haredin Peçi, - Mazar Xhemo Rusho, 
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letra që bashkëshortja e tij, Fahrija i dërgoi 
të vëllait, Enver Hoxhës, nuk e shpëtoi Bahri 
Omarin. Ai u pushkatua te Kodra e Priftit 
dhe para se armët të shkrepeshin, mbahet 
mend për fjalët e fundit “Ballin nga pushkët! 
Tradhtarët vriten pas shpine. Ne nuk jemi 
tradhtarë. Historia do të jetë gjyqtari i 
paanshëm”.

Të gjitha fajet Koçi Xoxes 
Pas prishjes së marrëdhënieve me 
Jugosllavinë dhe shpalljes tradhtar të 
Koçi Xoxes, ngjarjet e rënda dhe vrasjet 
e panumërta, i faturohen vetëm atij. 
Sigurimi, i njëjti që kishte 
zbatuar urdhrat e Xoxes, 
pretendon në historik se u 
vërtetuan shtrembërimet 
në punën e organeve, si 
rezultat i veprimtarisë së 
“klikës titiste të Beogradit 
kundër Shqipërisë, 
përmes grupit tradhtar 
kryesuar nga Koçi Xoxe”. 
I njëjti Sigurim që kishte 
zbatuar urdhrat e tij e 
akuzon se veprimtaria e 
Xoxes synonte futjen e 
formave dhe metodave 
policore në organet e 
Sigurimit, të njëjta me ato të 
sigurimit jugosllav. “Format 
dhe metodat policeske u 
futën në organet e Sigurimit të 
Shtetit nga OZNA Jugosllave 
në mënyrë graduale, 
nëpërmjet Koxi Xoxes dhe 
këshillit. Në këto metoda 
trockiste predominonte druri. Nuk kishte 
kuptim hetuesia pa përdorur drurin... i 
futnin punonjësit në disinformacion... tek 
elementet e tjerë të trilluar nga i pandehuri, 
nën diktatin e torturave”. Kundër Xoxes 
Sigurimi përdor fjalët e Xoxes: “Kuadro të 

Halil Rrapo Vraho, Shefqet Ali Mustafaraj, etc 
”. Even the letter that his wife, Fahrija sent to 
his brother, Enver Hoxha, couldn’t save Bahri 
Omari. He was shot at Kodra e Priftit and he is 
remembered for his last words “Faced to guns! 
Traitors are killed behind their backs. We are 
not traitors. History will be an impartial judge.”

All the faults to Koçi Xoxe 
After the breakdown of relations with 
Yugoslavia and the declaration of Koçi Xoxe as 
a traitor, countless serious events and murders 
were blamed only on him. The Security, the 

same one that had carried out 
Xoxe’s orders, in its historical 
records claims that there were 
distortions confirmed in the 
work of the service, as a result 
of the activity of the “Titist’s 
Belgrade clique against 
Albania, through the traitorous 
group led by Koçi Xoxe”. The 
same Security that had carried 
out his orders, accuses Xoxe’s 
activity of introducing police 
methods and forms to the 
Security organs, the same as 
those of the Yugoslav security. 
“Police forms and methods 
were introduced into the State 
Security Services organs by 
the Yugoslav OZNA gradually, 
through Koçi Xoxe and the 
council. In these Trotskyist’s 
methods, physical violence 
predominated.”There was 
no point in investigating 

without using beating ... they misinformed the 
employees ... of the other elements fabricated 
by the defendant, under the dictation of 
torture.” Against Xoxe, Security used Xoxe’s 
words: “Security cadres you must keep in mind 
that the enemy is disguised as a Party member, 
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Sigurimit duhet të keni parasysh se armiku 
është i mbuluar nën emrin e anëtarit të 
Partisë, jini vigjilentë, kontrolloni çdo gjë, 
këdo dhe kudo..’’ Nëse fjalia rilexohet me 
kontekstin e sotëm, mesazhi i saj është 
i vërtetë, armiku kishte veshur petkun e 
partisë. E megjithëse metodat famëkeqe i 
vishen vetëm Koçi Xoxes, mbetet e paqartë 
pse ato vazhdojnë edhe pas rënies së tij.  

Pushkatimet janë sukses 
Për Sigurimin e Shtetit, sa më shumë 
kundërshtarë të regjimit të ishin kapur e 
asgjësuar, aq më i madh ishte suksesi.  Në 
faqen 50 të historikut Gjirokastër shënohet 
se “Si rezultat i punës së mirë të Sigurimit në 
rrethin e Gjirokastrës u dënuan si kriminelë 
lufte 91 vetë, nga të cilët 17 u pushkatuan dhe 
24 u dënuan me burg”. Referuar materialeve 
të nxjerra nga regjistri i goditjeve që ishte 
në seksionin e përgjithshëm që nga viti 
1944-197, del se në vitin 1947 u goditën 55 
vetë, nga të cilët 47 si agjentë, një pjesë 
për agjitacion e propagandë e tendencë 
arratisjeje, kurse në vitin 1948 u goditën 39 
vetë. 

be vigilant, and check everything, anyone 
and everywhere.” If the sentence is re-read in 
today’s context, its message is true; the enemy 
was wearing the party cloak. And although the 
infamous methods are addressed only to Koçi 
Xoxe, it remains unclear why they continued 
even after his fall.

Executions by shootings are a 
success
For the State Security Services, the more 
opponents of the regime were captured and 
annihilated, the greater the success. On page 
50 of Gjirokastra’s historical records is written 
“As a result of the good work of the Security 
Services in Gjirokastra district, 91 people 
were convicted as war criminals, of which 17 
were shot and 24 were sentenced to prison.” 
Referring to the materials extracted from the 
register of operations that was in the general 
section from 1944-1947, it turns out that in 1947, 
were hit 55 people, of whom 47 as agents, 
partly for agitation and propaganda and escape 
tendency, while in 1948 were hit 39 people.

Organigrama e DBP Gjirokastër
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“Në periudhën 1944-1948 organet e 
Sigurimit në rrethin e Gjirokastrës kanë 
goditur 343 elementë si kriminelë lufte, 
agjentë në shërbim të zbulimeve të huaja, 
për agjitacion e propagandë dhe tendenca 
arratisjeje”. 

:Në Kongresin e saj të parë, PKSH u 
theksua: ”Partia të punojë që Arma e 
Sigurimit të Shtetit të forcohet më tepër, 
sepse ajo është arma e dashur e pushtetit 
që drejtohet nga Partia”.

“…organet e Sigurimit të Shtetit (nën drejtimin 
e Koçi Xoxes) ishin kthyer në organe të 
gjithfuqishme që nuk i nënshtroheshin asnjë 
kontrolli në veprimtarinë e tyre arbitrare e të 
dëmshme, këto grupe po shkëputeshin nga 
populli”

“Në këtë kohë (të Koçi Xoxes) rrjeti 
agjentural i ndërtuar nga këto organe 
nuk i përgjigjej luftës së ashpër aktuale 
që zhvillonin armiqtë e brendshëm e të 
jashtëm kundër rrethit tonë”.

“During 1944-1948, the Security organs in the 
district of Gjirokastra have hit 343 elements, as 
war criminals agents in the service of foreign 
intelligence, for agitation and propaganda and 
escape tendencies”.

:The PKSH (Comunist Party of Albania) 
stressed in its first Congress: “The party 
should work to further strengthen the State 
Security, because it is the beloved weapon of 
power run by the Party.”

“...the State Security bodies (under the 
leadership of Koçi Xoxe) had become 
omnipotent bodies that were not subject 
to any control, in their arbitrary and harmful 
activity. These groups were being separated 
from the people”

“During this time (of Koçi Xoxe) the agency 
network built by these bodies, did not respond 
to the current fierce war used by internal and 
external enemies against our district”.
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Historia e Sigurimit për Vlorën 
nis me ngjarje të ndodhura gjatë 
Luftës Nacionalçlirimtare, me 
vrasje para xhamisë muze, ndërsa 
e nxinte atë fletë pas flete me jetë 
të tjera që fikeshin në shtëpitë e 
kundërshtarëve të komunizmit, 
apo në shtëpitë e simpatizantëve 
të komunizmit.

Përveç atentateve, kapjes dhe ekzekutimit 
të atyre që i cilësonte spiunë 
e tradhtarë, njësitet guerile 
mblidhnin informacione për 
ata që do të ekzekutoheshin 
në të ardhmen. Mes tyre ishin 
shpesh edhe komunistë, 
siç ndodhi me asgjësimin 
e Haki Xhelos dhe Qani 
Shenës, që u eliminuan. 
Pas çlirimit të Vlorës nisi 
procesi që Sigurimi e 
emërton “spastrimi i qytetit 
dhe krahinës nga kriminelët 
e luftës e agjentët e huaj”. 
Vetëm  në 2 muaj,  prej 15 
tetorit 1944 deri në fund të 
dhjetorit 1944, u arrestuan 327 veta, nga të 
cilët, 213 u dënuan. Për tre vjet, 1945, 1946 
dhe 1947 Sigurimi numëron 2952 dosje 
për të dënuar, të arratisur, të dyshimtë, të 
internuar e të huaj dhe 96 të ekzekutuar.
 
Vrasje në dhomën e pritjes
Një prej metodave që njësitet guerile të 
Vlorës përdornin për të vrarë kundërshtarët  
e tyre, ishte ftesa për darkë. Pasi gjenin 
simpatizantë të vetët, i udhëzonin të ftonin 
për darkë kundërshtarët  që i kishin miq, t’u 

The Security Historical Records for 
Vlora begins with events that took 
place during the National Liberation 
War, with murders in front of the 
museum mosque, as they obscure 
page after page with other lives that 
were extinguished in the houses of 
opponents of communism, or in the 
houses of communist sympathizers. 
Besides attacking, capturing, 
and executing those he described as spies 

and traitors, guerrilla units 
were gathering information on 
those to be executed in the 
future. Among them were often 
communists, as happened with 
the annihilation of Haki Xhelo 
and Qani Shena, who were 
eliminated. After the liberation 
of Vlora, began the process 
that the Security calls “the 
cleansing of the city and the 
province from war criminals 
and foreign agents”. In just 2 
months, from October 15, 1944 
to the end of December 1944, 
were arrested 327 people, of 

whom 213 were convicted. For three years, 
1945, 1946 and 1947 the Security counts 2952 
files of convicts, fugitives, suspects, internees, 
foreigners and 96 executed.

Murder in the waiting room
One of the methods used by Vlora guerrilla 
units to kill their opponents was dinner 
invitations. Once they found their own 
sympathizers, they instructed them to invite to 
dinner their friends who were opponents, and 

VLORA
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propozonin që të dilnin 
partizanë dhe kur ata të 
refuzonin, “ata e kapnin, e 
lidhnin dhe ashtu të lidhur, 
e nxirrnin jashtë qytetit 
dhe e çonin në çetat 
partizane që pasi i bënin 
gjyqin, e pushkatonin”. 

Por vrasjet bëheshin 
edhe në shtëpitë e 
vetë kundërshtarëve të 
komunistëve. Sigurimi 
e pranon në historikun 
e Vlorës një rast të tillë. 
Tregtarit Frapi Piçinit, i 
akuzuar si spiun, iu bë 
një atentat partizan nga i 
cili shpëtoi. Ai nuk dilte më nga shtëpia që 
ruhej 24 orë, ndërsa Piçini vendosi të shiste 
gjithçka dhe të ikte në Itali. Skenari që e fut 
në kurth brenda shtëpisë është i thjeshtë 
për Sigurimin. Një prej anëtarëve të njësitit 
gueril, që e kishte mik, i shkoi në shtëpi për 
t’i thënë që një daja i tij ishte i interesuar t’i 
blinte pasurinë. Frapi bie dakord, dhe miku 
rikthehet me një atentator të maskuar si daja. 
“Në kohën kur do të uleshin në dhomën e 
pritjes, vritet me thikë ky spiun i urryer, pa u 
diktuar as nga pjesëtarët e familjes”.

 
Maskimi i një vëllavrasjeje
Not Qirici kishte dalë në arrati që në kohën 
e luftës. Ndihmat në ushqime i merrte 
në zonën e Dukatit, ndaj për kapjen e 
tij, Sigurimi nis goditjet në fshat. Mes të 
arrestuarve ishte edhe kushëriri i tij, S. 
G., i cili, në hetuesi, siç vëren Sigurimi “u 
vrejt se ishte më i dobti dhe ju kërkua me 
këmbëngulje të dorëzonte ose të vriste 
kriminelin Not Qirici. S. G. pranoi dhe u lirua 
duke i dhënë afat 15 ditë. Të 14 ditën në 
mbrëmje i dërgoi letër SEMP-it të Vlorës, që 

propose them to become 
partisans. When they refused, 
“the unit captured them, tied 
them up and dragged them 
tied up out of the city to the 
partisan gangs, where were 
prosecuted and then shot to 
death.”

But the killings, also took 
place in the houses of the 
opponents of the communists 
themselves. The Security 
Services accepts such a 
case in the historical records 
of Vlora. The merchant Frapi 
Picini, accused of being a spy, 
escaped from an attempt of 

attack by a partisan. He no longer left the house 
that was guarded 24 hours a day, and decided 
to sell everything and flee to Italy. The scenario 
that puts him in the ambush inside the house 
is simple for Security. One of the members 
of the guerrilla unit, who was his friend, went 
to his house to tell him that one of his uncles 
was interested in buying his property. Frapi 
agrees, and the friend returns with an assassin 
disguised as uncle. “At the time when they were 
going to sit in the waiting room, this hated spy 
was killed with a knife, and even his family 
members couldn’t notice that.”

Covering a fratricide
Not Qirici had been escaping since war. He 
received food aid in the Dukati area, so in order 
to capture him; the Security Services launched 
attacks on the village. Among those arrested 
was his cousin, S.G., who was investigated, and 
as the Security notes, “was found that he was 
the weakest and they asked him consistently 
to hand over or kill the criminal Not Qirici. S. 
G. accepted and was released giving him 15 
days time. At 14 o’clock in the evening, he sent 
a letter to the SEMP of Vlora, to surround the 
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të rrethohej vendi.  Mbasi 
vjen në afërsi të pritave, 
Noti vritet nga vetë S.”, 
shkruan Sigurimi. Ndonëse 
vëllavrasja ishte sheshit 
dhe mbizotëronte në vend, 
Sigurimi ironikisht shkruan, 
se për të mos shkaktuar 
vëllavrasje dhe hasmëri 
ndërmjet fiseve të Dukatit, 
sipas marrëveshjes së bërë 
që më përpara, “të gjitha 
pritat do të shpërthenin në 
zjarr dhe në këtë mënyrë u 
maskua vrasja e Notit nga 
kushëriri i tij, S. G.”.

Arrestim me prova të rreme
A mund të blihej miqësia me Sigurimin e 
Shtetit me vezë dhe pula fshati? Historiku 
i tij, shkruar prej punonjësve të tij, na 
sugjeron që  po, mund të ndodhte. Rexhep 
Osmani ishte arrestuar me të dhëna të 
rreme, që Sigurimit i ishin dërguar nga Agja 
Lami, bashkëpunëtor i tyre. Osmani i akuzoi 
për shpifje, duke bërë ankesë. “Vetëm 
kur e pranoi Agja Lami me gojën e vetë 
këtë vjedhje, u besua se ankesa e tyre 
ishte e drejtë. Mbasi u vërtetua plotësisht 
se arrestimi i Rexhep Osmanit me shokë 
ishte bërë në bazë të provave të rreme që 
kishte trilluar Agja Lami me grupin e tij, ata 
u liruan si të pafajshëm dhe vendin e tyre 
në burg e zuri grupi i Agja Lamit”, shkruhet 
në historikun e Vlorës, duke vërejtur se 
Lami u dënua me vdekje pushkatim. Në 
analizën që vetë Sigurimi bën, vëren se “ky 
ka qenë i vetmi rast skandaloz për organet 
e Sigurimit të Shtetit”. Sipas tij, shkaqet që e 
kanë çuar punëtorin operativ Agja Lami në 
rrugë armiqësore, ishin mungesa e kontrollit 
ndaj tij, familjariteti i sëmurë mes tij dhe 
eprorëve “se ka pasur raste që u sillte vezë 
e pula nga fshati”, etj.  

place. “After coming close 
to the ambush, Noti is 
killed by S. himself”, writes 
the Sigurity. Although the 
fratricide was evident and 
prevailed in the country, the 
Security Services ironically 
write that in order not to 
cause fratricide and hatery 
between the Dukati kins, 
according to the agreement 
made earlier, “all ambushes 
would explode in fire and 
thus uncovered the murder 
of Noti by his cousin, S.G.”.

Arrest with false evidence
Could friendship with State Security be bought 
with eggs and village chickens? Its history, 
written by his employees, suggests to us that 
yes, it could have happened. Rexhep Osmani 
was arrested with false information, which was 
sent to the Security Services by Agja Lami, 
their collaborator. Osmani accused them of 
defamation, complaining. “Only when Agja Lami 
admitted this theft with his own mouth, it was 
believed that their complaint was right.”After 
it was fully proven that the arrest of Rexhep 
Osmani and his friends was made on the basis 
of false evidence that Agja Lami had fabricated 
with his group, they were released as innocent 
and their place in prison was taken by Agja 
Lami’s group”, it is written in the historical ercords 
of Vlora, noting that Lami was sentenced to 
death by shooting. In the analysis that the 
Security itself makes, it notes that “this was the 
only scandalous case for the State Security 
bodies”. According to him, the reasons that led 
the operative Agja Lami to a hostile path, were 
the lack of control over him, the sick familiarity 
between him and his superiors “because there 
were occasions when he brought eggs and 
chickens from the village”, etc.
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“Në periudhën 1950-1955 organet e Sigurimit 
Vlorë pohojnë se “arritën të zbulonin, godisnin, 
demaskonin 34 emigrantë jugosllavë për vep-
rimtari spiunazhi, arratisjeje, agjitacion e propa-
gandë, ndërmjet tyre dhe kuadro të UDB-së, si 
Franc Jozhe, Bllako Stankoviç e Mujo Droshe-
viç, të cilët u dënuan me pushkatim”

Në qarkun Vlorë, në fillim të shkurtit 
1947 ishin:
• 300 dosje të të  burgosurve
• 296 dosje të të  arratisurve
• 2170 dosje të elementeve të dyshimtë 
• 96 dosje të  të ekzekutuarve
• 20 dosje të të  internuarve
• 70 dosje të të huajve të dyshimtë

Gjithsej, kartoteka e SEMP-it Vlorë kishte 
krijuar një evidencë të rregullt prej 2952 
dosjesh. 

2952 dosje, 96 dosje të të ekzekutuarve.

“During the period 1950-1955, the Vlora 
Security Services claim that “they managed to 
detect, attack, unmask 34 Yugoslav emigrants 
for espionage, escapes, agitation and 
propaganda activities, including UDB, such 
as Franc Jozhe, Blako Stankovic and Mujo 
Droshev, who were shot dead.”

In the district of Vlora, at the beginning 
of February 1947, there were
• 300 files of prisoners
• 296 files of fugitives
• 2170 files of suspicious elements
• 96 files of executions
• 20 files of internees
• 70 files of suspicious foreign

In total, the card-index of Vlora’s SEMP had 
created a regular record of 2952 files.

Out of 2952 files, 96 files of executions.
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Deputeti vritet me antitank, trupi 
“groposet” 
Në imazhin më të njohur të kolonelit Haxhi 
Hajdari, kraharori mbulohet nga gradat, ndërsa 
shikimi duket se parasheh një 
fat tragjik. Ish-komandant i të 
parës çetë partizane të Qarkut 
të Shkodrës, deputet i Malësisë 
në Kuvendin Popullor dhe 
komandant i kufirit i forcave 
vullnetare të rrethit, krisjen e parë 
me regjimin e kishte shënuar më 
1945, me kundërshtimin e terrorit 
deri ndaj familjeve që i kishin 
strehuar gjatë luftës.

Ai e finalizon krisjen kur 
kundërshton kolektivi-
zimin e zonave të thella 
malore, duke propozuar 
që ai të ishte në baza 
vullnetare, në një plenum 
partie në teatrin “Migjeni”, 
ku merrte pjesë edhe 
Mehmet Shehu. 

Pas kësaj, thirret në takim 
në Tiranë nga Enver 
Hoxha. Pas takimit, një 
mik i thotë se është 
mirë të largohet me 
urgjencë nga Tirana. 
Tre muaj më pas, më 15 
mars 1963, në shtëpi në 
mesnatë i shkon një mik 
që e këshillon të arratiset, në të kundërt e 
priste burgu. Zyrtarisht akuzohej si agjent 
jugosllav.  

Deputy killed with anti-tank, body 
“entombed”
In the most famous image of Colonel Haxhi 
Hajdari, the chest is covered by rank medals, 

while the look seems to foretell 
a tragedy. Former commander 
of the first partizan gang of 
Shkodra Region, deputy of 
Malësia in the Popular Assembly 
and commander of the border 
in the district volunteer forces, 
had marked the first rift with the 
regime in 1945, opposing the 
terror against families who had 
sheltered them during the war.

He finalizes the rift 
when he opposes the 
collectivization of remote 
mountainous areas, 
proposing it to be on 
voluntary basis, in a party 
plenum at “Migjeni” theater, 
where Mehmet Shehu also 
participated.

After that, he was called 
to a meeting in Tirana with 
Enver Hoxha. Right after 
the meeting, a friend tells 
him that it is good to leave 
Tirana urgently. Three 
months later, on March 
15, 1963, a friend went to 
his house at midnight to 

advise him to escape, otherwise he woud be 
imprisoned. He was formally charged as a 
Yugoslav agent.

SHKODRA

Haxhi Hajdari
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Më 7 prill 1963, përmes bashkëpunëtorëve 
të vënë në presion, Sigurimi mëson se 
ai fshihej në Rrjoll.  Po atë natë Sigurimi 
nis vëzhgimin pranë shpellës mes Rrjollit 
e Repishtit. Në të gdhirë të datës 8 prill, 
ora 05:30, forcat e Sigurimit mundën të 
shquanin Hajdarin dhe mikun e tij, Nosh 
Kola. 

Duke qenë se ata refuzuan të dorëzoheshin, 
nisën të shtënat. Vetë Sigurimi e rrëfen 
ngjarjen në këtë mënyrë: “Drejt shpellës 
u panë të flakëriten disa granata dore, të 
cilat shpërthyen brenda në shpellë, dhe pa 
kaluar akoma ushtima e zhurmës shkaktuar 
nga plasja e granatave, shpella u qëllua me 
4 predha antitank 82m/m, plasja e të cilave 
shënoi fundin e këtyre tradhtarëve. Nga 
verifikimet e mëvonshme, Haxhi Hajdari u 
gjet me kokë të prerë, ndërsa Nosh Kola as 
që njihej fare për qenie njerëzore”.

Sigurimi përdor termin “groposje” dhe 
jo varrim për trupat e pajetë, kur shënon 
“Trupat e tyre u nxorën nga shpella e u 
groposën në periferi të Shkodrës”. 

Rënia e kryengritësit Preng Cali 
Me ardhjen e komunistëve në pushtet, 
nisën edhe operacionet e “spastrimit”, 
ku do të eliminoheshin kundërshtarët 
e malësisë, si Preng Cali, për ta 
“kryetradhtari”, përndryshe, ai ishte edhe 
një nga kryengritësit e lëvizjeve të viteve 
para shpalljes së Pavarësisë, luftëtar kundër 
serbëve që kërkonin të zgjeronin kufijtë, 
kundërshtar me armë i kufirit të 1913-s dhe 
më 1944, qartësisht antikomunist. 

Historiku i Sigurimit të DPB Shkodër 

On April 7, 1963, through collaborators, which 
were put under pressure, the Security learned 
that he was hiding in Rrjoll. That same night, the 
Security starts the observation near the cave 
between Rrjoll and Repisht. At dawn on April 
8, at 05:30, Security forces were able to spot 
Hajdari and his friend, Nosh Kola.

As they refused to surrender, the shooting 
began. The Security itself narrates the story 
in this way: “Towards the cave were seen the 
flames of some grenades, which exploded 
inside it, and before the sound caused by the 
grenades ceased, the cave was fired with 4 
82m/m anti-tank shells, the explosion of which 
marked the end of these traitors. From the 
subsequent verifications, Haxhi Hajdari was 
found beheaded, while Nosh Kola’s body no 
longer looked like a human being “.

The Security Services uses the term “entomb” 
and not burial for the dead bodies, when 
writing”Their bodies were driven from the cave 
and entombed on the outskirts of Shkodra”.

The fall of the insurgent Preng Cali
With the arrival of the communists in power, 
the “cleansing” operations began. The 
opponents of the highlands, such as Preng 
Cali, considered the “the main traitor”, would be 
eliminated. He was also one of the insurgents 
of the movements during the years before the 
declaration of Independence, a fighter against 
Serbs that were seeking to expand territory, 
an armed opponent at the border in 1913 and 
clearly an anti-communist in 1944.

The Security historical records of GDP Shkodra 
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dokumenton në mënyrë 
telegrafike, që urdhri ishte 
dhënë nga komanda e 
përgjithshme e Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare. “Sulmi 
do të jepej në tri drejtime, 
në krahë dhe në shpinë 
të forcave tradhtare. Ishin 
ditët e para të muajit shkurt, 
temperatura arrinte deri 
minus 10 gradë. Tre kolona 
partizane u nisën nga 
Shkodra” duke u vendosur 
në Shkrel, Dedaj dhe Tuz, fshat 
shqiptar në kufijtë e shtetit jugosllav. 

“Gjatë natës së 6 dhe 7 shkurtit filloi 
operacioni për asgjësimin e mbeturinave 
të reaksionit. Kryetradhtari Preng Cali, 
së bashku me 14 tradhtarë u kap i gjallë 
në shpellën e Vuklit. Gjatë operacionit të 
Kelmendit u vranë 44 armiq, ndërsa ndërsa 
18 të tjerë që ishin krerë të reaksionit u 
kapën të gjallë, iu dhanë gjyqit ushtarak 
dhe u pushkatuan”.  

Arsimtari  socialdemokrat               
Ndërsa priste pushkatimin në Degën e 
Punëve të Brendshme të Shkodrës,  Mark 
Shllaku i kishte thënë të shoqes që do të 
mbante me vete një teneqe, që ajo të mund 
t’i gjente trupin për ta varrosur. Ai e mbajti 
fjalën, por trupi i tij nuk u gjet kurrë, edhe 
pse e shoqja e kërkoi derisa mbylli sytë. 

Por Historiku i Sigurimit Shkodër nuk 
rrëfen anën tjetër të ngjarjes. Sipas tij, në 
maj 1948, “qytetari nga Shkodra Mark 
Shllaku merr një letër nga vëllai i tije Hilë 
Shllaku, arratisur brenda vendit së bashku 
me Ndoc Mirakaj, djali i Kol Bibë Mirakës. 
Nëpërmjet asaj letre, ai udhëzohej të 
vazhdonte të qëndronte në qytet dhe të 
mos ndërpriste punën armiqësore kundër 
pushtetit popullor. Përveç të tjerash ai duhej 

telegraphically document 
that the order was given by 
the general command of the 
National Liberation Army. “The 
attack would be oriented 
in three directions, on both 
sides and on the back of the 
treacherous forces. It was the 
beginning of February and the 
temperature reached minus 
10 degrees. Three partisan 
columns left Shkodra, settling in 
Shkrel, Dedaj and Tuz, Albanian 
villages on the borders of the 

Yugoslav state.” 

“During the night of February 6 and 7, the 
operation for the disposal of the reaction waste 
started. The traitor Preng Cali, together with 
14 others was caught alive in the Vukli cave. 
During the Kelmendi operation, 44 enemies 
were killed, while 18 others who were the 
leaders of the reaction were captured alive, 
sent to a military trial and shot dead.”

Social Democrat teacher
While waiting for the shooting in the Branch 
office of Internal Affairs of Shkodra, Mark 
Shllaku had told his wife that he would carry 
with him a tin-plate, so that she could be able 
to find his body for burial. He kept his word, but 
his body was never found, although his wife 
searched for him until she died.

But the historical records of Shkodra Security 
do not tell the other side of the story. According 
to it, in May 1948, “the citizen from Shkodra, 
Mark Shllaku receives a letter from his brother 
Hilë Shllaku, who fled the country together 
with Ndoc Mirakaj, the son of Kol Bibë Miraka. 
Through that letter, he was instructed to 
continue to stay in the city and not to cease 
hostile work against popular government. 
Among other things, he had to gather around 

Preng Cali
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të grumbullonte rreth vetes sa më shumë 
elementë të pakënaqur dhe t’i organizonin 
në një grup që do të merrte emrin ‘Partia 
Social Demokrate”.

Mark Shllaku la gruan, Angjen dhe vajzën, 
Julin 8 vjeçe, me amanetin që të mos e 
harronin. Pavarësisht përpjekjeve, eshtrat 
e Markut të pushkatuar më 1948 nuk arriti 
t’i gjente as e bija, që me pengun e të atit 
mbylli sytë pak ditë më parë, në moshën 
80-vjeçare. 

Për Postribën /Jup Kazazi                       
“Reaksioni në krahinën e Shkodrës e shtriu 
veprimtarinë në të gjithë  Shqipërinë e 
Veriut. Pa rezerva në këtë drejtim punoj 
dhe kleri katolik reaksionar, me nxitjen 
dhe përkrahjen e anglo-amerikanëve 
dhe të Vatikanit. Qëllimi i tyre ishte që me 
forcat të armatosura të sulmohej dhe të 
pushtonin Shkodrën për të krijuar shkak për 
ndërhyrjen legale të anglo-amerikanëve në 
vendit tonë”. 

himself as many dissatisfied elements as 
possible and organize them into a group that 
would be called the “Social Democratic Party”.

Mark Shllaku left his wife, Angje and his 
daughter Juli 8 years old, asking them not to 
forget him. Despite his efforts, the remains of 
Mark, who was shot dead in 1948, could not be 
found even by his daughter, who died a few 
days ago with her father’s regret, at the age of 
80.

For Postriba / Jup Kazazi
“The reaction in the province of Shkodra spread 
throughout Northern Albania. Unreservedly, 
in this direction worked also the reactionary 
catholic clergy, with the encouragement and 
support of the Anglo-Americans and the 
Vatican.Their goal was to attack and occupy 
Shkodra with the armed forces, to provide a 
reason for the legal intervention of the Anglo-
Americans in our country.”

Mark Shllaku

E bija, Juli Dukagjini

Jup Kazazi
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Feja si “mjet dehës”
Veprimtari armiqësore përmes spiunazhit, 
tendencë për arratisje, tendencë për 
organizim, tendencë për terror, agjitacion 
e propagandë. Me këto akuza, organet 
e Sigurimit të Shtetit i kundërvihen klerit 
në Shkodër, përmes një serie masash 
agjenturalo-operative që çuan në goditjen 
e tyre.  

Sipas fjalëve të Sigurimit, “pas viteve 1967, 
si rezultat i masave revolucionare të marra 
nga Partia në luftën kundër fesë, që kishte 
shërbye si mjet dehës për vite me radhë, 
dhe zakoneve prapanike, qendrat fetare 
përgjithësisht u prishën... ndërsa priftërinjtë 
dhe hoxhallarët u sistemuan në punë të 
ndryshme”. 

“Sistemimi” shpesh ishte qelia, “si 
kundërpërgjigje e veprimtarisë therëse e 
shumëformëshe armiqësore të klerit katolik 
reaksionar, në vitin 1967, organet e Sigurimit 
të Shtetit në rreth arrestuan 11 priftërinj, 3 
nga të cilët u pushkatuan dhe 7 të tjerë u 
demaskuan publikisht para popullit”. 

Sigurimi më tej shton se në ndjekje ishin 

Religion as an “intoxicating tool”
Accusations such as: hostile activity through 
espionage, tendency to escape, tendency 
to organize, tendency to terror, agitation and 
propaganda; were used by the State Security 
to oppose the clergy in Shkodra, through a 
series of Service agent’s operational measures 
carried out to  strike them.

According to the Security historical records 
notes “after 1967, as a result of the revolutionary 
measures taken by the Party in the fight against 
religion, which had served as an intoxicating 
tool for years, and backward customs, religious 
centers were generally demolished ... while 
priests and the imams were organized into 
different tasks ”.

The “systematization” was often the cell, “in 
response to the brutal and multifaceted hostile 
activity of the reactionary Catholic clergy. In 
1967, State Security in the district arrested 11 
priests, 3 of whom were shot dead and 7 others 
publicly unmasked before the people”.

The security further adds that Monsignor Ernest 
Çoba (president of the Catholic Church) Zef 
Kole Hardhia, Kolec Gaspër Toni, Dom Mark 

Mark Shllaku

E bija, Juli Dukagjini

Jup Kazazi

Mark Shllaku

E bija, Juli Dukagjini

Jup Kazazi
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edhe monsinjor Ernest Çoba (kryetar i 
Kishës Katolike) Zef Kolë Hardhia e Kolec 
Gaspër Toni, Dom Mark Hasni, Pjetër Geg 
Luma e Patër Alek Baçli, Dom Ndrekë 
Karroqi, Dom Martin Trushi, Dom Nikollë 
Bushati, pranon se u bënë “kombinacione” 
dhe “për rrjedhim, shumica për të mos 
thënë të gjithë ju dhanë gjyqit të popullit”. 

“Kjo luftë”, pranon Sigurimi, “vazhdoi duke 
u nisur gjithmonë nga konkluzionet e drejta 
të Partisë sonë që, edhe pse priftërinjtë 
e hoxhallarët u hoqën nga funksionet, 
edhe pse një pjesë e tyre u pushkatuan e 
burgosën, prapë se prapë, feja i ka rrënjët 
e thella”.  

Hasni, Pjetër Geg Luma, Pater Alek Baçli, Dom 
Ndrekë Karroqi, Dom Martin Trushi, and Dom 
Nikolë Bushati, were also in pursuit, and also 
admits that “combinations” were made and 
“consequently, most, if not all, were sent to the 
people’s court”.

“This war”, admits the Security, “continued 
always starting from the right conclusions of 
our Party that, even though the priests and 
imams were removed from their functions, 
even though some of them were shot and 
imprisoned, still, the religion has deep roots.
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“Nga deponimet e  këtyre 
tradhtarëve doli se dështimi i 
rrethimit të bandës (së Hamit 
Matjanit) ishte se në shtator 
1947 në Vine, ishte njoftuar 
bashkëpunëtori i tyre S. H., i 
cili ishte një polic popullorë në 
këtë N/Seksion dhe në bazë të 
deponimeve polici u arrestua 
dhe në përfundim të hetuesisë, 
të gjithë të pandehurit morën 
dënimin e merituar. Kryebanditi 
Riza Kishta vdiq në burg gjatë 
zhvillimit të hetuesisë”. 

“Në vitin 1944 -1948, në rrethin e 
Gramshit u kapën dhe u asgjësuan 
48 kriminelë lufte, të cilët vepronin 
si bandë brenda rrethit dhe ishin 
gjithësej 6, ku: ishte ajo e Abaz 
Ermenjit me 9 pjesëtarë, banda e 
Abaz Potanes nga rrethi i Skraparit 
me tre pjesëtarë. Në 1946, në këtë 
bandë u zhvilluan luftime dhe në 
përfundim, një pjesëtar i saj u vra, 
kurse dy të tjerë u bashkuan me 
bandën e Abaz Ermenjit dhe u 
arratisën jashtë shtetit.”

Besniku i Zogut e deputeti i Hoxhës 
vdes në hetuesi
“Kryebanditi Riza Kishta vdiq në burg gjatë 
zhvillimit të hetuesisë”. 

Me këtë fjali, Sigurimi i Shteti e shuan emrin e 
Riza Kishtës, pinjoll i një prej familjeve më të 
pasura të Gramshit. I shkolluar në Normalen 
e Elbasanit dhe më pas në Akademitë 

“From the depositions of these 
traitors it turned out that the 
reason of the gang siege failure (of 
Hamit Matjani) was because, their 
collaborator S.H. was notified, 
in September 1947 in Viena.  He 
was a popular policeman in this 
Section and based on police 
depositions he was arrested and 
at the end of the investigation, 
all the defendants received the 
sentence they deserved. Chief 
leader, Riza Kishta died in prison 
during the investigation.”

“In 1944 -1948, in the district 
of Gramsh were captured and 
destructed 48 war criminals, who 
were acting as a gang within the 
district and there were always 6: 
it was that of Abaz Ermenji with 
9 members, the gang of Abaz 
Potane from the district of Skrapar 
with three members. In 1946, in a 
fight among this gang one of its 
members killed, while two others 
joined the gang of Abaz Ermenji 
and fled abroad. ” 

Zogu’s loyalist and Hoxha’s deputy 
die during the investigation
“Gangleader Riza Kishta died in prison during 
the investigation.”

With this sentence, the State Security erases 
the name of Riza Kishta, a progeny of one of 
the richest families in Gramsh. Educated at 
the Elbasan Normal School (Pedagogical Hich 

GRAMSHI
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Ushtarake të Stambollit 
dhe të Firences në Itali, 
ku u diplomua në degët 
e Artilerisë e Kavalerisë, 
ai shërbeu dy vjet në 
Gardën Kombëtare, si 
oficer besnik i kryeministrit 
Ahmet Zogu. Gjatë kohës 
që ishte deputet në zonën 
e Gramshit deri në vitin 
1936, e cilësonin si “jorgani 
Vërçës”, për kujdesin 
që   kishte për fshatarët e 
varfër të asaj krahine. 

Pas kthimit nga internimi në Itali, ai është 
aktiv në jetën publike. Përndjekja nis për 
shkak të miqësisë me deputetët e tjerë të 
arrestuar, ndaj Riza Kishta me dy djemtë e 
tij, Qemalin e Qazimin del në mal. Pas 17 
muajsh arrati vendos të dorëzohet. Nipi i tij, 
Hilmi Kishta, ka rrëfyer se “ata i mbyllën në 
qelitë e Degës së Punëve të Brendshme të 
qytetit të Gramshit dhe pasi i mbajtën disa 
kohë aty, i transferuan të gjithë në Degën e 
Punëve të Brendshme të Elbasanit, ku Riza 
Kishta vdiq në tortura, pa dalë fare në gjyq”.

Në janar të vitit 1944, sipas dëshmisë së 
nipit, Rizai e kishte shpëtuar Enver Hoxhën 
kur u strehua në fshatin Kishtë. “Pasi Enveri 
me shtabin qëndruan të qetë në shtëpinë 
e Lim Musait, ku i kishte caktuar Rizai, ata 
i kërkuan t‘i ndihmonte të largoheshin që 
andej. Pas kësaj, Rizai dërgoi njerëzit e tij, të 
cilët e shoqëruan Enverin deri në Grabovë.” 

Shool) and later at the Military 
Academy of Istanbul and 
Florence in Italy, where he 
graduated in the Artillery and 
Cavalry, he served two years 
in the National Guard, as a 
loyal officer of Prime Minister 
Ahmet Zogu. During the time 
he was a deputy of Gramsh 
until 1936, he was refered to 
as a “Vërça’s quilt”, for the 
care he showed for the poor 
villagers of that province.

After returning from exile in Italy, he was active 
in public life. The persecution starts because of 
the friendship he had with the other arrested 
deputies, so Riza Kishta with his two sons, Qemal 
and Qazim escapes to the mountains. After 17 
months as fugitive he decided to surrender. 
His nephew, Hilmi Kishta, witnessed that “they 
locked them in the cells of the Gramsh Branch 
offices of Internal Affairs and after keeping 
them there for some time, transferred them all 
to the Elbasan Branch of Internal Affairs, where 
Riza Kishta died of torture, without appearing 
in court at all. “

In January 1944, according to the testimony of 
his nephew, Rizai had rescued Enver Hoxha 
when he sheltered in the village of Kishtë. 
“After Enver and his staff stayed calm at Lim 
Musa’s house, where Rizai had assigned them, 
they asked him to help them leave. After that, 
Rizai sent his men, who accompanied Enver to 
Grabova village. “
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Hetuesi deri në frymën e fundit 
Në fushatën që sistemi komunist ndërmori 
për mbledhjen e armëve, jo të gjithë 
pranuan t’i dorëzonin. 
Sistemi bëri një “krehje” të 
atyre që duhej të mbanin 
armë, për interesat e 
organeve dhe të atyre 
që nuk i kishin dorëzuar. 
Me bashkëpunëtorët e 
kudogjendur, mësuan 
se familja e D. e Xh. S. në 
Shëmërdhenj, jo vetëm 
që mbante armë dhe 
municione të një sasie 
të konsiderueshme, por 
ishin edhe kundërshtarë 
të regjimit,“me përbërje 
armiqësore, e deklasuar 
kundër lëvizjes N.ÇL. ish-çerdhe e Ballit 
Kombëtar, të krerëve si Abaz Ermenji, etj”. 

Në shtëpinë e tyre bëhet kontroll, ku 
gjenden pushkë, automatik, municione, 
etj. Për sistemin njëpartiak që nuk lejonte 
ekzistencën e kundërshtarëve politikë, 
armët e rënda (mitralozë) ishin në ruajtje 
të “bandës” së arratisur të Abaz Ermenjit, 
të cilët i kishin lënë kur u larguan jashtë 
shtetit. Si rezultat, “u arrestuan D. dhe Xh. 
dhe u dënuan jo vetëm për mbatje armësh, 
por edhe si strehues të të arratisurëve e 
kriminelëve të luftës. Xh. vdiq gjatë zhvillimit 
të hetuesisë”.

Breshëri ndaj Halil Hoxhës
Pas arratisjes, Halil Hoxha u rikthye në 
Shqipëri në vitin 1950, bashkë Alush 
Lleshanakun, ku morën kontakt me 
të njohur të vjetër, në përpjekje për 
të ndryshuar situatën në vend. Hoxha 
qarkullonte në fshatrat e zonës së Sulovës 
në Gramsh, derisa në muajin qershor, 
“Rrypa e gjelit” i anës së policisë, që ishte 
në takim me pyllin e “Trashovicës”, takojnë 

Investigation to the last breath
During the campaign that the communist 
system undertook to collect weapons, not 

everyone agreed to hand 
them over. The system made a 
“combing” of those who had to 
carry weapons, for the interests 
of its units and those who had 
not handed them over. With 
ubiquitous collaborators, they 
learned that the family of D. 
and Xh. S. in Shëmërdhenj, 
not only carried weapons and 
ammunition of a considerable 
quantity, but were also 
opponents of the regime, “with 
hostile composition, declassed 
against the N.Ç.L. (National 
Liberation Movement) former 

base of Balli Kombëtar/National Front, of 
leaders like Abaz Ermenji, etc. ”.

Their house was searched and there has been 
found rifles, automatic weapons, ammunition, 
etc. For the one-party system that did not allow 
the existence of political opponents, heavy 
weapons (machine guns) were in the custody 
of the escaped “gang” of Abaz Ermenji, who 
abandoned them when they left the country. 
Consequently, “D. and Xh. were arrested and 
convicted not only of carrying weapons but 
also of hosting fugitives and war criminals. Xh. 
died during the investigation “.

Hail of bullets to Halil Hoxha
After escaping, Halil Hoxha returned to Albania 
in 1950, together with Alush Lleshanaku. They 
made contact with old acquaintances, in an 
attempt to change the situation in the country. 
Hoxha was circulating in the villages of Sulova 
in Gramsh, until in June, the “Rrypa e gjelit” 
of the police side, who was in a meeting with 
“Pylli i Trashovicës”, met as well the villager 
D.T. After “Rrypa e gjelit” and D.T. split from 
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me të edhe bashkëfshatarin 
D. T. Pasi “Rrypa e gjelit” dhe 
D. T. ndahen nga Hoxha, 
dhe ndërsa bashkëpunëtori 
shkon të njoftojë degën, D. T. 
ruan nga një breg lëvizjet e 
Hoxhës. Organet e Sigurimit, 
në bashkëpunim me forcat 
e policisë, bënë rrethimin e 
tij me ndihmën e atyre që e 
tradhtuan “që përcaktuan 
pyllin dhe vendin e takimit”. 

“Në mbrëmje, një orë përpara 
se të errej, ju bë thirrje 
diversantit Halil Hoxha të dorëzohej, duke i 
thënë je i rrethuar nga forcat e Sigurimit dhe 
nuk ke asnjë mundësi shpëtimi... Në kohën 
që ai do të çante rrethimin, nga forcat tona 
me një breshëri, mbeti i vrarë.”  

Babë e bir vriten në kufi
 “Zotit Abas Ermenji, Nju Jork. Personat 
që po të dërgoj janë besnik, i merrni në 
mbrojtje, qëndrimi i tyre në Shqipëri është 
bërë i pamundur nga të kuqtë. Të fala, N. 
Z.”. 

Me këtë letër në dorë, I. P. me dy djemtë 
e tij niset të arratiset me ndihmën e Sh. M., 
A. R. dhe N. Z.. N. Z. i jep Islam Pasollasit 
një pushkë gjermane me 100 fishekë dhe 
e çon deri në zonë. “Banditët e sipërm 
shoqërohen nga shefi Matos deri në Mokë, 
në afërsi të kufirit Qafë-Thanë dhe aty 
ndahen, ku shefi kthehet për në fshatin e tij 
Rashtan. Banditët tentuan të kalonin kufirin, 
por bie në përpjekje me forcat kufitare ku 
vritet I. me njërin nga djemt’, ndërsa djali 
tjetër kapet i gjallë (i plagosur)”. 

Hoxha, the collaborator 
goes to inform the Security 
branch and D.T. watches 
Hoxha’s movements from 
on the other side. Security 
forces, in cooperation with 
the police forces, surrounded 
him with the help of those 
who betrayed him “who 
determined the forest and the 
meeting place”.

In the evening, an hour 
before dark, the saboteur 
Halil Hoxha was called on to 

surrender, telling him that he was surrounded 
by the Security forces and that he had no 
chance of escape ... At the time when he was 
about to break the siege, our forces killed him 
“with a hail of bullets”. 

Father and son killed at the border
“To Mr. Abas Ermenji, New York. The people I 
am sending you are loyal, you take them under 
protection. Their stay in Albania is being made 
impossible by the reds. Greetings, N. Z.”.

With this letter in hand, I. P. with his two sons set 
out to escape with the help of Sh. M., A. R. and 
N. Z. N. Z. gave to Islam Pasolla a German rifle 
with 100 bullets and leads him to the area. “The 
upper bandits are escorted by Chief Matos to 
Moka, near the Qafë-Thanë border, and there 
they split, and the chief returned to his village 
Rashtan. The bandits tried to cross the border, 
but fell in an attempt with the border forces 
where I. and one of his sons have been killed, 
while the other son has been caught alive 
(wounded)”.
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“Grisi barkun me thikë” 
Organet e Sigurimit, gjatë ndjekjes për 
asgjësimin e diversantëve, një vëmendje 
të madhe u dhanë atyre që i strehonin. Në 
këtë kuadër, “me aprovimin e organeve 
kompetente, u krye arrestimi i 4 personave 
si B. e Q. M., vëllezër nga fshati Duzha, të 
cilët e strehonin diversantin në pus rreth 2 
metra thellë, të mbushur me kashtë”. 

Për një tjetër qytetar, strehues, shkruhet 
vetëm se “Nazif Kaçaniku para se të 
shkonin forcat, ai gris barkun me thikë 
dhe nuk arriti të shpëtonte dhe vdiq.” 
Historiku vëren se të arrestuarit deponuan 
aktivitetet e tyre armiqësore, “njëkohësisht 
implikuan edhe shumë persona të tjerë, të 
cilët ishin vënë në shërbime e ishin bërë 
strehues të banditit”. Nëse në raste të tjera 
janë përmendur vdekje në hetuesi, edhe 
implikimet e tanishme mund të kuptohet se 
lidhen me metodat e hetuesisë. 

“Në janar 1945 rrethohet dhe kapet i gjallë 
në fshatin Grabovë banditi M. D. nga rrethi 
i Korçës, i cili pushkatohet. Po në vitin 1945 
rrethohet dhe kapet i gjallë në Kamiçan 
të Elbasanit J. S. dhe M. B. nga Zavalina i 
Elbasanit, ku pushkatohet J. S.”.

“He tore the belly with a knife”
The Security Service during the pursuit for 
the destruction of the saboteurs, paid great 
attention even to those who sheltered them. 
In this context, “with the approval of the 
competent units, 4 people were arrested: B. 
and Q. M., brothers from the village of Duzha, 
who sheltered the saboteur in a well about 2 
meters deep, filled with straw.”

For another citizen, host, it is written only that 
“Nazif Kaçaniku before the arrival of the forces, 
tore his belly with a knife but failed to escape 
and died.” Historical records note that the 
detainees deposed their hostile activities, “at 
the same time implicating many other persons, 
who were put in services and became hosts 
of the bandit.” If in other cases deaths were 
mentioned during the investigation, even 
these implications seem to be related to the 
investigative methods.

“In January 1945, the bandit M. D. from 
the district of Korça had been sieged and 
captured alive in the village of Grabovë, 
where he was shot dead. In 1945, J. S. and M. 
B. had been surrounded and captured alive 
in Kamiçan, Elbasan, from Zavalina, Elbasan, 
where J. S. was shot dead.
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“Veprimtari të ethshme kanë 
ndërmarrë zbulimet e huaja ka-
pitalisto-revizioniste të cilët janë 
munduar me çdo lloj mënyre për 
të penguar dhe errësuar sukse-
set tona. Karakteristikë e viteve 
të fundit ka qenë 
organizimi i gru-
peve armiqësore 
sabotuese e kom-
ploteve... I tillë ka 
qenë grupi i kom-
plotit, i kryesuar nga 
tradhtarët e Partisë, 
Abdyl Këllezi, Koço 
Theodhosi, Piro 
Gusho nga Pograde-
ci”. 

Lidhur këmbë e kokë, përballja 
babë e bir
I ikur në Jugosllavi që në vitin 1942, D. C. 
rezulton të jetë kthyer disa herë në Shqipëri 
pas instalimit të komunizmit dhe të ketë 
takuar disa të njohur, por Sigurimi nuk kishte 
arritur ta kapte derisa, siç pranon, “organet 
tona shfrytëzuan një moment tjetër, që në 
dukje është i thjeshtë, por dha rezultatin e 
duhur”.      D. C., një natë kishte bujtur në 
shtëpinë e V. H., e cili nga frika se do të 
merrej vesh dhe do ta arrestonin, tregon 
vetë duke zbuluar se pas tij, kishin shkuar 
te D. M. Për të arritur te babai, Sigurimi kap 
të birin, duke e thirrur zyrtarisht për zbor, por 
“me të ardhur në degë, u arrestua sekret, 
duke i bërë një hetuesi intensive pohoi se 
i ati strehonte këta diversantë, por që të 
ndihmonte në kapjen e tyre, duhej të binte 
dakord me të atin”. 

“Hectic activities have been 
undertaken by foreign capitalist-
revisionist inteligence services 
who have tried in every way to 
hinder and obscure our successes. 
A characteristic of recent years 

has been the 
organization of hostile 
sabotaging groups 
and conspiracies ... 
Such has been the 
conspiracy group, led 
by the traitors of the 
Party: Abdyl Këllezi, 
Koço Theodhosi and 
Piro Gusho from 
Pogradec. “ 

Tied upside down, father and son 
confrontation
Fugitive in Yugoslavia since 1942, D.C. turns 
out to have returned to Albania several times 
after the installation of communism and met 
some acquaintances, but the Security had 
not managed to catch him until, as he admits, 
“our organization took advantage of another 
moment, which is seemingly simple, but gave 
the right result”. D.C., one night had stayed in 
the house of V.H., who for fear of being found 
out and arrested, tells himself revealing that 
after him, they had gone to D.M. In order to 
reach the father, Security catches his son, 
officially summoned to the Security branch 
office, but “upon arriving at the branch office, 
he was secretly arrested. Through an intensive 
investigation he affirmed that his father was 
sheltering these saboteurs, but to help capture 
them, he had to agree with his father.”

POGRADECI

Koço Theodhosi
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Babai i H., D., u thirr në mënyrë sekrete, “për 
t’u ndodhur para presionit e ballafaqimit me 
të birin lidhur këmbë e kokë. I hutuar para 
kësaj dhe nga presioni që ju bë Dervishit, 
ai pranoi se i strehonte dhe kontribuoi për 
kapjen e tyre”. 

Kurthi i takimit që inskenoi Sigurimi ishte që 
takimin e D. C. e R. Sh. me V. H., ta linte në 
një arë në të dalë të fshatit dhe parulla do të 
ishte goditja tre-herë e dy gurëve, derisa të 
merrnin përgjigjen. D. C. mbet i vrarë.

Barkë, lecka dhe një lopatë  
Eshref Zagorçani ishte shkolluar në Itali dhe 
Austri dhe ishte rikthyer në Shqipëri duke 
marrë me vete manierat 
dhe ëndrrat vjeneze. Po 
errësira do të binte shpejt. 
I ati, Beqir Zagorçani, oficer 
i lartë, ishte vrarë në një 
atentat të ngritur kundër 
tij në Pogradec. Ditën e 
arrestimit, e kujtonte në këtë 
mënyrë “duhej të merrja 
udhëzime për Grupin e 
Rezistencës që organizohej 
në Pogradec. Ishim një 
grup intelektualësh, të 
tërë të ardhur nga jashtë. 
Adresën e vendit të takimit 
do ta merrja nga sportelisti 
i hotel Dajtit. Njeri i besuar. 
Familje e mirë dhe me taban nga zona 
jonë. Njiheshim familjarisht. E njihja edhe 
vetë. Ishte i infiltruar në organizatën tonë 
sportelisti. Nuk kisha arritur te shkalla e 
fundit në dalje të hotel Dajtit, kur pesë 
oficerë të Sigurimit më mbërthyen nga 
krahët dhe më futën me forcë në makinë”.

Eshref Zagorçani u torturua për ditë e netë, 
në forma të ndryshme, për 2 vjet radhazi. 
Ata donin emra dhe ai nuk i jepte. E dënuan 
me vdekje, pushkatim. 

H., D.’s father, was secretly called, “to be under 
the pressure of confrontation with his son 
tied upside down. Confused by this and by 
the pressure put on Dervish, he admitted that 
he sheltered them and contributed to their 
capture.”

The trap of the meeting staged by the Security 
was that the meeting of D. C. and R. Sh. with 
V. H., leave it in a field on the outskirts of the 
village and the slogan would be to hit two 
stones three times, until they get the answer. D. 
C. remained killed.

Boat, rags and a shovel
Eshref Zagorçani was educated in Italy and 
Austria and returned to Albania taking with him 

the Viennese manners and 
dreams. Yes the darkness 
would fall quickly. His 
father, Beqir Zagorcani, a 
senior officer, was killed in 
an assassination attempt 
against him in Pogradec. 
He recalled the day of his 
arrest as follows: “I had to 
receive instructions for the 
Resistance Group being 
organized in Pogradec. 
We were a group of 
intellectuals, all from 
abroad. I would get the 
address of the meeting 
place from the receptionist 

of Dajti hotel. Man of trust. Good and well-off 
family from our area. We knew each other as 
a family. I knew him myself. The counterman 
was infiltrated into our organization. I had not 
reached the last step at the exit of Dajti Hotel, 
when five Security officers grabbed me by the 
arms and forced me into the car “.

Eshref Zagorçani was tortured day and night, in 
various forms, for 2 years in a row. They wanted 
names and he would not give them. He was 
sentenced to death by shooting.
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Rrëfente se “pritja për t’u pushkatuar ishte 
tortura më e rëndë psiqike dhe fizike 

që kam kaluar. Lidhur duar e këmbë me 
zinxhirë, më varnin orë të tëra në një 
çengel në murin e qelisë me kokë poshtë, 
si bagëtia”. Muç Xhepa, që i ka marrë këtë 
rrëfim, shkruan se Eshrefin e mbajtën të 
lidhur me hekura në pritje të pushkatimit për 
njëqind e tridhjetë e shtatë ditë dhe gjatë 
kësaj torture psikologjike, brenda një qelie, 
fare i vetëm, ai kishte kaluar kriza të forta 
mendore.

“Ishim dy Eshrefë: ai fiziku, që do ta 
pushkatonin dhe ai shpirtërori, që jetonte 
në Vjenë, i dashuruar … Ditën e fundit, 
togeri më tha: Të është kthyer me burgim të 
përjetshëm dënimi”.

Për Sigurimin, ngjarja ka një qasje krejt të 
rezervuar: “Eshref Beqir Zagorçani nga 
Pogradeci, element i deklasuar dhe në 
pozita armiqësore shfrytëzoi pakënaqësitë 
e shokut të punës T. R. dhe së bashku, kryen 
tentativën për arratisje... barka ju futi ujë në 
liqen nëpërmjet të çarave midis drrasave 
dhe pas disa përpjekjessh për t’i zënë me 
copa leckash, u kthyen dhe e fshehën 
barkën...”  Kur barka u gjet nga njësiti kufitar, 
Sigurimi pretendon se arriti te të dy, përmes 
llojit të drurit, leckave që i përkisnin zonës 
së Mokrës dhe një lopate me emrin “P”, që 
i përkiste një furrxhiu, i cili tha se ia kishte 
dhënë T. R.

He confessed that “waiting to be shot was the 
most severe mental and physical torture I have 

ever endured.”Tied my hands and feet with 
chains, they hung me for hours on a hook on 
the wall of the cell upside down, like cattle.” 
Muç Xhepa, who took this story, writes that 
Eshrefi was kept in handcuffs waiting to be 
shot for one hundred and thirty-seven days and 
during this psychological torture, inside a cell, 
completely alone, he had gone through severe 
mental crises.

“We were two Eshrefs: the physical one who 
was to be shot and the spiritual one who lived 
in Vienna, in love.... The last day, the lieutenant 
said to me: Your sentence has been converted 
to life imprisonment.”

For the State’s Security, this story has a 
completely reserved approach: “Eshref Beqir 
Zagorçani from Pogradec, declassed and 
hostile took advantage of the dissatisfaction of 
his colleague T.R. and together, they attempted 
the escape ... the boat was geting lake water in 
through cracks inbetween the planks and after 
several attempts to close them with pieces 
of clothes, they returned and hid the boat ... 
”When the boat has been found by the Border 
unit, the Security claims that it reached both, 
through the type of wood, the torned pieces of 
clothes that belonged to the Mokra area and a 
shovel named “P”, which belonged to a baker, 
who said that he had given it to T.R.
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Hetuesia intensive
Termi “hetuesi intensive” del disa herë në 
rrethe të ndryshme, në historikët e Sigurimit 
të Shtetit. Shpesh në paragrafin vijues, pasi 
të arrestuarit kanë kaluar “hetuesi intensive 
a të rrufeshme”, ose implikojnë të tjerë, 
ose pranojnë të bëhen bashkëpunëtorë. 
Megjithatë, ka prej tyre që qëndrojnë, si 
në rastin e vëllezërve H. Emri i F. H. del në 
procesin e M. H. dhe këtë të dhënë, Sigurimi 
vendos ta shfrytëzojë. 

“Për takime me bandën në majin e vitit 1962, 
u parashikua në plan që të shfrytëzohej 
ky fakt dhe F. H. të arrestohej sekret, me 
qëllim tërheqje në bashkëpunim të vëllait 
të tij G. H., ku si garanci do të shërbente i 
vëllai i arrestuar.... U thirr në Degë sekret 
G. H., por gjatë procedimit mbajti qëndrim 
armiqësor, duke deponuar se vetëm sa 
kishte biseduar me M. T. (denoncues). Për 
vërtetimin e të dhënave të b.p. “Lajmëtari” 
dhe “Molla” u organizua kombinacioni me 
T.O. në prezencë të b/p “Molla”, ndërkohë 
vazhdonte intensivisht hetuesia e F. H. 
Por nuk zbërthehet plotësisht për krimin 
e takimit me diversantët. Tërheqja e G. H. 
nuk u realizua dhe u mor në P.P. (përpunim 
paraprak) për kontrollin e mëtejshëm”.

Në vitin 1972 u demaskua dhe 
arrestua Dh. F. A. me pseudonimin 
“Matufi”, si agjent i zbulimit 
amerikan. Ai ishte një i riatdhesuar 
dhe zhvillonte aktivitet në 
agjitacion e propagandë, duke 
bërë gjithmonë krahasime me 
botën e huaj.

Intensive investigation
The term “intensive investigator” appears 
several times in different districts, in the histories 
of the State Security. Often in the following 
paragraph, after the detainees have passed the 
“intensive or lightning investigator”, they either 
imply others, or agree to become accomplices. 
However, there are some who stand, as in 
the case of the H. brothers. The name of F. H. 
appears in the M. H. process and this data, the 
Insurance decides to use.

“For meetings with the gang in May 1962, it was 
planed to use this fact and to arrest secretly F.H., 
in order to attract in collaboration his brother 
G.H, where the arrested brother would be used 
as a guarantee ... G.H was called to the Security 
Branch office, but during the proceedings 
he showed hostile attitude, claiming that he 
had only talked to M.T. (whistleblower). For 
the verification of the data of the collaborator 
“Lajmëtari/the messenger” and “Molla/the 
apple” organized the combination with T.O. in 
the presence of collaborator “Molla”, meanwhile 
the investigation of F.H. continued intensively, 
but he was not fully expressed for the crime of 
meeting with the saboteurs. G. H.’s collaboration 
couldn’t be reached and he was taken to P.P. 
(preliminary processing) for further control”. 

In 1972 Dh.F.A had been revealed 
and arrested under the pseudonym 
“Matufi”, as an American 
intelligence agent. He was a 
repatriate and engaged in agitation 
and propaganda, always making 
comparisons with the countries of 
the world.

Historia ndryshe Not the same story
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Sigurimi i Shtetit i kishte përpiluar një 
tipologji për kundërshtarët e tij politikë në 
Korçë. Në “tipollogjinë e armiqve”, sipas 
organizimit në vitet ‘41-44, përfshihen: 
1. Fetarët - si “çifti Kenedy” për një çift 
protestantësh që kanë ardhur në vitin 1920 
në Korçë; 2. Profesorët francezë të liceut 
të Korçës (po ashtu nxënësit) që, sipas 
Sigurimit, ishin pjesë e zbulimit francez, 
dhe përhapnin “hegjemoninë e kulturës 
franceze” në qytet; 3. Konsullatat e huaja të 
ngritura në Korçë; 4. Studentët, përfaqësues 
të borgjezisë, që ndiqnin studimet e larta 
jashtë vendit, cilësoheshin si të dërguar 
për t’u bërë kuadro të aftë që zbulimet 
e huaja t’i përdorin për qëllimet e tyre; 5. 
Tregtarët, nëpunësit e administratës së 
Zogut, intelektualët borgjezë dhe “njerëzit 
e korruptuar”; 6. Rojet e financës që ruanin 
kufirin nga kontrabanda, ishin edhe “të 
komprometuar nga zbulimet e huaja”. 

Ngjarjet kyçe që shënuan historinë 
e Korçës në komunizëm ishte 
ekzekutimi i inxhinierëve të 
kënetës së Maliqit, sulmi ndaj 
liceut të Korçës, ku u dënua një 
pjesë e profesorëve dhe asgjësimi i 
kundërshtarëve politikë. 

Porosi e Enver Hoxhës
“... të organizohen burgjet dhe fushat e 
përqendrimit. Dhe të burgosen të gjithë ata 
elementë të akuzuar me faje të rënda, me 
tradhti të lartë, me bashkëpunim të hapur 
me okupatorin, gjithashtu kriminelët e dorës 
së parë... duhet lënë përshtypje se s’jemi të 
frymëzuar nga pasione të paformuara, por 
të matur dhe të drejtë ndër veprime....”

The State Security had a typology for his 
political opponents in Korça. The “typology of 
enemies”, according to the organization in the 
years ‘41-‘44, were included: 1. Religious ones – 
like the “Kennedy couple” a protestant couple 
who came in 1920 in Korca; 2. The French 
professors of the high school of Korça (also the 
students) who, according to the State Security, 
were part of the French intelligence services, 
and used to spread the “hegemony of French 
culture” in the city; 3. Foreign consulate offices 
set up in Korça; 4. Students, representatives of 
the bourgeoisie, who were having university 
studies abroad, were regarded as delegates 
capable of becoming skillful cadres for 
using foreign inteligence services for their 
own purposes; 5. Merchants, King Zog 
administration officials, bourgeoisy, intellectuals 
and “corrupt people”; 6. The financial border 
contraband guards were also “compromised 
by foreign intelligence”. 

The key events that marked the 
history of Korça under communism 
were the execution of the engineers 
of Maliqi swamp, the attack on the 
Korça high school, where some 
professors were convicted and the 
annihilation of political opponents.

Order of Enver Hoxha
“...organize prisons and concentration 
camps. Imprison all those accused of serious 
crimes, high treason, cooperation with the 
occupier, as well as first-rate criminals ...... 
we should create the impression that we 
are not inspired by formless passions, but 
we are prudent and fair in our actions .... “

KORÇA
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“Me çlirimin e qytetit të Korçës... u 
krijuan grupe të veçanta me njerëz 
komunistë dhe aktivistë të lagjeve, 
të cilët përpiluan listat e kriminelëve 
të luftës, spiunëve dhe tradhtarëve 
të vendit, që nuk mundën të 
shkonin dot me forcat armike dhe 
që ndodheshin të fshehura”.

Ushtaraku i monarkut tek “I teti në 
bronz”
Lefter Ruço ishte njëri nga pesë djemtë 
ushtarakë të tregtarit kolonjar Refail Ruço. 
Pas Normales së Elbasanit dhe shkollimit 
në Itali, në kohën e monarkisë punoi 
si ushtarak. I angazhuar në luftën italo-
greke, ai u tërhoq (çka më vonë përdoret 
si pretekst) si shumë shqiptarë të tjerë, 
dhe më pas u angazhua me partizanët në 
rezistencën antifashiste. Pas konfliktit me 
ta, kaloi me Ballin. Komunistët e thërrasin 
në takim dhe tentojnë ta vrasin, por e 
shpëtojnë fshatarët. Ndonëse mezi u 
shpëtoi, ai vazhdoi aktivitetin me Ballin, ku 
një pjesë të takimeve i mbanin në kafen e 
Qirinxhinjve në Korçë. Në këtë pikë, rrëfimi 
i nipit të tij, Armando Ruço, përputhet në 
vendnndodhje me atë të Historikut të 
Sigurimit Korçë, ku thuhet se Lefter Ruço 
“vritet në nëntor të vitit 1943 nga Selman 
Vishovica në dyqanin e Kostaq Qirinxhiut. 
Selmani (njësiti informativ) vret dhe një milic, 
i cili ishte vënë në ndjekje të tij”. Lefteri, sipas 
Sigurimit, ishte pajtuar nga  zbulimi italian për 
të dëmtuar lëvizjen komuniste, shënohet në 
faqet 21-24 të Historikut të Korçës. Figura e 
Lefter Ruços, i njohur edhe si Lefter Lefteri, 
del si personazh në filmin “I teti në bronz”, 
por nipi i tij, Armandoja vëren se “gjithçka 
jepet në atë film për Lefterin është trillim i 
propagandës dhe historiografisë së regjimit 
komunist të asaj kohe”.

“With the liberation of the city 
of Korça ... special groups were 
created with communist people 
and neighborhood activists, who 
compiled lists of war criminals, 
spies and traitors of the country, 
who could not go with the enemy 
forces and who were hiding”.

The monarch’s soldier in “The 
Eighth in Bronze”
Lefter Ruço was one of the five military sons of the 
merchant from Kolonja Refail Ruço. After having 
completed studies at “Normale e Elbasanit/
pedagogical high school” and further schooling 
in Italy, during the monarchy he worked as a 
military. Being engaged in the Italo-Greek war, 
he withdrew (which was later used as a pretext) 
like many other Albanians, and later he engaged 
with partisans in the anti-fascist resistance. After 
a conflict with them, he passed with Balli/the 
National Front. The communists called him to 
a meeting and tried to kill him, but the villagers 
could save him. Although he barely managed to 
escape, he continued his activity with Balli/The 
National Front, where a part of their meetings 
were held in the cafe of Qirinxhinjve in Korça. At 
this point, the story of his nephew, Armando Ruço, 
coincides in location with that of the Historical 
records of Korça Security Sercice, where it is 
stated that Lefter Ruço “was killed in November 
1943 by Selman Vishovica in Kostaq Qirinxhiu’s 
shop.”Selmani (information unit) also kills a 
militiaman, who was put in his pursuit. “Lefteri, 
according to the Security Service, was hired by 
the Italian intelligence to damage the communist 
movement, is noted on pages 21-24 of the 
Historicaal records of Korça. The figure of Lefter 
Ruço, also known as Lefter Lefteri, appears as a 
character in the film “I teti ne Bronx /The Eighth 
in Bronze”, but his nephew, Armando notes that 
“everything showed in that film about Lefteri is a 
fabrication of the propaganda and historiography 
of the communist regime of that time”.
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Kryeministri vdes në burg
Koço Kota ishte shkolluar për shkenca 
politike në Universitetin e Athinës, kishte 
qenë kryesekretar për 
Arsimin me Ismail Qemalin, 
dhe për shkak të një 
marrëdhënieje të afërt 
me Ahmet Zogun, ai do 
ta emëronte ministër të 
Brendshëm dhe më pas 
kryeministër. Si besnik i 
mbretit, në prill 1939, kur 
Zogu u largua nga Shqipëria, 
ai e shoqëroi drejt Greqisë. 
Kur Zogu e la shtetin helen, 
Kota, nga Athina u vendos 
në Selanik. Ndërsa Greqia 
ishte përfshirë në luftë 
civile, Shqipëria kishte nisur 
spastrimet. Mbesa e Koço 
Kotës ka rrëfyer se xhaxhai i 
saj u rrëmbye në Selanik nga 
tre oficerë të Sigurimit, që iu 
prezantuan si nacionalistë. 
Ngjarja është pak a shumë 
e njëjtë edhe në versionin e 
Historikut të Sigurimit Korçë.

“Në dhjetor 1944, nga 
SEMP-i i Korçës  u dërgua 
shoku Nevzat Hasnedari 
në Selanik të Greqisë, i cili, 
i ndihmuar nga disa shokë 
që njihte dhe një shok i informacionit të 
demokratëve grekë të EAM-it, arrestoi 
ish-kryeministrin e qeverisë së rregjimit të 
Zogut, Koço Kotën, që qëndronte i arratisur 
jashtë shtetit dhe u suall në Shqipëri, i cili u 
gjykua dhe u dënua si kriminel lufte”. 

Ajo që Sigurimi nuk e thotë, por mbesa e 
tregon më hollësisht, është se ai ai u soll me 
një makinë të mbyllur dhe vdiq në mënyrë 
tragjike në burgun e Burrelit, më 1949. 

The Prime Minister dies in prison
Koço Kota was educated on Political Science 
at the University of Athens. He had been 

the Secretary General for 
Education with Ismail Qemali 
government, and due to a 
close relationship with Ahmet 
Zogu, he would later appoint 
him Minister of Interior and then 
Prime Minister. As a loyalist of 
the King, in April 1939, when Zog 
left Albania, he accompanied 
him to Greece. When Zog 
left the Hellenic state, Kota 
left Athens and settled in 
Thessaloniki. While Greece 
had been involved in civil war, 
Albania began the expulsions. 
Koço Kota’s granddaughter has 
confessed that her uncle was 
kidnapped in Thessaloniki by 
three Security Service officers, 
who introduced themselves 
as nationalists. The event is 
more or less the same even in 
the version of Korça Security 
Historical Records. 

“In December 1944, Comrade 
Nevzat Hasnedari was 
sent from SEMP of Korça to 
Thessaloniki, Greece, who 
assisted by some friends he 

knew and a friend of the Greek Democrats of 
EAM, arrested the former Prime Minister of the 
government of King Zog, Koço Kota, who had 
been fleeing abroad. Than he was deported to 
Albania, tried and convicted as a war criminal”.

What the Security did not say, but the 
granddaughter tells in details, is that he was 
brought in Albania in a closed car and died 
tragically in Burrell Prison, in 1949.

Koço Kota
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Përçmimi dhe gjuha e urrejtjes ndaj 
“sabotatorëve” të Maliqit
Masakra ndaj inxhinierëve të kënetës së 
Maliqit është e njohur në opinioni publik. U 
dënuan me vdekje, Abdyl Sharra (varje në 
litar), Kujtim Beqiri (varje në litar), Vasil Mano 
(pushkatim), Zyrika Mano  (pushkatim) dhe 
italiani Eugenio Scaturo, si sabotatorë. 

Nga Historiku i Sigurimit Korçë, ndonëse e 
interpretuar me retorikë komuniste, del se 
“sabotimi”, në fakt, ishte pamundësi mjetesh 
dhe punë e parealizueshme. Sigurimi i 
lidh me amerikanët dhe shkruan se Abdyl 
Sharra dhe Kujtim Beqiri raportonin te 
misionari amerikan dhe, me përçmim, shton 
“për të marrë udhëzime u përdorën Zyrika 
Mano dhe inxhinier Vasil Mano. Zyrika, 
duke qenë dhe grua pa punë, e qejfeve 
dhe liberale, shkonte vazhdimisht në Tiranë 
direkt në misionin amerikan...” Duke dashur 
të zhvlerësojë figurën e Zyrika Manos, e cila, 
kur u pushkatua, ishte shtatzënë, Sigurimi 
orienton me gjuhë urrejtjeje ku e mbështeti 
përndjekjen ndaj saj. “Për Zyrikën, organet 
tona disponojnë të dhëna të dyshimta. Ajo 
kishte qenë gruaja e priftit serb Popoviç, 
ky i fundit u kap dhe u ekzekutua nga 
gjyqi partizan. Pas kësaj, Zyrika, si femër 
simpatike dhe imorale, u lidh me oficerët 
italianë dhe më vonë me misionarët”. 

Armët, nga kulakët te besnikët 
“Gjatë periudhës 1945-1948 në rrethin e 
Korçës u zbuluan, dorëzuan e grumbulluan 
1600 armë.  Krahas grumbullimit të armëve, 
sipas një dekreti të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, armët u shpërndanë përsëri në 

Contempt and hatred against Maliqi 
“saboteurs”
The massacre of Maliqi swamp engineers is 
well known to the public. Abdyl Sharra (hanged), 
Kujtim Beqiri (hanged), Vasil Mano (shot dead), 
Zyrika Mano (shot dead) and the Italian Eugenio 
Scaturo were sentenced to death as saboteurs.

From the Korça Security historical records, 
although expressed and interpreted with 
communist rhetoric, it turns out that the 
“sabotage”, in fact, was an impossibility of 
means and an impossible task. Security Service 
links them to the Americans and writes that 
Abdyl Sharra and Kujtim Beqiri reported to 
the American missionary and, with contempt, 
adds “Zyrika Mano and engineer Vasil Mano 
were used to get instructions. Zyrika, being 
an unemployed woman, of pleasures and 
liberal, constantly went to Tirana directly to 
the American mission ... Aiming to devaluate 
the figure of Zyrika Manos, who, when shot 
dead was pregnant, the Security Service used 
hatred words where supported the persecution 
against her. “Related to Zyrika, our units have 
dubious data. She had been the wife of the 
Serbian priest Popovic, who was captured and 
executed by a partisan court. After that, Zyrika, 
as a charming and immoral woman, linked with 
Italian officers and later with missionaries.”

Weapons, from kulaks to the loyals
“During the period 1945-1948 in the district of 
Korça were discovered, handed over and 
collected 1600 weapons. In addition to the 
collection of weapons, according to a decree 
of the Presidium of the People’s Assembly, the 
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popull, por iu dhanë personave besnikë 
dhe të vendosur të pushtetit popullor... i 
përdornin në mbrojtje të pushtetit popullor, 
në luftë kundër kriminelëve, bandave 
diversante.”

Arrestimi i priftit
“Në fillim të vitit 1947, organet e Sigurimit 
u njoftuan se do të vinte komisioni i 
OKB-së në Korçë... kishim të dhëna se 
elementi armik, kur të vinte ky komision, 
do i paraqisnin pretendimet e tyre... 
Përveç masave të mësipërme (arrestime), 
u muarën masa vëzhgimi. Nga vëzhgimi u 
fiksuan disa takime që morën disa persona 
me anëtarët e këtij komisioni, si At Thoma 
Shkurti, Dhimitër Konopulli, etj... që më vonë 
u arrestuan.” 

weapons were distributed again to the people, 
but given to loyal and determined persons to 
people’s power ... used to protect people’s 
power, in the fight against criminals, sabotage 
groups . “

Arrest of the priest
“At the beginning of 1947, the Security Service 
units were informed that the UN commission 
would come to Korça ... we had information 
that the enemies were about to present their 
pretentions to the commission... In addition 
to the measures above (arrests), surveillance 
measures were taken. It fixed some meetings 
that some people had with the members of this 
commission, such as Father Thoma Shkurti, 
Dhimitër Konopulli, etc ... who were later 
arrested.”



95

Vrasja e fshehur e priftit
Kur Shqipëria u pushtua nga Italia, prifti 
françeskan, Patër Lek Luli e kundërshtoi 
hapur fashizmin. Kapet nga 
forcat fashiste në Jugosllavi 
dhe dërgohet në internim 
në Itali. Kur kthehet, vendi 
ishte nën një tjetër pushtues. 
Si shumë pjesëtarë të tjerë 
të klerit, edhe ai do t’i dilte 
kundër një të ardhmeje të 
errët. 

Megjithatë, ai nuk mundi 
të ndryshojë, as fatin e 
Shqipërisë e as fatin e vet. 
Fundi i tij ishte fatal dhe 
fshehja e tij, po aq. I vrarë 
në Valbonë, Sigurimi i 
Shtetit e pranon që e 
ka pushkatuar dhe se 
e ka fshehur vrasjen 
e tij, në mënyrë që 
të mos ashpërsonte 
marrëdhënien me 
klerin, ndërsa qarkori i 
Shkodrës, tek njofton se 
është zhdukur, zbulon 
veten kur thotë i janë 
gjetur dokumente me 
rëndësi. Për vrasjen e 
tij, Historiku i Sigurimit 
Tropojë përmend detajet 
kyçe “Nga Shkodra 
dërgohet në rrethin tonë 
agjenti i gestapos dhe 
eksponent i organizatës 
tradhtare të “Legalitetit” 
Patër Lek Luli... Ky, me t’u diktuar që 

The hidden murder of the priest
When Albania was invaded by Italy, the 
Franciscan priest, Father/Pater Lek Luli, openly 

opposed fascism. He was 
captured by fascist forces in 
Yugoslavia and interned to Italy. 
When he returned, the country 
was under another invasion. 
Like many other members of 
the clergy, he would oppose a 
bleak future.

However, he could not change 
either the fate of Albania or his 
own. His end was fatal and his 
hiding, as well. Killed in Valbona, 
the State Security admits that 
shot him dead and hid his 

murder, in order not to 
aggravate the relationship 
with the clergy, while 
the announcement 
of Shkodra, while 
announcing that he had 
disappeared, revealed 
itself saying that there are 
found relevant documents. 
For his murder, the Tropoja 
Security Historical records 
mention the key details 
“The Gestapo agent 
and exponent of the 
treacherous organization 
named “Legality/legaliteti” 
Patër Lek Luli was sent 
from Shkodra to our 
district... as soon as he 
arrived in our district, 

he was captured secretly and shot dead in 

TROPOJA

Patër Lek Luli
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mbërriti në rrethin tonë, kapet në mënyrë 
të fshehtë dhe pushkatohet në Valbonë. 
Ky agjent i vjetër i zbulimit italian, më vonë i 
gestapos gjermane, ishte i pajisur me dy lloj 
dokumentesh personale”. 

Ndërsa Sigurimi e thotë hapur vite me vonë, 
Qarkori i Shkodrës, pak ditë pas vrasjes 
rrekej ta fshihte, duke tradhtuar veten “Nga 
këtu u nis për në rrethin  e Tropojës Patër 
Lekë Luli, për të ushtruar influencën ndaj 
fetarëve atje. Është zhdukur, por është 
konspirativ dhe nuk e din kush mënyrën 
e zhdukjeve së tij, sepse do të egërsohej 
shumë kleri. Ju kanë gjetur dokumente me 
rëndësi. Ndërsa shefi i misionit englez u 
përcoll nga Çeremi për në Malin e Zi”.

Partizani që vrau Patër Lek Lulin
“Vrasja u krye në pyllin e errët të Valbonës. 
Patër Lekë Luli ishte dërguar nga armiku i 
popullit Abaz Kupi që të lidhte veprimet e 
Gani Kryeziut me reaksionin e Dukagjinit 
dhe me partitë e tjera reaksionare të Lumës 
e të Mirditës, për të ndaluar forcat e ushtrisë 
NÇL për çlirimin e krahinave të veriut. 
Kufoma e tradhtarit të popullit Patër Lekë 
Luli u vu në zjarr të madh, ku iu dogjën edhe 
eshtrat. Më vonë shkuan 100 reaksionarë të 
shtyrë nga kleri reaksionar i Shkodrës për t’i 
gjetur shenjat, por pluhuri i tij ishte zhdukur”.

Besa e preme
Komunizmi shënoi në disa forma fundin e 
kodit të nderit në male. Tradhtia në bukë 
e nxjerrja në pritë zëvendësuan besën 
e fjalën e dhënë. I arratisuri Mujë Halili 
ishte kthyer nga Jugosllavia në Shqipëri. 
Sigurimi, në dokumente e akuzon se ka 
vrarë një operativ të zonës. Halili pranon të 
dorëzohet, me kusht që t’i dorëzohet vetëm 
kryetarit të degës, natën në shtëpinë e tij 

Valbona. This old Italian intelligence agent, 
later agent of the German Gestapo, has 
been provided with two types of personal 
documents.”

While the Security Service expresses openly 
years later, the Shkodra Announcement, a few 
days after the murder, tried to hide it, revealing 
itself “Father/pater Leke Luli left from here to 
Tropoja district to influence the other clerics 
there. He disappeared, but he is conspiratorial 
and no one knows how he disappeared, 
because the clergy would be so agresive. 
There have been found important documents. 
“Meanwhile the head of the English mission 
was escorted from Çerem to Montenegro”.

The partisan who killed Father/
Pater Lek Luli
“The murder took place in the dark forest of 
Valbona. Father/Pater Lekë Luli was sent by 
the enemy of the people Abaz Kupi to link 
the actions of Gani Kryeziu with the reaction 
of Dukagjini and other reactionary parties of 
Luma and Mirdita, to stop fighting of the forces 
of the NÇL /National Liberation Army for the 
liberation of the Northern provinces. The body 
of the traitor of the people, Father/ Patër Lekë 
Luli, was set on a huge fire, burned. “Later, 100 
reactionaries were pushed by the reactionary 
clergy of Shkodra to find any remains, but even 
its dust had disappeared.”

Disloyalty
Communism marked in some form the end of 
the code of honor in the mountains. Betrayal 
of given bread and ambushes replaced the 
promise/besa and given word. The fugitive 
Mujë Halili had returned from Yugoslavia to 
Albania. Security Service in its documents 
accused him of killing a security operative of 
the area. Halil agrees to surrender, provided he 
surrenders only to the chairman of the security 
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dhe askujt tjetër. “Gjoja”, 
thotë Sigurimi, “këtij do t’i 
dorëzohet në besë për të 
mos e futur në burg”. 

Organet e Sigurimit, duke 
marrë parasysh kërkesën 
e tij, dyshojnë se duhej të 
kishte qëllime të caktuara 
dhe se nga ana tjetër 
“ndryshe ai kriminel nuk 
shtihej kollaj i gjallë në 
duart e organeve tona”. 
U vendos që t’i thuhej që 
të dorëzohej te shtëpia 
e nënkolonelit, duke u 
marrë masa për asgjësimin 
e tij në oborr. “Kështu, krimineli kapet në 
flagrancë, ashtu siç ishte menduar, i gjallë, 
e në këtë rast thotë “Më pretë në besë””.

Në vijim, Sigurimi tregon se gjatë kohës në 
hetuesi “lidhur këmbë e duarsh me litar dhe 
vendosur në korridorin e lokalit të degës” 
tenton të arratiset dhe vritet në oborrin e 
degës.  

“Ia ngopën barkun me plumba”
Më 1953, Sadik Mani, i arratisur më herët, 
ishte rikthyer në Tropojë. Ardhja e tij ishte 
vënë re dhe një vrasje e sekretarit të 
këshillit e një njeriu të qeverisë në Luzhë, 
i ngarkohej atij nga Sigurimi i Shtetit, i cili 
dërgon dy punëtorë operativë dhe dy 
policë në fshat që të mësojnë bazën e tij. 

Në vende kyçe në fshat ishin vënë forca 
policore dhe të brigadës së Sigurimit. “Me 
t’u errue gjenden në vendin e caktuar për 
veprime. Nata ishte shumë e errët sa që 
mezi dallohej njeriu, vetëm kur afrohej te 
këmbët. Baza i kishte përgatitur darkën 
bandës duke i qitur byrekun e ngrohtë 

branch, at night at his home. 
“Allegedly,” says the Security, 
“he will surrender to him, 
trusting in his word/besa that 
he won’t put him in prison.”

The Security units, considering 
his request, suspected that 
he should have had certain 
purposes and that on the 
other hand “otherwise that 
criminal would not have been 
so easily captured alive by 
our services”. It was decided 
to ask him to surrender to the 
lieutenant colonel’s house, 
taking measures to anihilate 

him in the yard. “Thus, the criminal is caught 
in flagrance, as he was supposed to be, alive, 
and in this case he says, ‘you broke your 
promise/më pretë në besë.’”

Further on, the Security shows that during the 
time of the investigation “tied upside down with 
rope and placed in the corridor of the Security 
branch offices” he tried to escape and was 
killed in the yard of the Security branch.

“They filled his stomach with 
bullets”
In 1953, Sadik Mani, an earlier fugitive, had 
returned to Tropoja. His arrival was noticed and 
the murder of the Secretary of the Council, a 
government man in Luzha, was charged to him 
by the State Security, which sent two operatives 
and two policemen to the village to learn his 
base of reeidence.

Police and Security Brigade forces were 
deployed at key locations in the village. “Once 
it was dark, they were right at the designated 
place for action. The night was so dark that one 
could barely make out someone, only close to 
the feet. The Base had prepared dinner for 
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dhe bucelën me ujë në 
baçe afër shtëpisë. Në 
këtë kohë, banda fillon 
e del nga strofka e arës 
ku ishte diktuar dhe niset 
në drejtim të baçes ku do 
hante byrekun dhe pastaj 
do nisej për në Jugosllavi. 
Mirepo byreku mbeti pa 
ngrënë...takohen ballë 
për ballë me operativin 
duke ju ngopur barkun 
me plumba pushke e 
automatiku, mbeti i vrarë 
Sadik Mani nga Gria dhe 
plagoset Alia Alia”.      

Bashkëpunëtori vdes në burg
Nga ndërlidhës në Degën e Brendshme të 
Tropojës dhe punëtor operativ i Sigurimit 
të Shtetit në Dragobi, më 1952, Mujo 
Bajram Martinaj del në lirim 
dhe shkon pranë familjes 
në Kam, ku merret me 
punë bujqësore e prej 
aty, përfundon në burg, 
ku humb edhe jetën. Në 
intermexon mes Sigurimit 
dhe burgut, ai ka njohur të 
arratisur të rikthyer në atdhe 
dhe është bërë pjesë e 
grupeve kundërshtare të 
regjimit. Kur arrestohet më 
1953, një sërë akuzash ishin 
ngritur ndaj tij, ku kryefjala 
ishte agjent i UDB-së. Pas 
arrestimit, në dosje shkruhet 
se “edhe si efektiv i organeve të Sigurimit, 
ishte me moral të dobët e vese të këqia, 

them offering a warm pie and 
the water barrel in the yard 
near the house. At that time, 
the group gets out of the 
nest of the field where it has 
been detected and to the 
direction of the yard where 
they had to eat the pie and 
then leave to Yugoslavia. 
But the pie was left uneaten 
... they met face to face with 
the Security operative, who 
filled their stomach with rifle 
and automatic bullets. Sadik 
Mani from Gria remained 
killed and Alia Alia injured “.    

The collaborator died in prison
Mujo Bajram Martinaj, a liaison officer at the 
Tropoja Internal Affairs Branch and an operative 
of the State Security Service in Dragobi, in 

1952, was released from his 
duties and went to his family 
in Kam, where he engaged 
in agricultural work and from 
there, ended up in prison, 
where he also lost his life. 
In the intermexon between 
the Security Service and the 
prison, he had known fugitives 
who returned to the homeland 
and had become part of 
the opposing groups of the 
regime. When he was arrested 
in 1953, there were a series of 
charges against him, mainly 
addressing him as being a 

UDB agent. After the arrest, in his file it is stated 
that “even as a member of the Security Service, 
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nuk zhvillonte luftë ndaj armikut të klasës”. 
Ai akuzohet se ka takuar disa diversantë 
si pjesë e grupit të Shaqo Hajdarit, është 
paguar me napolona flori, ka marrë plumba 
dhuratë, ka qenë 3 orë në Jugosllavi në 
takim dhe ka treguar informacione sekrete 
për Sigurimin. 

Raportimet që fundosën disa familje
Në vitin 1946, grupi i Tahir Hoxhës dhe 
ai i Zaj Bregut, kundërshtarë të regjimit, 
ishin vënë në fokusin e Sigurimit të 
Shtetit për t’u eliminuar. Në 
grupin e Hoxhës, përveç 
kundërshtarëve politikë 
të sistemit, Tahir Hoxha, 
Ali Braha e Mal Shabani, 
ishte futur edhe R. Q., për 
të cilin ishte legjenduar 
(termi legjendim nënkupton 
përhapje të lajmit të rremë) 
dezertimi. I legjenduari vret 
Zaj Bregun, plagos disa 
të tjerë dhe largohet nga 
ky grup me detyra të tjera. 
Kundërshtarët politikë e 
kuptuan kush ishte tradhtari, 
ndaj Sigurimi merr masa 
për mbrojtjen e familjes 
së tij, “por masat ishin 
të ngadalta”, ndaj hakmarrja u bë. Pas 
përndjekjes së vazhdueshme, disa prej 
këtyre kundërshtarëve politikë u dorëzuan, 
gjë që i çoi para pushkatimit Ali Brahan, Ago 
Botushën dhe Mal Shabanin.

*R. Q. shpëton dhe deri vonë mbetet një prej 
bashkëpunëtorëve më të fortë të Sigurimit, 
duke u bërë një prej atyre që me raportimet 
e veta fundosi disa familje në Tropojë.

he still had poor morals and bad habits, he did 
not show will to fighting the class enemy”. He 
was accused of meeting some saboteurs as 
part of Shaqo Hajdari’s group, being paid with 
gold napoleons, receiving gift bullets, being 
in Yugoslavia for 3 hours at the meeting and 
revealing secret information of the Security 
Service.

Reports that sank several families
In 1946, Tahir Hoxha and Zaj Bregu’s group, 
opponents of the regime, were into the focus of 
the State Security to be eliminated. In Hoxha’s 

group, in addition to the 
political opponents of the 
system, Tahir Hoxha, Ali 
Braha and Mal Shabani, was 
also included R. Q., who 
was legended (the term 
legended means spreading 
fake news). The legended 
killed Zaj Bregu, injured 
several others and left the 
group to deal with other 
tasks. Political opponents 
understood who the traitor 
was so the Security Service 
took measures to protect 
his family, “but the measures 
were slow”, so the revenge 
was completed. After 

systematic persecution, some of these political 
opponents surrendered, which led to the 
shooting of Ali Braha, Ago Botusha and Mal 
Shabani.

* R. Q. escaped and continued to be for long 
time one of the strongest collaborators of the 
Security Service, being one of those who with 
his reports sank several families in Tropoja. 
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Teqeja dhe dervishët, kundërshtarë 
të regjimit
Sigurimi i Shtetit akuzon si rezidenturë të 
huaj një teqe të tërë dhe disa dervishë të 
saj. Bëhet fjalë për teqenë 
e Gris, të tarikatit Refai. 
Në Historikun e Tropojës, 
Sigurimi e rendit me 
diversantët e Can Males në 
fshatin Bujan dhe akuzon 
se u vunë në shërbim të 
zbulimit jugosllav, në fillim 
Dervish Bajrami “i cili në 
këtë kohë drejtonte teqenë 
e Gris, që përfaqësonte 
sektin Rufai, ku më vonë 
shtrihet sipas udhëzimeve 
të UDB-së jugosllave, kjo 
rezidenturë shtrihet nga 
rrethi Tropojës në thellësi të 
tokës sonë”. 

Sigurimi ndërton një historik edhe të tarikatit 
Refai, ndërsa shënon së në fillim, në Tropojë 
ka ardhur nga Gjakova Sheh Adem Musaj, i 
cili organizon myhyb dhe vesh me uniformë 
dervishë në Krasniq, krijon këshillin e teqesë 
në Gri, “kjo rrymë fetare u përhap shumë 
duke komprometuar  pjesën më të madhe 
të parisë dhe personave me influencë 
dhe duke i komprometuar këta, rritet edhe 
influenca e dervishizmit”.  

Nga tarikati Halveti, 3 dervishë ishin në 
përpunim. Duke qenë se flasin kundër 
regjimit, “organi jonë duke parë që kjo rrymë 
po merrte shtrirje, godet me arrestim, Uk Man 
Qerimin, Sadik Tahiri dhe Haxhi Ibrahimin”.

Tekke and dervishes, opponents of 
the regime
The State Security accuses an entire tekke and 
some of its dervishes as foreign residentures. 

It is about the tekke of Gris, of 
the Refai order. In the Security 
Historical records of Tropoja, 
it is ranked at the same 
order with the saboteurs of 
Can Mala in the village of 
Bujan and were accused of 
colaboration with the service 
of Yugoslav intelligence, at 
first Dervish Bajrami “who at 
this time ran the tekke of Gris, 
representing the Rufai sect, 
which later according to the 
instructions of the Yugoslav 
UDB, extended from the 
district of Tropoja to the 
depths of our country”

The Security Service makes up a history of the 
Refai sect, noting that at the beginning, Sheh 
Adem Musaj, came in Tropoja from Gjakova 
who organized myhyb and wears a dervish 
uniform in Krasniq, established the council of 
the tekke in Gri, “this religious trend had spread 
by compromising most of the pariah and 
influential people and by compromising them, 
the influence of dervishes also increased”.

From the Halveti sect, 3 dervishes were under 
Security processing. As they speak against the 
regime, “our services, seeing that this tendency 
was spreading, arrested Uk Man Qerimi, Sadik 
Tahiri and Haxhi Ibrahimi”..
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Dervishët kundër pushtetit 
“Ky pushtet do të përmbyset, Zoti nuk e 
ka thënë që të zgjasi shumë kjo punë, 
Jugosllavia është në rrugë të drejtë, shteti 
jonë është sot për nesër. 

Siç po na e punon kjo qeveri, me 
kolektivizimin, nuk na e ka bërë asnjë shtet 
deri më sot, klerikët i dënojnë se nuk i vijnë 
pas qejfiy kësaj qeverie, tanë po na e 
mohojnë, jemi keq neve dhe i gjithë populli 
me këtë pushtet”, etj.

“Efektivi, megjithëse nga ana arsimore 
ishte me nivel të ulët, kishte fituar aftësi dhe 
besnikëri ndaj vijës se Partisë, gjë që, siç e 
treguan faktet, se puna e tyre me bindje ndaj 
vijës se Partisë po i çonte nga fitorja në fitore, 
duke zbuluar e goditur vep. armiqësore në 
çdo fushe e aspekt që ajo dilte.”

Dervishes against government in 
power
“This government will be overthrown, God did 
not say that this will take so long, Yugoslavia is 
on the right path, and our state is not.

What this government is doing to us, with 
collectivization, no state has ever done it so 
far, the clergy is condemned because they 
do not please the government, we are feeling 
bad ourselves and all the people  is feeling the 
same with this government in power “, etc.

“Despite the low educational level, the security 
officers had gained skills and loyalty to the 
Party line, which was shown by their work 
with obedience to the Party line, leading them 
from victory to victory, uncovering and fighting 
against hostile actions in every field and aspect 
they emerged.
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Drita e bodrumit
Një qen dhe një bodrum. Matanë një fshatar 
që fsheh dhe raporton. Ditë më vonë, një 
tjetër fshatar që ruan dhe raporton. Në 
fund, komunizëm që nuk njeh fund dhe dy 
vëllezër viktima. 

Në janar të 1945-s, 
Sigurimi mëson përmes 
një bashkëpunëtori se 
në zonën e Tomorricës, 
në katundin Vidhan ishte 
parë i arratisuri R. B., i cili 
për banim kishte rregulluar 
një bodrum në tokë e si 
masë sigurimi përdorte një 
qen, të cilin, kur rrinte në 
bodrum, e lëshonte dhe 
kur largohej, e lidhte. “I 
besuari i informativit thirri 
një fshatar nga Vidhanji 
dhe e ngarkoi me detyrën 
që kur i arratisuri të ishte në 
bodrum, ta njoftonte. Mbas 
disa ditësh ai e informon, u organizua një 
rrethim nga forcat e mbrojtjes së popullit, u 
kap dhe u ekzekutua bashkë me të vëllanë 
e tij”. 

Basement light
A dog and a basement. On the other side a 
villager hiding and reporting. Days later, another 
villager guarding and reporting. In the end, 
communism that knows no end and two dead 
brothers.

In January 1945, the 
Security learned through a 
collaborator that in the area 
of Tomorrica, the fugitive 
R.B was seen in the village 
of Vidhan, who had set up a 
basement to live in and as a 
security measure used a dog, 
which, he would unleash 
when he was staying in 
the basement, and leash it 
when leaving. “The trustee 
of the security officer called 
a villager from Vidhanji 
and charged him with the 
task of notifying him when 
the fugitive would be in the 

basement.”After a few days, he informed him, a 
siege was organized by the people’s defense 
forces, and he was captured and executed 
together with his brother.”

SKRAPARI 
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Vetëvrasja e Dervish Kapllanit 
Më mirë i vdekur se në duart e Sigurimit! Në 
janar, një fshatar nga Zeloshnja informon 
organin e Mbrojtjes së Popullit se në 
shtëpinë e S. M. strehohej Dervish Kapllani, 
i arratisur në male. Sigurimi organizoi 
operacionin për kapjen e tij, por dështoi për 
shkak se u largua. 

Gjatë kësaj kohe u arrestua një nga të 
afërmit e strehuesit, i cili deklaroi se Dervish 
Kapllani kishte qenë në shtëpinë e tij dhe 
më pas ishte larguar në katundin Gradec, 
te S. Gj. I thirrur nga Sigurimi, S. Gj. deklaroi 
se Dervish Kapllani ishte larguar për në 
katundin Faqekuq, por nga informatat e 
marra nga populli, Sigurimi mësonte që 
Kapllani ishte në Krastë te B. Gj., i cili informoi 
menjëherë në postën e policisë në Potom.

“Nga forcat mbrojtëse të popullit u 
organizua rrethimi dhe krimineli u kap dhe, 
duke e shoqëruar për në Çorovodë, rrugës 
ai çau barkun me një brisk që kishte me 
vete dhe vdes”.

Parashutat që i ndali buka 
Në librin “Operacioni i CIA dhe MI16 në 
Shqipëri, 1949-1953”, Sefer Muço, një 
prej të arratisurve që kthehej në Shqipëri 
fshehurazi për të nxitur kryengritjen, rrëfen 
se një prej herëve kur ai hyri në vend me 
Sami Bardhën, Bardha shkoi të takonte të 
ëmën, ajo foli me disa njerëz, Sigurimi e 
mori vesh dhe e vranë. “Desh më kapën 
dhe mua”, shton Muço. 

Shpjegimet e tij për situatën në Shqipëri, 
përkojnë me historikun e Sigurimit të 
Skraparit, sa i takon të vrarëve, por jo 
varfërisë së tejskajshme. “Ishte më e 
rrezikshme se më 1949, më e rrezikshme 
se më 1950. Nuk kishte mjaftueshëm bukë, 
çdo gjë ishte me racion dhe njerëzit ishin 
të trembur”. 

Suicide of Dervish Kapllani
Better dead than in the hands of Security! In 
January, a villager from Zeloshnja informed 
the People’s Defense Authority that Dervish 
Kapllani, who had fled to the mountains, was 
sheltered in S. M.’s house. Security organized 
the operation to capture him, but failed because 
he left.

During this time, one of the relatives of the 
host was arrested, who declared that Dervish 
Kapllani had been at his house and then left 
to the village of Gradec, to S. Gj. Called by 
the Security, S. Gj. stated that Dervish Kapllani 
had left to the village of Faqekuq, but from 
the information received from the people, the 
Security learned that Kapllani had been in 
Krasta to B. Gj., who immediately informed the 
police post in Potom.

“The siege was organized by the people’s 
defense forces and the criminal was captured. 
On the way to Çorovodë, he cut his belly with a 
razor and died.”

The parachutes stopped by the 
bread
In the book “CIA Operation and MI16 in Albania, 
1949-1953”, Sefer Muço, one of the fugitives 
who returned to Albania secretly to incite the 
uprising, tells that one of the times he entered 
the country with Sami Bardha; Bardha went 
to meet his mother. She talked to some other 
people; Security Service could find it out and 
killed him. “They almost catched me too”, adds 
Muço.

His explanations about the situation in Albania 
coincide with the history of Skrapar Security 
Service, in terms of the killed, but not of the 
extreme poverty. “It was more dangerous 
than in 1949, more dangerous than in 1950. 
There was not enough bread, everything was 
rationed and people were scared.”
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Nga historikët e Sigurimit dalin disa herë 
informacionet për ardhjen e Ali Turbohovës 
me të tjerë.“Në shtator 1949, zbulimi anglez, 
nëpërmjet Italisë dërgoi bandën e kryesuar 
nga Ali Turbohova, e përbërë prej 5 vetash 
dhe qarkulloi për pak kohë në Lushnjë dhe 
Berat. U diktuan në katundin Brezenckë, ku 
njëri prej pjestarëve, M. H., kishte njerëzit 
e tij të familjes. Kësaj bande iu organizua 
prita, por për organizim jo të mirë dhe që të 
dy pjestarët e njihshin mirë zonën, arritën të 
largoheshin.

Më vonë u morën informata që M. H. kishte 
mundur të shkonte në shtëpinë e tij të 
takonte babain dhe vëllain e tij”. Turbohova 
kishte qenë kapter milicie, më pas partizan. 
Akuzohej se më 22 qershor kishte vrarë 
komisarin e çetës Ramis Aranitasin, figurë 
kyçe e Sigurimit gjatë luftës. Më pas do të 
kalonte me Ballin, për t’u rikthyer disa herë 
me misione, në bashkëpunim me anglo-
amerikanët. 

Security Service historical records show 
frequent information on the arrival of Ali 
Turbohova and others. “In September 1949, the 
British intelligence, through Italy sent the gang 
led by Ali Turbohova, consisting of 5 people, 
which circulated for a short time in Lushnja 
and Berat. They were dictated to the village 
of Brezenckë, where one of the members, 
M. H., had his family members. An ambush 
was organized for this gang, but due to poor 
organization and the fact that both members 
knew the area well, they managed to leave”.

“Information was later obtained that M. H. 
had been able to go to his house to meet his 
father and brother.” Turbohova had been a 
militia captain, then a partisan. He was accused 
of killing the commissar Ramis Aranitas, a 
key Security officer during the war, on June 
22. He would then go with Balli/National 
Front, returning several times on missions, in 
collaboration with the Anglo-Americans.
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Vrasja e vëllait 
Siç del në librin e botuar nga Nikolas Betel, 
“Operacioni i CIA dhe MI16 në Shqipëri, 
1949-1953”, në gusht 
1951, një grup luftëtarësh 
që donin të shihnin 
Shqipërinë e lirë, u 
dërguan në vend. “Tefik 
Kokla ishte drejtuesi 
dhe në grup ishin 
edhe Ali Turbuhova, 
Muharrem Hito, Baki 
Ermenji dhe Muço 
Çeprati. Ata shkuan me 
varkë. Takuan forcat 
komuniste, Kokla u vra, 
ndërsa Çeprati u kap”.  

Sigurimi e rrëfen ngjarjen 
në prizmin e tij: “Vrasja 
e kryetarit të bandës, 
Tefik Kokla, nga forcat e Gramshit, si dhe 
diktimi i dy pjestarëve të saj në zonën e 
Potomit tregoi se ajo ishte e përfshirë në 
drejtime të ndryshme. Në kohë kur në 
Turbohovë pritej të kapej Aliu, b.p “Dafina”, 
që punonte si mullixhi në zonën e Çepanit, 
raportoi se në Blezenckë është diktuar i 
arratisuri Muharrem Hito”. Për kapjen e tij 
u zunë të gjitha pritat e mundshme dhe në 
mbrëmje, mbi fshat, kur vëllai i tij Zaim Hito 
i çon ushqimin dhe po kthehej në familje, 
vritet nga këto prita “se u mendua se ishte 
Muharrem Hito. Muharremi përfitoi nga rasti 
dhe arriti të largohej”.

Murder of brother
According to the book published by Nicholas 
Betel, “CIA and MI16 operation in Albania, 

1949-1953”, in August 1951, 
a group of fighters who 
wanted to see Albania free, 
were sent to the country. 
“Tefik Kokla was the leader 
and in the group were also 
Ali Turbuhova, Muharrem 
Hito, Baki Ermenji and Muço 
Çeprati. They went by boat 
and met communist forces. 
Kokla was killed, Çeprati 
was captured.”

The Security narrates the 
event through his prism: 
“The assassination of the 
gang leader, Tefik Kokla, 

by Gramsh forces, as well as the spotting of 
its two members in the Potom area showed 
that it was engaged in different directions. At 
the time when in Turbohova was expected 
the capture of Aliu, the collaborator “Dafina”, 
who worked as a miller in the area of Çepan 
reported that the fugitive Muharrem Hito was 
noticed in Blezenckë “. All possible ambushes 
were set over the village for his capture and 
in the evening, when his brother Zaim Hito 
brought him food and was returning home, he 
was killed by these ambushes “because it was 
thought that he was Muharrem Hito.”Muharrem 
took advantage and managed to escape.”
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“Arma e Sigurimit të Shtetit është 
dora e çelniktë e popullit që 
ndërton socializmin. Ta bëni atë 
të pathyeshme dhe të ngrini lart e 
më lart lavdinë e saj”.

Enver Hoxha 

Likuidime lufte 
Rrjeti informativ i organizuar gjatë Luftës 
Nacionalçlirimtare zhvilloi edhe luftën 
brenda llojit, krahas 
asaj çlirimtare dhe asaj 
me Ballin. Në këtë 
kuadër, duke e cilësuar 
si luftë për “ruajtjen e 
pastërtisë së radhëve 
të partizanëve nga 
depërtimi i elementëve 
armiq e spiunë që ishin 
vënë në shërbim të 
okupatorit”, ata ndjekin 
D. Z. nga fshati Farret, 
pjesë e batalionit 
partizan të Bërzeshtës. 
Për Sigurimin, shumë 
shpejt ai bëhet armik, 
pasi gjatë operacionit 
të qershorit të vitit 1944, 
në zbatim të udhëzimeve që kishte marrë, 
filloi të propagandonte për pamundësinë 
e fitores së Luftës Nacionalçlirimtare dhe 
nxiste partizanët që të dezertonin nga 
radhët e batalionit partizan, duke thënë se 
gjermanët janë të pathyeshëm dhe se do të 
dilnin fitimtarë. “Si rezultat i këtyre, u morën 
masa nga Sigurimi për forcimin e rrjetit 
informativ, ku u arrit të zbulohej veprimtaria 
armiqësore e spiunit dhe me vendim të 
gjyqit, partizani u dënua me pushkatim”.

“The weapon of the State Security 
is the steely hand of the people who 
build socialism. Make it invincible 
and raise its glory higher and 
higher”.

Enver Hoxha

Liquidations of war
The information network organized during the 
National Liberation War also emerged the war 

within the kind, in addition to 
the liberation war and the war 
against Balli/National Front. In 
this context, describing it as a 
war aiming to “maintain the 
purity of the partisans from 
the penetration of enemy 
elements and spies who 
were to the service of the 
occupier”, they follow D. Z. 
from the village Farret, part 
of the partisan battalion of 
Bërzeshta. For the Security, 
he soon became an enemy, 
as far as during operation 
of June 1944, following the 
instructions he had received, 
he began to propagate the 

impossibility of winning the National Liberation 
War and encouraged the partisans to desert 
from the ranks of the partisan battalion, saying 
that the Germans are invincible and that they 
would be victorious. “Accordingly, there were 
measures taken by the Security Service to 
strengthen the information network, where 
the hostile activity of the spy was discovered 
and with a court decision, the partisan was 
sentenced by shotting.”

LIBRAZHDI 
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“Kërdia dhe rënia e ‘Kasapit””

Azem Çela mbeti i vrarë dhe Jakup Çezma 
u plagos, kur njësia e Mbrojtjes së Popullit 
bëri rrethimin e vendit 
ku ndodheshin. Njësia 
po kërkonte me ngulm 
spastrimin nga armiqtë 
edhe në zonës e Qarrishtes, 
ku  kishin informacion se 
kishte lëvizje. Në krye të 
forcave që po drejtoheshin 
për nga mali i Mirakut, u 
vendos informatori “Kasapi”, 
i cili ishte edhe i armatosur. 
Mbasi bënë krasitjen e 
pyllit, gjetën të gdhendur 
në një trung fjalët “Rrofshin 
Biçakçinjtë!” dhe pak më 
tej “filloi përpjekja”, term 
që Sigurimi përdor për 
përplasjet me armë mes 
kundërshtarëve të regjimit 
dhe forcave të ndjekjes së 
Sigurimit. “Nga luftimet mbeti i vrarë Halil 
Alla, ndërsa Isak Alla dhe Hazis Biçaku 
u plagosën dhe arritën të largohen. Nga 
forcat e ndjekjes mbeti i vrarë drejtuesi i 
tyre”.

“The carnage and the fall of the 
‘Kasapi/Butcher’”
Azem Çela was killed and Jakup Çezma was 
wounded when the People’s Defense unit 

surrounded their place. 
The unit was persistently 
seeking clearance from 
the enemies in the area 
of Qarrishta, where 
they had information 
for certain movements. 
The informant “Kasapi/
Butcher” who was 
armed, had to lead of 
the forces to Mountain 
of Mirak. After pruning 
the forest, they found 
the words “Long live the 
Biçakçi!” engraved on a 
tree trunk. A little further 
“the attempt began”, a 
term used by the Security 
Service for armed clashes 
between opponents of 

the regime and the Security Forces. “Halil Alla 
was killed, while Isak Alla and Hazis Biçaku 
were wounded and managed to leave.”Their 
leader was killed by the pursuit forces.”
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Kur nisi përndjekja e poetëve 
Bardho (Feim) dhe Nergjize Leka u bënë me 

djalë në fshatin Bërzeshtë të Librazhdit, në vitin 

1941. Nëntë vjet më vonë, më 1950 Bardho 

Leka arratiset dhe vendoset në Prizren. 

Sipas rrëfimeve të  Bedri Blloshmit, Genci 

u rrit herë me bukë e herë pa bukë dhe 

vazhdimisht zbathur. Bashkë me dy motrat e 

tij, e degdisën në shkretëtirën e Tepelenës. Ai 

mundi të mbarojë Pedagogjiken në Elbasan 

si i jashtëm, duke e strehuar një mik i vjetër i 

familjes. 

“Në vitin 1959 Gencit i hapën kartelën dhe e 

ndiqnin këmba – këmbës. Dosja e ndjekjes 

ka vazhduar deri më datën 31 gusht 1976, kur 

Genc Lekës i hodhën prangat për të mos ia 

hequr më kurrë”, thotë Blloshmi. 

When the persecution of poets 
began
Bardho (Feim) and Nergjize Leka had a son 
in the village of Bërzeshta in Librazhd, in 1941. 
Nine years later, in 1950, Bardho Leka escaped 
and settled in Prizren.

According to Bedri Blloshmi, Genci grew up 
with and without bread and mostly barefoot. 
Together with his two sisters, he was interned in 
the Tepelena desert. He could finish studies on 
Pedagogy in Elbasan as an outsider, sheltered 
by an old family friend.

“In 1959, Security Service opened Genci’s file 
and followed him step by step. The prosecution 
file followed up to August 31, 1976, when Genc 
Leka was handcuffed to never take the cuffs 
away “, says Blloshmi.

Librazhdi, vitet ‘60

Historia ndryshe Not the same story
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Në Historikun e Librazhdit, emri i Bardho 

Lekës del herë pas here. Më 1951 Sigurimi ka 

informacion se ai ka rihyrë në Shqipëri dhe 

është parë në Stravaj. Babai i mikut të tij R. Z., 

në hetuesi pranonte se e kish takuar të birin 

e arratisur. 

Më 1952, informatori “Spiuni i kuq” 
raportonte më 5 prill 1952, se Bardho Leka, 
së bashku me shokët e tij, D. B. e R. Z. kanë 
qenë në shtëpinë e D. V. e Sh. Z.. 

Sigurimi hartoi një plan masash duke 
u bërë edhe studimi “i elementeve që 
implikoheshin në veprimtarinë armiqësore, 
prej të cilëve më aktivë ishin, H. B, K. 
B., I. B. së bashku me N. L. Si kandidat 
më i përshtatshëm u gjend I. B., i cili, mbi 
bazën e materialit shtrëngues u tërhoq në 
bashkëpunim sekret nga organet tona me 
pseudonimin ”I dyshimti”. Sigurimi pranoi se 
I. B. nuk dha asgjë, ndonëse pranoi”. Më 
17 korrik 1977, në Librazhd, u pushkatuan 
dy poetë, Vilson Blloshmi dhe Genc Leka. 
Historia e tyre niste me luftën.

 “Nëse më i vdekur jam nga çdo i gjallë,

Mirë pra, m’i gjallë jam se çdo i vdekur”, 
Vilson Blloshmi 

In the Security Historical Records of Librazhd, 
the name of Bardho Leka appears from time 
to time. In 1951 the Security had information 
that he had re-entered Albania and was seen 
in Stravaj. The father of his friend R. Z., during 
the investigation admitted that he had met the 
fugitive son.

In 1952, the informant “Spiuni i kuq/Red Spy” 
reported on April 5, 1952, that Bardho Leka, 
together with his friends, D. B. and R. Z. were in 
the house of D. V. and Sh. Z ..

The security drafted a plan of measures, 
including the study of “elements involved in 
hostile activity, where the most active were 
H. B., K.B., and I.B. together with N.L. The 
most suitable candidate was I.B, who, on the 
basis of the coercive material was attracted in 
secret cooperation by the Security under the 
nickname “I Dyshuari/ The suspicious”. The 
security admitted that I. B. did not give anything, 
although he accepted “. On July 17, 1977, in 
Librazhd, two poets Wilson Blloshmi and Genc 
Leka were shot dead. Their story began with 
the war.

 “If I am the deadest of all the living,

Well, I am more alive than any dead” Vilson 
Blloshmi 
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TEPELENA 
Pinjolli i pavarësisë vdes në dhomën 
e izolimit 
Nën titullin “Zbulimi dhe kapja e veprimtarisë 
armiqësore të elementëve anti parti”, 
historiku i Sigurimit të Shtetit në Tepelenë, 
mes të arrestuarve në fusha të ndryshme, 
përmend “Ahmet Jegenin, si lidhje e 
kompllotistëve në fushën e ekonomisë, i 
cili vdiq në dhomat e izolimit”. Por një fjali 
e vetme nuk mund të fshehë një histori të 
tërë. Ahmet Jegeni rridhte nga një familje 
e pasur e Dibrës. Gjyshi i tij, Shaqir Beg 
Jegeni, kishte qenë delegat në Vlorë për 
shpalljen e Pavarësisë më 1912. 

Ahmeti i ri studioi Financë në Modena dhe 
më 1939, nuk pranoi betimin fashist dhe 
bashkë me Abdyl Këllezin u internua në 
Ventottene dhe Gaeta. Më 1942 kthehet në 
Shqipëri dhe është krah Dali Ndreut në çetën 
e Dibrës së Madhe. Pas lufte mban poste të 
ndryshme në administratë. Nga 1949 deri 

The progeny of independence dies 
in the isolation room
Under the title “Detection and capture of hostile 
activity of anti-party elements”, the historical 
records of the State Security in Tepelena, among 
those arrested in various fields, mentions 
Ahmet Jegenin, as a link of conspirators in 
the field of economy. He died in the isolation 
rooms”. But a single sentence cannot hide an 
entire story. Ahmet Jegeni came from a rich 
family from Dibra. His grandfather, Shaqir Beg 
Jegeni, had been the delegate in Vlora for the 
declaration of Independence in 1912.

The young Ahmeti studied Finance in Modena 
and in 1939, did not accept the fascist oath 
and together with Abdyl Këllezi was interned 
to Ventottene and Gaeta. In 1942 he returned 
to Albania and joined Dali Ndreu in the armed 
group of Dibra e Madhe. After the war he held 
various positions in the administration. From 
1949 to 1971 he worked in Durrës where, for a 
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më 1971 punon në Durrës ku, për një kohë, 
ishte drejtor i portit. Më 1971 transferohet në 
Tiranë si Drejtor i Drejtorisë së Jashtme të 
Tregtisë dhe në vitin 1975 transferohet në 
Tepelenë. Është atje, kur në Tiranë goditet 
“grupi sabotator në ekonomi”, në krye të të 
cilit janë dy zëvendëskryeministrat, Abdyl 
Këllezi dhe Koço Theodhosi, si edhe Kiço 
Ngjela e Vasil Kati. 

 “Nevzat Hasnedari me një grup nga Tirana 
e prisnin te hoteli i qytetit. I vunë hekurat 
dhe për gjithë natën  e prunë në birucat e 
burgut në Tiranë. Aty nisi kalvari i torturave 
mbi të, që të pranonte akuzat, por Ahmeti 
i nuk pranoi. Ai dhe Andrea Mançe vdiqën 
në tortura gjatë hetuesisë”, thotë dëshmia e 
të afërmve të tij, Tefik e Ardian Jegeni. 

Në burg ishte shprehur se “një gabim 
bana në rininë time, që u bana komunist”.  
Pas daljes nga burgu, Kiço Ngjela shkoi të 
takonte gruan e Ahmet Jegenit, Dhuratën, 
duke i thënë të ishte krenare për burrin 
besnik dhe qëndrimin që ai kishte mbajtur 
në hetuesi. 

Hito Sadiku, gropa e cekët buzë 
Vjose 
Një portret i papërfunduar i Hito Sadikut 
rrëfen një burrë që kish mbetur jetim në 
moshë të njomë, 
kish humbur motra 
e vëllezër e mandej 
kish ikur në Amerikë 
për të prekur ëndrrën 
amerikane! Matanë 
oqeanit është pjesë 
e “Vatrës” e shumë 
shpejt njihet si “poeti”. 
Mik i ngushtë i Faik 
Konicës, prej tij merr 
nervin për polemika, siç edhe shpërfaq 
figurën e vet poliedrike. Nga sekretar i 
konsullatës shqiptare në Uashington për 12 

time, he was the Director of the Port. In 1971 he 
transferred to Tirana as Director of the Foreign 
Trade Directorate and in 1975 he transferred to 
Tepelena. He was there when was attacked in 
Tirana the “sabotage group in the economy”, 
headed by the two deputy prime ministers, 
Abdyl Këllezi and Koço Theodhosi, as well as 
Kiço Ngjela and Vasil Kati.

 “Nevzat Hasnedari and a group from Tirana 
were waiting for him at the city hotel. They 
handcuffed him and for the whole night 
brought him in the prison dungeons in Tirana. 
The ordeal of torture began on him to admit the 
accusations, but Ahmeti did not accept them. 
“He and Andrea Mançe died in torture during 
the investigation”, says the testimony of his 
relatives, Tefik and Ardian Jegeni.

In prison he expressed that: “I made a mistake 
in my youth, that I became a communist.” After 
his release from prison, Kiço Ngjela went to 
meet Ahmet Jegen’s wife, Dhurata, telling her 
to be proud of her faithful husband and the 
attitude he had held during the investigation. 

Hito Sadiku, the shallow pit near 
Vjosa River
An unfinished portrait of Hito Sadiku shows 
the story of a man who was orphaned at a 

young age, lost his 
siblings and then fled 
to America to touch 
the American dream! 
Across the ocean he 
became part of “Vatra” 
and soon he was 
known as the “poet”. 
As a close friend of 
Faik Konica, he got his 
nerve for controversy, 

as well as revealed his polyhedral figure. From 
the position of the Secretary of the Albanian 
consulate in Washington for 12 years until 1940, 
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vjet deri në 1940, kur lufta kish nisur, më 1941 ai 
gjendet në Itali, jo vetëm si gazetar. Dy vite më 
vonë lidhet me misionet anglo-amerikane dhe 
është përkthyes i misionit. Njohja me Harry 
Fultzin e sjell në Shqipëri më 1944. 

Dhe toka amë bëhet toka e dhembjes. 
Arrestohet më 15 maj 1947, në një ditë me 
Petro Markon, si mik i tij dhe mik i Konicës. 

Bashkëshortja e Petro Markos, Safoja, e 
kujtonte me dhembje. “U arrestua në të 
njëjtën kohë me Petron dhe unë iu shpija të 
dyve ushqim në burg. Ndërsa ishte i izoluar, 
më erdhi një letër nga gruaja me të cilën 
bashkëjetonte në Romë… Ermioni Violet….. 
“Lutem më sqaroni ku është Hitua… I shkruaj 
dhe nuk më përgjigjet…...Unë s’iu përgjigja 
asaj…S’na linin… Ankthi dhe terrori bënin 
roje…”.

Një natë, toga e pushkatimit e vë para, derisa 
nga radha e vdekjes e nxjerr një bashkëfshatar. 

Kur del nga burgu është i pastrehë. Banon në 
një xhami në Tiranë. Në zgrip të mbijetesës, 
kthehet në Bënçë të Tepelenës, ku kish 
lindur dhe jeton i vetëm. Është plakur shumë 
shpejt, ndonëse është vetëm 53 vjeç. Trupi 
i ka humbur fuqitë. Ose i rrahur në rrethana 
të paqarta, ose për shkak të gjendjes në të 
cilën jetonte, një natë e çojnë në spitalin e 
Gjirokastrës me tëmth të plasur. Nuk ia del. 
Komunalja hap një gropë për të buzë bregut 
të lumit Vjosë, e mendohet se shirat e vjeshtës 
marrin me vete trupin e tij. 

Në të gjallë kishte shpresa se Amerika do të 
ndërhynte, edhe pse do të ishte vonë, pasi 
Sekretari amerikan i Shtetit që sapo kishte 
marrë detyrën, Xhon Foster, kishte qenë 
shok i Faik Konicës. “Ai është për ndalimin e 
përparimit të fuqisë komuniste... Këto që do 
të bëjë ai kundër komunizmit do t’i shohësh ti. 
Unë jo. Ky plan do vite të realizohet…” i thoshte 

when the war had started, in 1941 he moved to 
Italy, not only as a journalist. Two years later he 
associated with Anglo-American missions and 
was a mission interpreter. The acquaintance 
with Harry Fultz brings him to Albania in 1944.

And the mother land becomes the pain land. 
He was arrested on May 15, 1947, on the same 
day with Petro Marko, as his friend and Konica’s 
friend.

Petro Marco’s wife, Safo, remembered him 
fondly. “He was arrested at the same time as 
Petro and I used to take food to both of them 
in prison. While he was isolated, I received a 
letter from the woman he cohabited in Rome… 
Ermioni Violet….. “Please let me know where 
Hito is… I write to him and he does not answer…... 
I did not answer to her… it was prohibited… 
Anxiety and terror were guarding…”.

One night, the shooting squad puts him in 
front, until a fellow villager pulls him out of the 
death row.When he got out of prison he was 
homeless. He lived in a mosque in Tirana. In 
the grip of survival, he returned to Bënçë of 
Tepelena, where he was born and lived alone. 
He has aged very quickly, even though he was 
only 53 years old. The body had lost its powers. 
Either beaten in unclear circumstances, or 
because of the conditions in which he lived, 
one night he was taken to Gjirokastra hospital 
with a split gallbladder. He couldn’t make it. The 
commune service opens a pit on the banks of 
Vjosa River, and it is believed that the autumn 
rains took his body away.

While alive he was hoping that America would 
intervene, though it would be too late, as the 
newly-appointed US Secretary of State, John 
Foster had been a friend of Faik Konica. “He is 
for preventing the progress of the communist 
power ... You will see what he will do against 
communism. Not me. “This plan will take years 
to be carried out,” he told to Sherif Delvina. 
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Sherif Delvinës. Hito Sadiku e dinte dhe 
kishte shkruar në “New York Times” se “fati i 
kombeve të vogla është zakonisht i vendosur 
nga ndikimet e huaja. Në këtë drejtim, historia 
e Shqipërisë s’paraqet asnjë përjashtim”. 

“Atdheu është lakuriq” e poeti pa 
varr 
“Po të më jepni një top, do të qëlloj mbi 
regjimin tuaj”. 

Salla e gjyqit mpihet ndërsa poeti Trifon 
Xhagjika e di se fundi është afër dhe nuk 
kishte asgjë për të humbur. 
E kish deklaruar atdheun 
lakuriq përmes poezive të tij. 
Ushtarak e gazetar, punonjës 
i Ministrisë së Mbrojtjes dhe 
redaksisë së “Luftëtarit”, 
udhëtimi i tij kishte nisur në 
Peshtan të Tepelenës, drejt 
Normales së Elbasanit, derisa 
Tirana u bë stacioni dhe më 
pas varri i tij. 

Si gazetar do të kishte miq 
edhe Vangjel Lezhon dhe 
Fadil Kokomanin. Ndaj 
kur Vangjeli akuzohet për 
arratisje, shumë shpejt 
akuza ndërton një grup 
armiqësor ku përfshihen 
edhe Kokomani, Thoma 
e Stavri Rafaeli, Franko 
Sara, Robert Vullkani dhe 
Trifon Xhagjika, të gjithë 
me tendencë arratisjeje. 
Sapo kishte botuar librin 
me poezi “Gjurmët” dhe 
penën e tij e vlerësonin 
Dritëro Agolli e Drago 
Siliqi. Një ditë mungesa 
e tij nisi të binte në sy. 
Familjarët e morën vesh 
vetëm pas disa ditësh se 

Hito Sadiku knew and wrote in the “New York 
Times” that the fate of small nations is usually 
decided by foreign influences. In this regard, 
the history of Albania is no exception “.

“The homeland is naked” and the 
poet graveless
“If you give me cannon, I will shoot at your 
regime.”

The courtroom is numbed while the poet 
Trifon Xhagjika knows that the end was near 

and he has nothing to 
lose. He had declared the 
homeland “naked” through 
his poems. Military and 
journalist, employee of the 
Ministry of Defense and the 
editorial office of “Luftetari”, 
his journey had started 
in Peshtan of Tepelena, 
towards the Normal School 
of Elbasan/Pedagogical 
High School, until Tirana 
became the station and then 
his grave.

He had friends also the 
journalists Vangjel Lezho 
and Fadil Kokomani. 
So when Vangjeli was 
accused of escape, the 
accusation soon builds a 
hostile group that includes 
Kokomani, Thoma and 
Stavri Rafaeli, Franko 
Sara, Robert Vulkani and 
Trifon Xhagjika, all with a 
tendency to escape. He 
had just published the 
book of poems “Gjurmët/
Traces” and his pen was 
appreciated by Dritëro 
Agolli and Drago Siliqi. 

Trifon Xhagjika
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ishte arrestuar. “Trifoni, me sa duket, e kishte 
parandjerë arrestimin. Atë ditë, si asnjëherë 
tjetër, nuk e lejoi Santën ta përcillte deri te 
porta e shtëpisë, me justifikimin se e priste 
jashtë një Xhips i punës”. Ju kishte thënë 
se do të shkonte për një shërbim në Vlorë. 
“Trifonin e kishin prangosur për agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor. E 
kishin arrestuar për letërsinë dekadente që 
krijonte…” thoshte e motra, Sotira, pak vite 
më parë. 

Ishte gusht 1963 kur u arrestua dhe u dënua 
me pushkatim, bashkë me Thoma Rafaelin. 
Vendimi u ekzekutua dhjetorin e 1963. Ende 
nuk dihet ku janë eshtrat e tij. 

Vëllezër, po e kërkuat Atdheun, 
e kam unë.
Ndihmomëni të qesh,
Ndihmomëni të gëzoj,
Atdheu është lakuriq”

Trifon Xhagjika

Shtypja e një kryengritjeje
Historia e njeh si grupin e kryengritjes së 
Zhapokikës, Sigurimi si “banda e Xhemal 
Ibrahimit dhe Bajram Kamberit”. 

Kryengritja e Zhapokikës ishte një revoltë 
e armatosur, organizuar në jug të vendit 
në muajt shtator-tetor 1948, nga një grup 
antikomunistësh të zonës së Tepelenës që, 
të pakënaqur me qeverisjen dhe shtypjen, 
rreken të sforcuar të sulmojnë regjimin 
diktatorial. Mes tyre kishte ish- partizanë, 
ish-nacionalistë, nëpunës të administratës 
lokale të zonës. Kryengritja ishte ndër të 
parat lëvizje të forta antikomuniste në jug. 
Në krye të saj ishte Xhemal Brahim Asllani, 
ish-partizan.

One day his absence began to stand out. 
Family members only a few days later learned 
that he had been arrested. “Trifon, apparently, 
had anticipated the arrest. That day, as never 
before, he did not allow Santa to go with him 
to the door of the house, with the excuse that 
a work Jeep was waiting him outside”. He told 
them that he had to go for a service in Vlora. 
“Trifon was handcuffed for agitation and 
propaganda against the popular power. He 
was arrested for the decadent literature he 
created…” said his sister, Sotira, a few years 
ago.

It was August 1963 when he was arrested and 
sentenced by shooting, along with Thoma 
Rafaeli. The verdict was executed in December 
1963. The place of his remains is still unknown.

“Brethren, are you seeking the Homeland,
I have it.
Help me laugh,
Help me rejoice,
The homeland is naked” 

Trifon Xhagjika

Suppression of an uprising
History knows it as the group of the Zhapokika 
uprising, the Security Service as “the gang of 
Xhemal Ibrahimi and Bajram Kamberi”.

The Zhapokika uprising was an armed revolt, 
organized in the south of the country in 
September-October 1948, by a group of anti-
communists in Tepelena who, dissatisfied with 
the government and the repression, tried to 
attack the dictatorial regime. Among them 
there were former partisans, former nationalists 
and local administration officials. The uprising 
was among the first strong anti-communist 
movements in the south. It was headed by 
Xhemal Brahim Asllani, a former partisan.
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Sigurimi, në historikun e vet e përcjell 
ngjarjen telegrafikisht: “Mbas 48 orë 
luftimesh, kjo çetë reaksionare u shpartallua 
krejtësisht. Nga 37 veta që kishte kjo çetë 
reaksionare, u vranë 5 veta, u kapën 32 
dhe mundi të shpëtojë e të arratisej jashtë 
shtetit vetëm një pjestar i kësaj bande, 
Xhemal Brahimi. Nga personat e kapur u 
dënuan nga Gjykata Popullore me vendimin 
e datës 6.7.1949- me pushkatim 2 veta, me 
burgim 25 deri në 2 vjet sipas shkallës së 
fajit 20 veta dhe 10 të tjera u lanë të lirë. 
Seksioni i Sigurimit tërhoqi në shërbim 2 
prej tyre, me qëllim që të kontrollonte në të 
ardhmen veprimtarinë e tyre”. 

I mbetur në arrati, por brenda Shqipërisë, 
ishte krahu i djathtë i Brahimit, Bajram 
Kamberi. Për kapjen e tij Sigurimi pranon se 
bëri një kombinacion (term që nënkupton 
kurth me bashkëpunëtorë). U tërhoq në 
shërbim një mik i tij, bari nga Përmeti, që 
kishte një stan.  Komandant Bajram Kamberi 
u dënua me pushkatim dhe u ekzekutua më 
21 korrik 1949 në Gjirokastër. Ndërsa familja 
e Brahimit njohu internimin dhe burgjet.     

Grupi armiqësor i priftit të Leklit 
Kleriku ortodoks Gjergj Suli kishte lindur 
në Lekël dhe, pas studimeve në Zoisimea, 
shkoi në SHBA, ku u 
shugurua meshtar. I njohur i 
Nolit dhe grupit të “Vatrës”, 
në vitet 1930 ai kthehet në 
Shqipëri dhe shërben në 
disa fshatra. Kundërshtar i 
pushtimit fashist dhe skeptik 
për qasjen bolshevike 
që nuhaste në vend, ra 
shpejt në sy. Dokumentet 
e Sigurimit ngarkojnë me 
barrë një banor të fshatit që 
e ka denoncuar Gjergj Sulin 
si “kriminel”. 

The Security, in its historical records, described 
the event telegraphically: “After 48 hours of 
fighting, this reactionary armed group was 
completely defeated. Out of 37 people of 
this reactionary group, 5 were killed, 32 were 
captured and only one member Xhemal 
Brahimi was able to escape abroad. Of the 
arrested persons, the People’s Court with the 
decision of 6.7.1949: convicted by shooting 2 
people, by imprisonment from 25 to 2 years 
according to the degree of guilt 20, and 10 
others were released. The Security Section 
recruited 2 of them, in order to control their 
activity in the future “.

Fugitive, but inside Albania, was Brahimi’s right-
hand man, Bajram Kamberi. For his capture 
Security admitted that made a combination 
(term meaning trap with collaborators). His 
friend, a shepherd from Përmet, who had a 
tent, was recruited by the Security Service. 
Commander Bajram Kamberi was sentenced 
by shotting and executed on July 21, 1949 
in Gjirokastra, while Brahimi’s family faced 
internment and prisons.   

The hostile group of Lekli priest
The Orthodox clergyman Gjergj Suli was born 
in Lekel and, after studying in Zoisimea, went to 

the USA, where he was ordained 
a priest. Known to Noli and the 
group “Vatra”, in the 1930s he 
returned to Albania and served in 
several villages. Opponent of the 
fascist occupation and skeptical 
of the Bolshevik approach 
he smelled in the country, he 
quickly became evident. Security 
documents burden a resident of 
the village who has denounced 
Gjergj Suli as a “criminal”.

“In 1946, Kaso Ismaili fled from At Gjergj Suli
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“Në vitin 1946 hidhet në 
arrati nga fshati Dhemblan 
Kaso Ismaili dhe krijon 
bandë me Ramadan 
Çaushin e Shefqet Hanën, 
të cilët u lidhën me grupin 
e kryesuar nga Gjergj 
Suli. Kjo bandë vihet 
menjëherë në ndjekje nga 
organet e Sigurimit dhe në 
bashkëpunim me popullin, 
u arrit të asgjësohet 
brenda vitit 1946”. Prifti 
dënohet me pushkatim 
dhe ekzekutohet në janar 
1948. 

“Si rezultat i luftës që bënë 
organet e Sigurimit të Shtetit 
kundër kriminelëve të luftës dhe 
bandave të armatosura, u arrit që 
brenda vitit 1948 të zbulonin dhe 
të kapnin 27 veta, nga 42 që ishin. 
Nga këto, 21 u ekzekutuan dhe 6 u 
dënuan me afata të ndryshme, 12 
veta mundën të arratisen jashtë 
vendit, kurse 3 veta nuk dihet se 
ç’u ba me to”.

7 diversantë asgjësohen,  kurse 7 të tjerë, 
me Izet Vrazhdon, kthehen në Greqi. Mitat 
Maze i plagosur dhe i ndarë nga grupi 
shkon në katundin Salari dhe kërkon 
strehim te V. B., i cili ishte i armatosur nga 
organet e brendshme. V. qëllon mbi Mitatin 
dhe e plagos sërish atë. Ai i plagosur bie në 
kontakt me një lidhje të vet, i cili e strehon 
dhe e ndihmon, por i plagosur ai nuk mund 
të qëndronte gjatë në shpellë dhe lidhja 
e tij kërkoi ndihmë tek b.p ‘Armata’, i cili 
njofton seksionin e Sigurimit për vendin 
ku strehohej Mitati dhe për kapjen e tij u 
organizua një kombinacion me anën e b.p. 
‘Armata’.

the village of Dhemblan 
and formed a gang with 
Ramadan Çaushi and 
Shefqet Hana, who joined 
the group led by Gjergj Suli. 
This gang was immediately 
pursuited by the Security 
Service and in cooperation 
with the people it could be 
annihilated within 1946 “. 
The priest was sentenced 
by shotting and executed 
in January 1948.

“As a result of the State Security 
war against war criminals and 
armed gangs, it was achieved that 
within 1948 to be discovered and 
captured 27 people, out of 42. Of 
these, 21 were executed and 6 were 
sentenced to different terms, 12 
were able to escape abroad, while 
for 3 it is unknown what happened”.

7 saboteurs are annihilated, while 7 others, 
with Izet Vrazhdon, returned to Greece. Mitat 
Maze wounded and split from the group 
goes to the village of Salari and seeks shelter 
with V. B., who was armed by internal units. 
V. shoots at Mitat and injures him again. 
The injured man comes in contact with one 
of his connections, who shelters and helps 
him, but injured he could not stay long in 
the cave and his connection asked for help 
to the collaborator ‘Armata’, who notifies the 
Security section for the place where Mitat was 
sheltered and for his capture was organized a 
combination by the collaborator ‘Armata’.
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Synimi i veprimtarisë armiqësore ka qenë: 
t’u kundërviheshin direktivave të Partisë dhe 
qeverisë, të mundohenin të përçanin unitetin 
e popullit dhe të mblidhnin pakënaqësi e 
pasiguri në ekzistencën e pushtetit popullor, 
me shpresën për ndryshimin e situatës me 
anë të ndërhyrjes nga jashtë, sidomos pas 
okupimit të Çekosllovakisë.

Veprimtarinë armiqësore, elementë armiq 
janë munduar ta shtrijnë edhe në moshat 
e reja, duke nxitur shthurjen në shkollë, 
familje dhe akte vagabondazhi deri në 
tradhëti ndaj atdheut.  Në radhët e rinisë 
shkollore janë futur materiale me përmbajtje 
armiqësore, liberale e pesimiste, këngë të 
huaj, etj, me qëllim degjenerimi. 

Deri në 1971, rezultatet në zbulimin, goditjen 
e parandalimin e veprimtarisë armiqësore 
dhe keqbërëse kanë qenë të ulta, kështu 
kanë qenë të evidentuar vetëm 12, e këta 
në përpunim agjentural 2A, goditjet me 
arrestim kanë qenë të pakta. 1 në vitin 1967, 
në vitin 1968 nuk ka pasur asnjë goditje, 
2 në vitin 1969 dhe 2 të tjera gjatë viteve 
1970-1971. 

Janë demaskuar 9 persona dhe janë 
këshilluar 21 të tjerë. Në vitin 1972 dhe më 
vonë është bërë një punë e organizuar e 
me rendiment si në zbulim, ashtu edhe 
në goditjen e parandalimin e veprimtarisë 
armiqësore, ku ka pasur 19 përpunime me 
2A, 3 P.P, 82 në kontroll operativ 2B dhe 
229 veta në kontigjent. Në vitin 1973 kanë 
qenë 18 në përpunim agjentural 2A, 11. P,P, 
86 në 2B dhe 236 në kontigjent.

The aim of the hostile activity was: to oppose 
the directives of the Party and the government, 
to try to disrupt the unity of the people and to 
gather dissatisfaction and uncertainty in the 
existence of popular power, with the hope 
of changing the situation through outside 
intervention, especially after the occupation 
of Czechoslovakia.

Hostile activity, enemy elements have tried to 
extend to young ages, inciting debauchery 
in school, family and acts of vagrancy to the 
betrayal of homeland. Materials with hostile, 
liberal and pessimistic content, foreign songs, 
etc. have been introduced to the youth in 
school, with the aim of degeneration. 

Until 1971, the results in detecting, striking and 
preventing hostile and mischievous activity 
were low, so only 12 were identified, under 
agentural processing 2A, arrests were few. In 
1967, 1 (one), in 1968 none, in 1969, 2 (two) and 
1970-1971, 2 others.

9 people were unmasked and 21 others were 
advised. In 1972 and later an organized and 
efficient work was done both in reconnaissance 
and in striking and preventing hostile activity, 
where there were 19 in agentural processing 
2A, 3 P.P, 82 in operational control 2B, and 229 
people in contingency. In 1973 there were 18 in 
agentural processing 2A, 11. P, P, 86 in 2B and 
236 in contingency.
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Vrasje me pambuk
Historiku i Sigurimit të Elbasanit është më i 
veçanti nga të gjitha rrethet e vendit. Gjuha 
e ashpër, intrigat, kurthet, 
ekzekutimet gjatë luftës 
dhe pas saj janë pastruar 
tërësisht, duke nxjerrë 
për pasojë një “Sigurim” 
që nuk është më i njëjti, 
si në qytetet e tjera. E 
megjithatë, Elbasani 
ishte pjesë e Shqipërisë 
dhe dramaturgu Etëhem 
Haxhiademi ishte 
arrestuar në Elbasan, e do 
të vdiste në Burrel, duke 
qenë edhe sot pa varr.

“Ai u godit dhe mori dënimin e merituar...”, 
është pothuaj maksimumi që has në historik. 
Termi “kriminel”, i kudogjendur në rrethet e 
tjera, këtu zëvendësohet me “kulak”. Te 
Sigurimi i Elbasanit rrallë dalin të vrarë, rrallë 
të pushkatuar rrugëve, apo në male, rrallë 
dalin metodat e përpunimit. Megjithatë, 
pavarësisht gjuhës prej pambuku, matanë 
kishte arrestime, që jo gjithnjë përmenden. 
Në vend të termave: pushkatim, likuidim, 
asgjësim apo vrasje, që gjenden në 
historikët e tjerë, Elbasani përdor vetëm një 
folje, edhe atë në pësore: u godit (!) Edhe 
në rastet kur përmendet një i arratisur, si N. 
H., ish-kryetar kooperative i Rrajcës, nuk 
tregohen metodat e përpunimit, thjesht 
vërehet se u dënua për tradhti ndaj atdheut. 
Por ajo që nuk thuhet, nuk do të thotë se 
nuk ka ndodhur, dhe ana tjetër e ngjarjes 
tregon atë që historiku fsheh. 

Murders with cotton
Elbasan Security Historical Record is the 
most unique of all districts of the country. The 

harsh language, intrigues, 
traps, executions during 
and after the war have 
been completely  removed, 
resulting in a “Security 
Service” that was no longer 
the same as it was in other 
cities. And yet, Elbasan 
was part of Albania and 
the playwritter Etëhem 
Haxhiademi had been 
arrested in Elbasan, and 
died in Burrel, having no 
grave yet.

“He was hit and received the deserved 
punishment ...” this is almost the extreme noted 
in historical records. The term «criminal», 
frequently used in other districts, in Elbasan is 
substituted by the term “kulak”. In the Elbasan 
Security Service records rarely can be found 
murders, executed on the road or shot on the 
mountains, as well as processing methods. 
However, beyond the “cotton” words, there 
were arrests not always mentioned. Instead 
of the terms: shooting, elimination, annihilation 
or murder, found in other historical records, 
Elbasan uses only one verb, in passive: was hit 
(!) Even in cases where a fugitive is mentioned, 
such as N.H., former head of Rrajca cooperative, 
the methods of processing are not indicated, 
it is simply noticed that he was convicted 
of betrayal to the country. But what is not written 
does not mean that it did not happen, and the 
other side of the story shows what is hidden on 
the Historical Records.

ELBASANI 

Etëhem Haxhiademi
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Përkthyesi i burgut të Burrelit
“Natë dimri… 25 janar 1947, e martë. 
Ishim mbledhur të gjithë rreth votrës në 
dhomën e zjarrit...Baba 
po korrigjonte hartimet e 
një klase së Normales së 
Elbasanit... Duke përfituar 
nga muri i shembur i 
avllisë, njerëz të armatosur 
hynë pas pak në shtëpinë 
tonë...U paraqitën si 
njerëz të pushtetit lokal, 
se gjoja kishin ardhun 
për kontroll për gjana 
të ndalume për kohën...
Pashë...më vonë babën 
duke zbritur nga shkallët 
me duar të lidhura… 
Akuzohej për komplot për 
përmbysjen e pushtetit, 
për bashkëpunim me 
anglo-amerikanët”. 

I biri, Emini, e kujton me këto fjalë arrestimin 
e babait. Pas asaj nate, emri i Etëhem 
Haxhiademit (1902-1965) do të shuhej për 
më së 4 dekada, nga 1947 deri pas 1990-
s. Në po kaq kohë, dramat, tragjeditë, 
poezitë, përkthimet dhe studimet e tij do të 
heshteshin. Para asaj nate, ai kish pasur në 
duar gjithë botën. Me shkollën e mesme të 
kryer në Leçe (Itali), ai do të ndiqte studime 
në Insbruk (Austri) dhe shkenca politike në 
Berlin e Vjenë. Ish-prefekt i Lushnjës, drejtor 
në Ministrinë e Brendshme, anëtar i Institutit 
të ri të Studimeve Shqiptare, pas lufte u bë 
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe kryetar 
i degës së saj për Elbasanin. Më 1946 
ishte mësues i gjuhës shqipe në Shkollën 
Normale të Elbasanit, derisa u arrestua 
dhe u dënua me vdekje. Bibliotekën dhe 
dorëshkrimet ia konfiskuan, ndërsa pas 
ndërhyrjes së Aleksandër Xhuvanit dhe 
Omer Nishanit, dënimi me vdekje iu kthye 
me burgim të përjetshëm. Vdiq më 17 mars 

The interpreter of Burreli Prison
“Winter night… January 25, 1947, Tuesday. We 
had all gathered around the fireplace in the 

fire room ... The father was 
correcting the  class works of 
his students of Elbasan Normal 
School (Pedagogical high 
school) ... Taking advantage 
of the collapsed wall of the 
yard, armed persons entered 
our house after a while ... They 
presented themselves as 
people of local government, 
that had allegedly come to 
check for forbidden things for 
the time being ... I saw ... later 
on, the father coming down the 
stairs with his hands tied ... He 
was accused of conspiracy to 
overthrow the government, of 
collaborating with the Anglo- 
Americans”.

Emini, the son, recalls his father arrest with 
the above words. After that night, the name 
of Etëhem Haxhiademi (1902-1965) would 
disappear for more than 4 decades, from 1947 
to after 1990s. For the same period of time, 
his plays, tragedies, poems, translations and 
studies would also be left silent. Before that 
night, he had the entire world in his hands. 
He had completed high school in Lecce 
(Italy), followed studies in Innsbruck (Austria) 
and political science in Berlin and Vienna. He 
had been Lushnja’s Former Mayor, Director 
in the Ministry of Interior, and member of the 
new Institute of Albanian Studies and after 
the war he became a member of the Writers’ 
Union and chairman of its branch in Elbasan.
In 1946 he was a teacher of the Albanian 
language at the Elbasan Normal School, until 
arrested and sentenced to death. The library 
and manuscripts were confiscated, and after 
the intervention of Aleksandër Xhuvani and 
Omer Nishani, the death sentence changed to 

Etëhem Haxhiademi
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1965, pasi kishte punuar për shumë vjet si 
përkthyes në burgun e Burrelit.

Dorëzimi i trishtë i Lef Nosit
“XH. N. ishte rekrutuar nga “Drejtoria e 
Mbrojtjes së Popullit” dhe në mënyrë të 
pabesë e çoi Lef Nosin në 
duart e forcave që e arrestuan 
më 7 gusht 1945”. Në studimin 
e historianit Edmond Malaj 
për përndjekjen e Lef Nosit, 
shënohen të gjitha vendet 
ku ai u fsheh nga miqtë që të 
mos binte në duart e Sigurimit; 
nga Shkodra në Malësinë 
e Dukagjinit, në Tiranë në 
disa familje dhe te mulliri i 
Xhemal Farkës e mandej deri 
në Elbasan, ku u strehua në 
pyje, banesa dhe deri në një 
fabrikë alkooli.   

Gjykata Ushtarake e Tiranës e gjykoi 
bashkë me Atë Anton Harapin “të akuzuar 
pse si kriminela lufte dhe armiq të popullit... 
në cilësinë e tyre anëtarë të Regjencës 
në kohën e okupacionit nazist, kanë 
bashkëpunuar dhe i kanë shërbyer këtij 
okupatori në dëm t’interesave të larta të 
Atdheut dhe janë përgjegjës për të gjitha 
krimet, shkatërrimet dhe dëmet materiale të 
kryera në vendin tonë” 

Mikja e tij, antropologia Margaret Hasluck i 
dërgoi një letër Enver Hoxhës, ku tregohej e 
gatshme të dëshmonte përpara çdo gjykate 
shqiptare për pafajësinë e Lef Nosit, por më 
12 shkurt 1946, Gjykata Ushtarake e Tiranës 
e dënoi me vdekje, pushkatim. U ekzekutua 
te Kodra e Priftit (ose, sipas një versioni tjetër, 
te Kodra e Kryegjyshatës Bektashiane), 
bashkë me Maliq Bushatin dhe Atë Anton 
Harapin. 

life imprisonment. He died on March 17, 1965, 
having worked for many years as an interpreter 
at Burreli Prison.

Lef Nosi’s sad surrender
“XH. N. had been recruited by the “Directory 
of People’s Defense” and deceitfully took Lef 

Nosi into the hands of the forces 
that arrested him on August 
7, 1945 “.  In the study of the 
historian Edmond Malaj, about 
Lef Nosi’ persecution, there are 
mentioned all the places where 
he was hidden by his friends in 
order not to be captured by the 
Security Services; from Shkodra 
in the Dukagjini Highland, to 
some families in Tirana and 
to Xhemal Farka’ mill and 
then up to Elbasan, where he 
sheltered  in forests,  huts  and 
an alcohol factory.

He was tried together with Father Anton Harapi 
by The Military Court of Tirana “charged as war 
criminals and people enemies ... as Regency 
Members during the Nazi occupation period, 
they cooperated and served to the occupier 
to the harm of ‘ high interests of the Homeland 
and are responsible for all crimes, destructions 
and material damages committed in our 
country “

His friend, the anthropologist Margaret Hasluck, 
sent a letter to Enver Hoxha, expressing her 
willingness to testify Lef Nosi’ innocence in front 
of any Albanian court, but on February 12, 1946, 
the Military Court of Tirana sentenced him to 
death by shotting. He was executed at Kodra e 
Priftit (or, according to another version, at Kodra 
e  Kryegjyshatës Bektashiane), together with 
Maliq Bushati and Father Anton Harapi.

Lef Nosi
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Pjesëmarrës i Kongresit të Manastirit, njëri 
prej delegatëve të Elbasanit në Kuvendin 
e Vlorës, nënshkrues i Deklaratës së 
Pavarësisë së Shqipërisë, Ministër i Postë-
Telegrafës (4 dhjetor 1912-21 shkurt 1914), 
Kryetar i Asamblesë Kombëtare (1943), 
Anëtar i Regjencës (1943-1944), botues, 
arkivist, filolog, folklorist, etnograf, numizmat, 
arkeolog e politikan. Një prej figurave më 
poliedrike të vendit kish lindur në lagjen 
kala të Elbasanit në një prej familjeve më të 
mëdha të qytetit... 

Për ekzekutimin e tij, Adelina Kosturi, 
kujtonte se: “Fill pas pushkatimit, kunati im, 
Jorgaq Kosturi mori dy punëtorë, i mbuloi 
me dhé, se ishin varrosur shumë cekët dhe 
vendosi një kavanoz tek këmbët e Lefit për 
ta identifikuar më vonë. Ky varr nuk është 
gjetur akoma.” 

Sekretari i Fan Nolit vdes në mjerim
Në historikun e Sigurimit në Elbasan ai 
përmendet si element që i kundërvihej 
vijës së Partisë, por pa dhënë pasojat e 
kësaj kundërvënieje. “Qamil Çelirama, i cili 
më përpara kishte patur pozita me rëndësi 
shtetnore dhe që njihej si komunist i vjetër 
dhe pjesëmarrës i luftës në Francë, filloi të 
villte vrer kundër vijës së Partisë...”

Mik i Lef Nosit, Hilë Mosit, Dervish Himës, 
Mithat Frashërit, ai kishte punuar në 
kabinetin e qeverisë së Sulejman Delvinës 
e Iljaz Vrionit dhe në ministrisë e Xhafer Ypit. 
Vrasja e mikut të tij, Avni Rustemi, e mbajti 
në Tiranë, kur më pas u bë sekretar i Fan 
Nolit, duke punuar me Haki Stërmillin. Pas 
rënies së qeverisë së 1924-s, emigroi. 

Në Bari strehohej te Bahri Omari, ndërsa 
në Francë do të bëhej anëtar i Partisë 
Komuniste. Është në Paris kur delegacioni 
shqiptar shkon në Konferencën e Paqes, 

He was a member of “Congress of Manastiri”, 
one of Elbasan delegates in the Assembly 
of Vlora, one of signatories of the Albanian 
Declaration of Independence, Minister of Post-
Telegraphy (December 4, 1912-21 February 
1914), Chairman of the National Assembly 
(1943), Member of the Regency (1943-1944), 
publisher, archivist, philologist, folklorist, 
ethnographer,  numismatist, archaeologist and 
politician. One of the most polyhedral figures of 
the country was born in the neighborhood of 
Elbasani’s castle and was one of the wellknown 
families in the city...

Adelina Kosturi, regarding his execution, 
recalls that:  “Immediately after the shooting, 
my brother-in-law, Jorgaq Kosturi, took two 
workers, covered them with soil, because they 
were buried very shallowly, and placed a jar 
at Lefi’s feet in order to dentify him later. This 
grave has not been found yet. “

Fan Noli’s Secretary dies in misery
In the Historical Records of Elbasan Security 
Service, he is mentioned as an element that 
opposed the Party line, but without giving 
the consequences of this opposition. “Qamil 
Çelirama, who had previously held important 
governmental positions and was known as 
an old communist and participant in the war in 
France, began to revile against the Party line ...”

He was friend of Lef Nosi, Hilë Mosi, Dervish 
Hima, Mithat Frashëri. He had worked in the 
cabinet of Sulejman Delvina and Iljaz Vrioni 
government and in the Ministry of Xhafer Ypi. 
He stayed in Tirana because of the murderer 
of his friend, Avni Rustemi and later he became 
Fan Noli’s secretary, working with Haki Stërmilli. 
He emigrated, after the fall of the government 
in 1924. 

In Bari he sheltered to Bahri Omari, while in 
France he would become a member of the 
Communist Party. He met there Enver Hoxha 
and Hysni Kapo, while he was staying in Paris 
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dhe atje takon Enver Hoxhën e Hysni Kapon. 
Me ndërhyrjen e Ymer Dishnicës kthehet 
në Shqipëri dhe emërohet Kryetar i Kryqit 
të Kuq Shqiptar. Në 60-vjetorin e Hoxhës, 
nga Tirana i bëhet një vizitë, ku i kërkohet 
të dëshmojë aktivitetin revolucionar të 
Hoxhës në Paris si student dhe ai përgjigjet, 
se “nuk e ka njohur për të tillë”. Pas kësaj 
përgjigjeje, i pritet pensioni. Ata që e kanë 
njohur, si Bukurosh Dylgjeri, rrëfejnë se vitet 
e pensionit qenë vitet e izolimit të tij, ndërsa 
agjentët e Sigurimit të Shtetit e ndiqnin 
dhe e provokonin kudo. “Në vitet 1974-
1975 Qamil Çeliramën e cilësuan “armik të 
popullit” dhe si i tillë ndenji 14 vjet në izolim, 
arrest shtëpie”, shton Dylgjeri, duke rrëfyer 
se u nda nga jeta në mjerim të plotë.

and the Albanian delegation participated in the 
Peace Conference. With the intermediation 
of Ymer Dishnica, he returned to Albania and 
appointed Chairman of the Albanian Red 
Cross. On Hoxha’s 60th birthday, he was paid 
a visit from Tirana, and he was asked to prove 
Hoxha’s revolutionary activity in Paris, as a 
student, and he replies: “he did not know him as 
such”. After this answer, his retirement payment 
was suspended. Those who used to know 
him, such as Bukurosh Dylgjeri, confessed that 
his retirement years were his isolation years, 
while the State Security agents followed him 
and provoked him everywhere. “In 1974-1975, 
Qamil Çelirama was considered an” enemy of 
the people” so he spent 14 years in isolation, 
under house arrest”, adds Dylgjeri, confessing 
that he passed away in complete misery.
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Vangjel Lezho, udhëtimi i 
pamundur drejt Moskës
Ish-nxënës i Normales së Elbasanit, i 
diplomuar në Moskë për gazetari, më 
1959, Vangjeli, baba e 
bashkëshort, nis punë si 
gazetar kulture në Radio 
Tirana. Kur marrëdhëniet 
mes Shqipërisë dhe 
Bashkimit Sovjetik po 
rrënoheshin, ai pa një 
dritë diku larg. Një të diel 
përvëluese korriku të vitit 
1963, Fadil Kokomani dhe 
Vangjel Lezho munguan 
në një vizitë që gazetarët 
e Radio Tiranës i bënë 
në shtëpi një kolegu që 
martohej. Të nesërmen, 
në radio u hap fjala se 
Lezho ishte arrestuar në tentativë arratisjeje 
nga Pogradeci.  Atë ditë, Kokomani dukej 
i habitur. Pak ditë më vonë, edhe ai do të 
ishte në qeli. 

Hetuesia e Lezhos duhet të ketë qenë një 
torturë. Ai kishte lënë një dhomë shtëpi në 
Tiranë dhe ishte përpjekur të arratisej për 
t’iu bashkuar gruas së tij ruse dhe së bijës. 
“Në mars të vitit 1962 merret në përpunim 
paraprak Robert Vullkani. Në muajin prill, 
sipas mendimit të dhënë nga Trifoni bashkë 
me Vangjelin dhe Fadilin, shkruajnë tekste 
me përmbajtje armiqësore dhe me 28 prill.. 
afishojnë dhe përhapin në rrugët e qytetit”, 
shkruhet në historikun e Sigurimit.  

Në të 30-at  dënohet me burg në Spaç, 
bashkë me mikun e tij Kokomani. 
Akuzoheshin se mbanin kontakte me 

Vangjel Lezho, the impossible 
journey to Moscow
Former student of Normal School of Elbasan/
Pegagogical Hich School graduated in Moscow 

on Journalism, in 1959, Vangjeli, 
as a father and husband, 
started working as journalist of 
culture at Radio Tirana. When 
relations between Albania 
and the Soviet Union were 
deteriorating, he saw a light 
somewhere far away. One 
scorching Sunday in July 1963, 
Fadil Kokomani and Vangjel 
Lezho were absent on a visit 
that Radio Tirana reporters 
made to a colleague who was 
getting married. The next day, 
the word spread that Lezho had 
been arrested in an attempt to 

escape from Pogradec. That day, Kokomani 
looked surprised. A few days later, he would be 
in the cell, too.

The Lezha investigation must have been a 
torture. He had left a room-house in Tirana 
and tried to escape to join his Russian wife 
and daughter. “In March 1962, Robert Vulkani 
was taken into preliminary processing. In April, 
according to the opinion given by Trifoni, he 
together with Vangjel and Fadil write texts with 
hostile content and on April 28 … they billed 
and spread the texsts in the city streets “, it is 
written in the Security historical records.

In his 30s, he was sentenced to prison in Spaç, 
together with his friend Kokomani. They were 
accused of having contacts with Soviet officer 
Valentin Zhej. 13 years later he got more revolt 
than he used to have outside the prison. On 

TIRANA

Vangjel Lezho 
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oficerin sovjetik Valentin 
Zhej. 13 vite më pas 
është më i revoltuar se 
ç’ishte jashtë burgut.  Më 
9 korrik 1978, Lezho, 
Kokomani dhe shoku 
i tyre në burg, Xhelal 
Koprencka, i dërgojnë 
letra  udhëheqësve të 
lartë të PPSH-së, Hysni 
Kapos dhe Ramiz Alisë, 
ku kritikojnë ashpër Enver 
Hoxhën. “Perandorinë e 
Enverit e mban në këmbë 
armata e spiunëve...  Ky 
‘Olimpi’ ynë e ka mbushur 
Shqipërinë pëllëmbë e 
burg, që ua kalojnë edhe 
atyre të fashizmit…”. Pasi 
letrat mbërritën në Tiranë, 
Lezhon dhe Kokomanin i pret ridënimi. 
Nëse herën e parë i shpëtuan vdekjes, 
të dytën nuk ia dolën. Më 18 maj 1979, u 
dënua me vdekje, pushkatim  për “krijimin 
dhe pjesëmarrjen në një organizatë 
kundërrevolucionare”. U ekzekutua më 28 
maj të po atij viti. Eshtrat e tij ende nuk janë 
gjetur.

July 9, 1978, Lezho, 
Kokomani and their 
friend in prison, Xhelal 
Koprencka, sent letters 
to the senior leaders 
of the PPSH/Labour 
Party of Albania, Hysni 
Kapo and Ramiz Alia, 
criticizing Enver Hoxha. 
“Enver’s empire is 
maintained by the army 
of spies ... This ‘Olympus’ 
of ours has filled 
Albania all over with 
prisons, which surpass 
even those of fascism…” 
After the letters arrived 
in Tirana, Lezho and 
Kokomani were to be 
resentenced. If the first 

time they escaped death, the second time 
they did not succeed. On May 18, 1979, he was 
sentenced to death by shooting “for creating 
and participating in a counter-revolutionary 
organization.” He was executed on May 28 of 
the same year. His bones have not yet been 
found.

“Po mbushen 18 vjet që 
udhëheqja shqiptare, duke e çuar 
vazhdimisht popullin, gjithmonë 
kurrizpërkulur, në greminën më 
të turpshme që ka parë historia, 
sulmon pa pushuar, si kukuvajka 
në errësirë vendin dhe popullin e 
madh të Tetorit, me shigjetat më 
të pështira e të helmuara!” 

Nga letra e korrikut 1978

“It is 18 years since the Albanian 
leadership, is constantly leading 
people, to the most embarrassing 
abyss that history has ever seen, 
attacking relentlessly, like owls in 
the dark, the country and the great 
people of October, with the most 
disgusting poisoned arrows! ”

From the letter of July 1978
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Fadil Kokomani, gazetari që 
shigjetoi zotat
“Te fotoja e parë, e madhe, ishin ata të tre, 
diku në një ledh, natën, në natyrë, të lidhur 
me një litar, që shikonin 
pa dyshim të frikësuar, 
të tmerruar kamerën 
e atij fotografit që po i 
fotografonte në momentin 
para pushkatimit. Pra, 
ishin gjallë. Dhe çuditërisht 
ishte ajo që më tërhoqi më 
shumë… Që më ngelën 
sytë… Që sikur ishin gjallë 
dhe më panë e i pashë… 
Pastaj fotografia ngjitur, e 
madhe prapë, ishin që të 
tre, por tashmë të shtrirë, 
të vdekur. Ndërsa në të tria 
fotot e vogla, ishte secili më 
vete, me plumbin në ballë…” 

Fadil Kokomani, Vangjel Lezho dhe Xhelal 
Koprencka ishin ekzekutuar, kur Fatos 
Lubonjës, bashkëvuajtës në Spaç, në formë 
presioni, i vihen përpara imazhet e tyre. 
Ishte viti 1979. Historia që u paraprinte atyre 
fotografive niste në vitin 1963.  I pari që bie 
në pranga është Vangjel Lezho. Disa javë 
më pas, një të martë gushti në mbrëmje, 
Fadil Kokomani po dilte nga Radio Tirana. 
Ishte në të 30-at kur jeta e tij u mbyll mes 
muresh.

Me studime të kryera në Universitetin 
e Leningradit (Shën Petërburg), ai 
shkruante  tregime, reportazhe e skica 
letrare, por nuk kishte pranuar ftesën për t’u 
anëtarësuar në parti. Akuza ndaj tij është “si 
kryetar i një grupi që kishte shpërndarë 
trakte dhe kishte dashur t’i bënte atentat 
kryeministrit”. Historiku i Sigurimit të 
Tiranës pretendon se Trifon Xhagjika, 
Fadil Kokomani dhe Vangjel Lezho donin 
të vrisnin ministrin e Brendshëm dhe disa 

Fadil Kokomani, the journalist who 
shot the gods
“In the first, big photo, there were the three 
of them, somewhere on a ledge, at night, 

in nature, tied with a rope, 
looking undoubtedly scared, 
terrified at the camera of 
that photographer who was 
photographing them at the 
moment before shooting. So, 
they were alive. And strangely 
it was what attracted me the 
most… That stunned me… as 
if they were alive and saw me 
and I saw them… Then the 
picture next to it, big again, 
there were all three, but now 
lying, dead. While in all three 
separate small photos, it was 
each of them alone, with the 
bullet in the forehead… “

Fadil Kokomani, Vangjel Lezho and Xhelal 
Koprencka had been executed when Fatos 
Lubonja, a co-sufferer in Spaç, was put 
under pressure in front of their photos. It was 
1979. The story that preceded those photos 
started in 1963. The first to be handcuffed 
was Vangjel Lezho. A few weeks later, on a 
Tuesday evening in August, Fadil Kokomani 
was leaving Radio Tirana. He was in his 30s 
when his life was locked inbetween walls.

While studying at Leningrad University 
(St. Petersburg), he wrote stories, reports 
and literary sketches, but did not accept 
the invitation to join the party. The charge 
against him was “as the leader of a group 
that distributed leaflets and wanted to 
assassinate the prime minister.” Tirana 
Security Historical records claims that Trifon 
Xhagjika, Fadil Kokomani and Vangjel 
Lezho wanted to kill the Minister of Interior 
and some Security employees, to which the 

Fadil Kokomani
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punonjës Sigurimi, për çka ky i fundit shton 
se “Fadili kishte gjetur një bajonetë me 
të cilën kanë bërë prova si mund të vritet 
njeriu”. 

Dënohet me vdekje dhe i falet jeta me 
dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 
Nga Spaçi ku vuante dënimin bashkë 
me Vangjel Lezhon, më 1978, i dërgon 
letër  Komitetit Qendror të PPSH dhe 
dënohet me 10 vite burg.  

“Krijuat një fe të re të perëndive të Tiranës, 
krijuat Zotin e ri në personin e Enver Hoxhës, 
të cilin e kanë tmerr dhe frikë të gjithë, 
pasi ai është bërë Zot i familjes, i ndarjeve 
dhe martesave, i aksioneve dhe i zboreve 
sfilitëse, i kafshatës së bukës dhe – çka 
është më tronditësja – ai është kapitalisti 
dhe punëdhënësi primar dhe permanent i 
kësaj toke shqiptare,” shkruanin Kokomani 
dhe Lezho.

Teksa vuante dënimin në kampin e Spaçit, 
më 23 shkurt 1979 u arrestua sërish dhe, 
më 18 maj të po atij viti, u dënua me vdekje 
pushkatim “për krijimin dhe pjesëmarrjen 
në një organizatë kundërrevolucionare” 
dhe “për agjitacion e propagandë”.  Ai u 
ekzekutua më 29 maj 1979,  bashkë me 
Vangjel Lezhon dhe Xhelal Koprenckën. 
Gazetari e shkrimtari është ende pa varr, 
pavarësisht përpjekjeve për kërkimin e 
eshtrave të tij nga nipi vet, ish-Ministri i 
Brendshëm, Spartak Poçi (1999). 

Pjesë e letrës nga burgu e Fadil 
Kokomanit dhe Vangjel Lezhos
“Në një shtet ku jeta e përgjithshme dhe 
e veçantë i nënshtrohet mendimit dhe 
rrugës politike të një suite të përjetshme, 
pa dyshim që ky shtet është pushtuar nga 
një humnerë amoraliteti... Në Shqipërinë 
Socialiste, fëmijës, qysh kur del nga barku 

latter adds that “Fadil had found a bayonet 
and tested it on how a man can be killed.”.

He was sentenced to death and later 
forgiven by decree of the Presidium of the 
People’s Assembly. From Spaçi, where he 
was serving his sentence together with 
Vangjel Lezhon, in 1978, he had sent a letter 
to the Central Committee of the Labor Party 
of Albania and sentenced to 10 years in 
prisonment.

“You created a new religion of the gods 
of Tirana, you created the new God in the 
being of Enver Hoxha, whom everyone is 
terrified and afraid of, as he has become 
the God of family, separations and 
marriages, shares and exhausting zbor 
(military taining), of the morsel of bread and 
- what is most shocking - he is the capitalist 
and the primary and permanent employer 
of this country, Albania, “wrote Kokomani 
and Lezho.

While serving his sentence in the Spaç 
camp, on February 23, 1979, he rearrested 
and, on May 18 of the same year, sentenced 
to death by shooting “for creating and 
participating in a counter-revolutionary 
organization” and “for agitation and 
propaganda”. He was executed on May 
29, 1979, along with Vangjel Lezhon and 
Xhelal Koprencka. The journalist and writer 
is still now without a grave, despite efforts 
to search for his remains by his nephew, 
former Interior Minister Spartak Poçi (1999).

Part of the letter from the prison of 
Fadil Kokomani and Vangjel Lezho
“In a state where life in general and in 
particular is subdued to the thought and 
political path of an eternal suite, no doubt 
that this state is invaded by an abyss of 
immorality ... In the Socialist Albania, the 
child, since it comes out of the mother’s 
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i nënës i japin pushkën dhe këtë e bëjnë 
vetëm me qëllimin humanitar që ai, fëmija, 
kur të rritet, të vrasë veten!”

Kërkimi i eshtrave
-Rrëfimi i nipit të Kokomanit, Spartak 
Poçi (ministër i Brendshëm në vitin 1999)

“Bashkë me oficerin shkuam në vendin 
e treguar. Ndodhej pranë një kazerme 
të mjerë ushtarake, e cila, megjithëse pa 
ndonjë funksion të dukshëm, ruhej me një 
ushtar. Aty për aty ngrita një ekip gërmimi 
dhe filluam që atë ditë, por deri në muzg 
nuk gjetëm asgjë. Vazhduan të nesërmen, 
të pasnesërmen….

Rrëfimi i oficerit të togës së 
pushkatimit
Oficeri i togës së pushkatimit i pat rrëfyer 
ish-ministrit Spartak Poçi, nipi i Kokomanit, 
se makthi i natës së pushkatimit, e ndiqte 
tërë jetën. “U ndieva shumë i dobët për të 
reaguar... Kur makina u nis, ishte Fadili që 
pyeti se ku po shkonim.... Dikur ndaluam 
në një shteg të ngushtë e të errët... Ngjitur 
me të ndodhej gropa. Ishte një skenë 
që të kallte datën. I ulëm në gjunjë, me 
fytyrë nga gropa. U qëlluan menjëherë, 
pothuajse njëkohësisht, me nga një plumb 
në kokë, nga mbrapa, në një distancë fare 
të afërt... Gjumi më del shpesh dhe i kujtoj 
të tre. Nuk kam provuar tmerr më të madh 
se atë natë të zezë. Kam pësuar një shok 
të pashlyeshëm”.  Ishin ekzekutuar  Fadil 
Kokomani, Vangjel Lezho, Xhelal Koprencka.  

Xhelal Koprencka, 5 dënime, një me 
vdekje
Imazhi më i njohur i Xhelal Koprenckës është 
ai i një djaloshi të njomë. Ngjan pothuaj 
fëmijë. Buzëqesh me dy sy që ndrijnë. Pas 
atij portreti plot dritë është historia e një djali 
që u dënua pesë herë nga regjimi komunist. 
Është historia e një djali që një natë, me 

womb is given the rifle and they do this only 
for the humanitarian purpose that he, the 
child, when he grows up, kill himself!”

Bones search
-The story of Kokoman’s nephew, Spartak 
Poçi (Minister of Interior in 1999)

  “Together with the officer I went to the 
indicated place. It was located next to a 
miserable military garrizon, which, though 
without any apparent function, was guarded 
by a soldier. I immediately set up an 
excavation team and we started that day, 
but until dusk we could found nothing. It 
continued the next day, the day after….

Confession of the shooting squad 
officer
The shooting squad officer confessed to 
the former minister Spartak Poçi, Kokoman’s 
nephew the nightmare of the shooting night 
which pursued him all his life. “I felt very weak 
to react ... When the car started; it was Fadil 
who asked where we were going .... At once 
we stopped on a narrow and dark path 
... Next to him was a pit. It was a terrifying 
scene. We set them in their knees, facing 
the pit. They were immediately shot, almost 
simultaneously, with a bullet in the head, from 
behind; at a very close distance ... I often 
miss sleep as I recall all three. I have never 
experienced greater horror than that dark 
night. “I have suffered an indelible shock.” 
Fadil Kokomani, Vangjel Lezho, Xhelal 
Koprencka were executed by shooting. 

Xhelal Koprencka, 5 sentences, one 
to death
The most famous image of Xhelal Koprencka 
is that of a young boy. He almost looked 
like a child. He has two bright smily eyes. 
Behind that portrait full of light is the story of 
a boy who was convicted five times by the 
communist regime. It is the story of a boy who 
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duar të lidhura e nxjerrin 
nga qelia dhe e çojnë për 
ta pushkatuar në një shpat 
të djerrë në rrethinat e 
Tiranës. Dhe në fund është 
historia e një djali që pas 
asaj nate nuk dihet as fati i 
trupit të tij. 

Ai vinte nga një familje e 
madhe nga Skrapari. Gjyshi 
i tij që kish pasur të njëjtin 
emër, kishte qenë firmëtar i 
Pavarësisë dhe ishte vrarë 
në mënyrë misterioze. 
Dënimi i parë iu dha më 
1967, kur ishte 35 vjeç. Pas 
dënimeve në burgun e Tiranës, Sarandës e 
Ballshit dhe punës si hidraulik në Shkodër, 
në Spaç mbërrin më 1977. Në burg njihet me 
gazetarët Vangjel Lezho e Fadil Kokomani. 
Ishin pothuaj të një moshe. Kur dy gazetarët 
i çojnë letër Ramiz Alisë dhe Hysni Kapos 
duke denoncuar hapur regjimin komunist, 
një letër të ngjashme dërgon edhe 
Koprencka me të njëjtat akuza, për një 
sistem shtypës që mbahet nga armata e 
spiunëve. Letra e tij nuk është gjetur, ashtu 
siç nuk është arkivuar as fotografia e trupit 
të pajetë që do u tregohej të dënuarve si 
formë presioni, por pas këtyre letrave, të 
tre arrestohen sërish dhe i pret procesi 
gjyqësor. Akuza e parë ishte agjitacion e 
propagandë. 

Gjykata Popullore e Rrethit Mirditë, e 
deklaroi fajtor dhe e dënoi (duke bashkuar 
dënimet e mëparshme) me 25 vjet burgim. 
Por e pret një akuzë e re, si edhe shokët 
e tij. Arrestohet sërish më 23 shkurt 1979, 
me pretendimin se ka krijuar një organizatë, 
si “armik i tërbuar i shtetit të diktaturës së 
proletariatit dhe ndërtimit socialist të vendit”. 
Ai nuk e pranon. Para hetuesit Dhimitër 
Beshiri, e cilësoi “thjesht një fantazi”. 

one night, handcuffed was 
taken out of the cell to be 
shot at a barren slope in 
the outskirts of Tirana. At 
the end, after that night it 
is the story of a boy whose 
body’s fate has never ever 
been known.

He came from a big 
family from Skrapar. His 
grandfather, who had the 
same name, had been 
one of the signatories of 
Independence Declaration 
had been mysteriously 
killed. His first sentence 

was in 1967, when he was 35 years old. After 
being sentenced to prison in Tirana, Saranda 
and Ballsh and working as a plumber in 
Shkodra, he arrived in Spaç in 1977. In prison 
he met the journalists Vangjel Lezho and Fadil 
Kokomani. They were almost the same age. 
When the two journalists sent a letter to Ramiz 
Alia and Hysni Kapos openly denouncing the 
communist regime, Koprencka sends a similar 
letter with the same accusations, about an 
oppressive system maintained by the army of 
spies. Neither his letter has been found, nor 
the photograph of the dead body that would 
be shown to the convicts as a form of pressure. 
Again after these letters, the three were 
rearrested and the trial awaited them. The first 
charge was agitation and propaganda.

The People’s Court of Mirdita District found him 
guilty and sentenced him (combining previous 
convictions) to 25 years inprisonment. But 
a new charge awaited him and his friends. 
He was rearrested on February 23, 1979, on 
the pretext of creating an organization, as “a 
furious enemy of the proletariat dictatorship 
state and the construction of the socialist 
country.” He did not accept it. Before the 
investigator Dhimitër Beshiri, he termed 
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Ndërsa ishte në qeli në Tiranë, i vunë 
pranë një bashkëpunëtor të Sigurimit që 
ta zbërthente. Rezultati dihet. Me vendimin 
nr.3, datë 9.5.1979, Gjykata e Lartë i deklaroi 
fajtorë të pandehurit për “pjesëmarrje në 
organizatën antisocialiste” dhe agjitacion e 
propagandë sipas neneve 55 e 57 të Kodit 
Penal, duke dënuar Kokomanin, Lezhon dhe 
Xhelal Koprenckën me vdekje, pushkatim.

Rrëmbimi dhe vrasja e Galip Hatibit

I akuzuar se “se ka hyrë në shërbim të 
spiunazhit të imperializmit amerikan”, 
26-vjeçari dibran Galip Hatibi, 
i sapomartuar, me 25 shtator 
1946 arrestohet nga forcat e 
Sigurimit të Shtetit. Dëshmitë 
flasin për një arrestim që 
merr formën e një rrëmbimi 
të fshehtë para godinës së 
Universitetit të Tiranës. “Më 
1946, me urdhër të Nestit, 
kam arrestuar ilegalisht 
Galip Hatibin... si agjent i 
amerikanëve. Ai merrej në 
pyetje nga Nesti dhe Thoma 
Karamello.... Di se shpesh, 
Nesti me Thomain e 
kanë rrahur keq 
Galipin dhe shumë 
keq e kanë trajtuar. 
Është vrarë ilegalisht 
në korrik-gusht 1948 
me gjyq special bërë 
me urdhër të Vaskës 
nga Angji Faber dhe 
Skënder Kosova”, 
pohonte oficeri i lartë 
i Sigurimit, Vango Mitrojorgji në autokritikë.

I mbajtur i izoluar për një kohë të gjatë në 
bodrumin e Seksionit të Sigurimit të Shtetit 
(te Selvia), ai nuk u mor asnjëherë në pyetje, 

it as “simply a fantasy”. While he was in a 
cell in Tirana, he was pursued by a Security 
collaborator in order to unravel him. The result 
is known. By Decision No. 3 of 9.5.1979, the 
Supreme Court found the defendants guilty of 
“participation in an anti-socialist organization” 
and agitation and propaganda pursuant to 
Articles 55 and 57 of the Criminal Code, 
sentenced Kokomani, Lezho and Xhelal 
Koprencka to death by shooting.

The abduction and murder of Galip 
Hatibi
Accused of “collaboration with the espionage 
service of the American imperialism”, 

26-year-old Galip Hatibi from 
Dibra, newly married, was 
arrested on September 25, 1946 
by the State Security forces. 
Evidence speaks of an arrest 
that takes the form of a secret 
abduction carried out in front 
of the University of Tirana. “In 
1946, by order of Nesti, I illegally 
arrested Galip Hatibi ... as an 
agent of the Americans. He 
was interrogated by Nesti and 
Thoma Karamello.... I know that 
often, Nesti and Thoma have 

badly beaten Galip 
and treated him very 
badly. He was killed 
illegally in July-August 
1948 by a special 
trial made by order 
of Vaska from Angji 
Faber and Skënder 
Kosova”, affirmed in 
self-criticism the senior 
Security officer, Vango 

Mitrojorgji.

Held in isolation for a long time in the 
basement of the State Security Section (at 
Selvia), he was never interrogated but was 
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derisa u ekzekutua, sipas disa dëshmive, 
diku afër zonës së Kinostudios, pasi ishte 
bërë kockë e lëkurë. 

Gjatë procesit të vet, 
Koçi Xoxe i vënë 
tashmë në akuzë, 
pohonte se “Për 
Galip Hatibin, Vaska 
(Koleci) më tha se 
ishte katandisur në 
gjendjen mizerabël 
dhe kështu, edhe me 
vendim të Komandantit 
(Enver Hoxhës) u 
ekzekutua me një 
gjyq formal”.  Vartësi 
i tij, Vango Mitrojorgji 
pohonte po ashtu, se: 
“lidhur me përdorimin 
e torturave, kur hasej 
rezistencë, përdoreshin 
me të madhe torturat, 
derisa i arrestuari, vdiste 
ose tregonte”.  Ndërsa 
në gjyqin kundër Kadri 
Hazbiut e Feçor Shehut, 
aktakuza përmend se 
“Nga provat dhe faktet 
e grumbulluara nga 
organet e hetimit janë 
konkretizuar shumë raste të vrasjeve të tilla 
të bëra pa gjyq, me urdhër të tradhtarëve 
Mehmet Shehu, Kadri Hazbiu, Mihallaq 
Ziçishti e Llambi Peçini. Këtu përmenden, 
ose siç janë vrasja pa gjyq e pastaj djegia 
në furrë nga Mihallaq Ziçishti e Galip Hatibit 
të arrestuar si spiun i amerikanëve, vrasjet e 
kryera në Pukë, Rrëshen, Krujë, Burrel, Berat, 
etj”

Dëshmitë e personave përgjegjës përfshijnë 
disa fajtorë në ekzekutimin e tij, duke thyer 
edhe vetë  ligjet komuniste, fati i tij mbetet i 
paqartë, siç edhe vendi ku prehen eshtrat e tij 
nuk u mësua kurrë.

executed, according to some evidence, 
somewhere near the Kinostudio area, after 
he had become all skin and bones.

During his trial, Koçi 
Xoxe, already accused, 
confirmed that “For 
Galip Hatibi, Vaska 
(Koleci) told me that 
he was in a miserable 
condition and so, 
even with the decision 
of the Commander 
(Enver Hoxha), he was 
executed with a formal 
trial”. His subordinate, 

Vango Mitrojorgji, also 
confirmed that “related to 
the use of torture, when 
faced resistance, torture 
was used extensively, 
til the detainee died or 
testified.” While in the 
trial against Kadri Hazbiu 
and Feçor Shehu, the 
accusation act mentions 
that “From the evidence 
and facts collected by the 
investigation units, many 
cases of such murders 
committed without trial 

have been made concrete, by order of 
the traitors Mehmet Shehu, Kadri Hazbiu, 
Mihallaq Ziçishti and Llambi Peçini. Here are 
mentioned, the murders without trial and then 
the burning in the furnace by Mihallaq Ziçishti 
and Galip Hatibi arrested as American spies, 
the murders committed in Puka, Rrëshen, 
Kruja, Burrel, Berat, etc. “

The testimonies of the responsible persons 
include some culprits in his execution, 
breaking even the communist law itself. His 
fate remained unclear, as well as the place of 
his remains has never ever been found.
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Pas vrasjes së Galipit, e shoqja Asamble 
Hatibi njohu kalvarin e vuajtjeve bashkë me 
fëmijën, Durimin. Përveç pakënaqësisë që 
kishte kundër regjimit që i vrau të shoqin, 
një akuzë tjetër që iu bë ishte se ajo 
ka përforcuar fjalët për figurën e keqe morale 
të Enver Hoxhës. Asambleja do të arrestohej 
në tetor 1978 për t’u  liruar në nëntor 1982.

Përveç saj, përndiqej edhe i biri. Ndonëse 
i talentuar në futboll, ai   u la të punonte 
në ndërmarrjen gjeologjike. “Është tepër 
korrekt, tepër i mbyllur, por në gjoksin e 
tij zien një vullkan. U këshillua”,  shkruan 
Sigurimi për të.

Sigurimi pranon manipulimin
Oficeri i lartë i Sigurimit, Vango Mitrojorgji, i 
marrë i pandehur pas arrestimit të Koçi Xoxes, 
në një autokritikë që bën, zbardh mënyrën e 
vdekjes së Andrea Zisit. Andrea kish qenë 
komunist i orëve të para, themelues i “Grupit 
të Zjarrit”, grup komunist i themeluar në 
Athinë dhe që në vitet e para, në përplasje 
me komunistët që do të merrnin pushtetin. 
Në kujtimet e Koço Tashkos, Zisi përmendet 
për lidhjet e tij me komunistët grekë dhe po 
ashtu, si sabotator që ka bashkëpunuar me 
Mustafa Krujën. Oficeri i Sigurimit, Vango 
Mitrojorgji, zbardh mënyrën si vdiq. “Di se kur 
kam qenë në DPM, Vaska ka urdhëruar për 
të ekzekutuar një farë Andrea Zisi, të cilin e 
ka ekzekutuar kapiten Kapo Kapaj. Këtë e 
kanë maskuar se gjoja iku nga makina”. 

Dënimi i tri grave
Liri Gega, Dhora Leka dhe Selfixhe Broja, e 
lindur Ciu, u dënuan të akuzuara se kishin 
lidhje me zbulimet jugosllave. Jetët e tyre 
qenë krejt të ndryshme, fatet dhe vendimet 
që morën deri në fund, po ashtu, siç është 
edhe sot kujtimi për to.  

After the murder of Galipi, his wife Asamble 
Hatibi went through the ordeal of suffering 
with her child, Durim. In addition to her 
dissatisfaction with the regime that killed 
her husband, another accusation was made 
to her: she had reinforced the rumors about 
Enver Hoxha’s bad moral image. Asamble 
was arrested in October 1978 and released 
in November 1982.

Besides her, her son was also persecuted. 
Though talented in football, he was left to 
work in the geological enterprise. “He is very 
correct, very reserved, but within his chest 
a volcano is emerging. He was advised “, 
writes the Security for him.

Security accepts manipulation
Senior Security Officer, Vango Mitrojorgji, 
taken as a defendant after the arrest of Koçi 
Xoxe, in a self-criticism session, reveals the 
manner of death of Andrea Zisi. Andrea had 
been an early communist, founder of the 
“Fire Group”, a communist group founded in 
Athens and since the beginning clashing with 
the communists who would take power. In 
Koço Tashko’s memoirs, Zisi is mentioned for 
his connections with the Greek communists 
and also as a saboteur who collaborated 
with Mustafa Kruja. Security Officer Vango 
Mitrojorgji revealed how he died. “I know that 
when i was in DPM (Internal Affairs Branch 
Office), Vaska ordered the execution of a 
certain Andrea Zisi, who was executed by 
Captain Kapo Kapaj.”They have disguised 
the event as allegedly he got out of the car.”

Sentencing of three women
Liri Gega, Dhora Leka and Selfixhe Broja 
(Ciu), were convicted of having links with 
the Yugoslav intelligence. Their lives were 
completely different, so were their fates and 
decisions they made till the end, as well as 
their memory nowadays.
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Selfixhe Ciu ishte shoqe 
e Musine Kokalarit, 
gazetare e shkrimtare 
që i kish botuar shkrimet 
e para më 1935. Pas 
studimeve në Firence, ajo 
u kthye dhe u rilidh me 
grupet komuniste dhe do 
të internohej disa herë 
bashkë me të shoqin. “Ne 
që vumë një tullë në këtë 
ngrehinë që shkatërroi 
jetën tonë, jetën e këtij 
populli, ndoshta dhe i 
kemi merituar ato vuajtje, 
atë kalvar”, ka rrëfyer e 
bija t’i kenë thënë Selfixhe 
dhe Xhemal Broja.

Dhora Leka ishte kompozitore e lidhur me 
Luftën Nacionalçlirimtare dhe krijuese e 
një sërë këngësh partizane. Ndërsa Liri 
Gega, ish-anëtare e Byrosë Politike, në luftë 
shumë afër Hoxhës,  ishte bashkëshortja e 
gjeneral-major Dali Ndreut, ish-Komandant 
i Korparmatës së Parë gjatë Luftës. Si Liri 
Gega, si Dali Ndreu, u dënuan me vdekje, 
pasi u akuzuan si “agjentë të Jugosllavisë 
së Titos” dhe u ekzekutuan. 

Në historikun e Sigurimit të Tiranës ka një 
dokument që i bashkon të trija. “Të gjithë 
kuadro të zbulimit jugosllav u vunë në 
lëvizje dhe vendosën në kontakt me një 
pjesë  të agjenturës së tyre të vjetër dhe 
të rekrutuar të rinj, si Petro Bulloti, Dali 
Ndreu, Liri Gega, Dhora Leka, Zija Dibra, etj. 
Nëpërmjet Dhora Lekës, ata u lidhën dhe 
me armiq të tjerë të Partisë si Bedri Spahiu, 
Tuk Jakova, etj... U arrestuan personat që u 
vërtetua plotësisht se ishin vënë në shërbim 
të jugosllavëve, si Dali Ndreu, Liri Gega, 
Petro Bulloti, Zija Dibra, Dhora Leka, etj. U 
muarën masa internimi e dëbimi nga Tirana 
i një sërë elementesh me rrezikshmëri e të 

Selfixhe Ciu was friend of 
Musine Kokalari, a journalist 
and writer who had 
published her first articles 
in 1935. After studying in 
Florence, she returned 
and reconnected with 
communist groups and she 
and her husband would 
be interned several times. 
“We, who put a brick in this 
building that destroyed our 
lives, the lives of the people, 
maybe we deserved those 
sufferings, that ordeal”, his 
daughter confessed words 
of Selfixhe and Xhemal 
Broja.

Dhora Leka was a composer associated with 
the National Liberation War and the creator 
of a series of partisan songs. While Liri Gega, 
a former member of the Political byro, very 
close to Hoxha during the war, was the wife of 
Major General Dali Ndreu, former Commander 
of the First Corps Army during the War. Both 
Liri Gega and Dali Ndreu were sentenced to 
death after being accused of being “agents of 
Tito’s Yugoslavia” and executed.

There is a document in the Security historical 
records of Tirana that bonds the three. “All 
Yugoslav intelligence cadres were set in 
motion and put in contact with a part of their 
old agenturage and recruited young people, 
such as Petro Bulloti, Dali Ndreu, Liri Gega, 
Dhora Leka, Zija Dibra, etc. Through Dhora 
Lekë, they connected with other enemies of 
the Party such as Bedri Spahiu, Tuk Jakova, 
etc ... there were arrested those who were 
fully proven to have been put in the service 
of the Yugoslavs, such as Dali Ndreu, Liri 
Gega, Petro Bulloti, Zija Dibra, Dhora Leka, 
etc. There were measures taken for the 
deportation and expulsion from Tirana of a 
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implikuar me zbuluesat jugosllavë, siç ishin 
Pëllumb Dishnica, Nesti Zoto, Selfixhe dhe 
Xhemal Broja, etj, gjithsej 25 familje.  

“Nga studimi i bërë nga grupet e 
bashkëpunimit, komisionet, rezultonin se 
rreth 300 veta të arrestuarë ishin armiq ose 
dyshoheshin për veprimtari armiqësore. 
Ndër ta, përveç krerëve të reaksionit e 
kriminelëve të luftës, ishin gjeneral Mirdasi, 
Beqir Valteri, Estref Frashëri, Terenc Toçi, 
Fejzi Alizoti, aktiviteti i të cilëve dihej”.

Akuza si agjentë
Amerikanët “rekrutonin agjentët e vjetër, 
si Llazar Papapostoli, Shaban Balla, Kolë 
Kuqali, intelektualë të degjeneruar e 
borgjezë, si Gjergj Kokoshi, Abdyl Sharra, 
Kujtim Beqiri, Beqir Çela, Enver Sazani, Sulo 
Klosi, Selaudin Toto, etj., njerëz të klasave 
të përmbysura, si Shefqet Beja, Begajt, 
Toptanasit, etj. Klerikët Sheh Ali Pazari, Dom 
Shtjefën Kurti, Andon Dukagjini, Meshkalla, 
etj.”

“Një veprimtari të theksuar armiqësore 
zhvillonte kleri. Nën pretekstin e mbrojtjes 
së fesë këta propagandonin kundër 
pushtetit popullor. Medreseja e Tiranës dhe 
xhamitë u kthyen në qendra kryesore të 
aktivitetit reaksionar që drejtoheshin nga 
ish-kryetari i komitetit të Ballit Kombëtar, i 
komunitetit mysliman, Afez Ismet Dibra e 
Sheh Ali Pazari.”

number of dangerous elements implicated 
with the Yugoslav intelligence services, such 
as Pëllumb Dishnica, Nesti Zoto, Selfixhe and 
Xhemal Broja, etc., a total of 25 families.

“From the study conducted by the 
cooperation groups and commissions, it 
came out that about 300 arrested were 
enemies or suspected of hostile activities. 
Among them, in addition to the leaders of 
the reaction and war criminals, there were 
General Mirdasi, Beqir Valteri, Estref Frashëri, 
Terenc Toçi, and Fejzi Alizoti, whose activity 
was known “.

Charged as agents
The Americans “recruited old agents, 
such as Lazar Papapostoli, Shaban Balla, 
Kole Kuqali, degenerate and bourgeois 
intellectuals, such as Gjergj Kokoshi, Abdyl 
Sharra, Kujtim Beqiri, Beqir Çela, Enver 
Sazani, Sulo Klosi, Selaudin Toto, etc., people 
of inverted classes such as, Shefqet Beja, 
the Begajs, Toptans, etc. Clerics: Sheh Ali 
Pazari, Dom Shtjefën Kurti, Andon Dukagjini, 
Meshkalla, etc.”

“The clergy carried out a noticeably hostile 
activity. Under the pretext of defending 
religion, they propagandized against 
popular power. The Medrese of Tirana and 
the mosques became the main centers 
of reactionary activity led by the former 
chairman of the committee of the National 
Front, of the Muslim community, Afez Ismet 
Dibra and Sheh Ali Pazari. “




